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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Karya Tugas Akhir dengan judul “Transformasi Burung Elang dalam 

Penciptaan Karya Kayu”, telah terwujud dengan melewati beberapa proses yang 

panjang mulai dari pengamatan langsung maupun tidak langsung, mencari 

sumber buku brurung elang, pengolahan ide, pengolahan bahan hingga 

pembentukan, sampai menjadi karya. 

Penciptaan karya kayu dengan sumber ide burung elang diawali dengan 

eksplorasi data visual dan data tekstual. Data visual yang dieksplorasi adalah 

pengumpulan foto burung elang. Data tekstual yang dikumpulkan adalah materi 

mengenai burung elang, serta makan filosofis dari burung elang itu sendiri. 

Berdasarkan hasil pengamatan langsung maupun tidak langsung dan eksplorasi 

diperoleh data tentang burung elang yang kemudian dianalisis sedemikian rupa, 

sehingga diperoleh gambar sketsa bentuk burung elang. Berdasarkan 

pengumpulan data tekstual, burung elang memliki makna pemberani, tangguh, 

dan semangat juang yang tinggi. 

Karya yang diwujudkan mengambil tema Burung Elang dengan teknik 

pengerjaan ukir merupakan suatu upaya untuk mengenalkan pada masyarakat 

secara luas tentang teknik ukir tersebut. Proses perwjudan ini dibuat dengan 

berbagai tahapan proses yaitu proses desain, pemilihan bahan, proses pengerjaan 

karya hingga finishing karya. Dari karya tersebut dikerjakan menggunakan 

teknik scroll, teknik router, dan tatahan kayu. Dari segi finishing penulis 

menggunakan finishing melamine dan politur untuk memberikan kesan warna 

kayu menjadi elegan untuk karya yang telah dihasilkan. 

Karya yang dihasilkan dalam Tugas Akhir ini terdapat berbagai bentuk 

dekoratif maupun fungsional pada ruangan seperti hiasan dinding dan lampu. 

Karya ini di display sesuai dengan tempatnya yang menambah nilai keindahan 

suatu ruangan tersebut. Dari berbagai bentuk karya tersebut terdapat fungsi yang 

berbeda-bada yaitu ada lampu hias, jam dinding, gantungan baju, serta hiasan 

dinding (panel). 



77 
 

B. Saran 

Dalam proses perwujudan karya Tugas Akhir ini penulis dapat 

membeikan saran, karena masih sedikitnya jumlah buku-buku yang berisi 

tentang hal-hal mengenai Burung Elang, alangkah baiknya jika buku-buku ini di 

balai kepustakaan khususnya di daerah Yogyakarta untuk bisa ditambah 

sehingga dapat mempermudah penulis maupun orang lain dalam mencari sumber 

pustaka mengenai Burung Elang. Dalam proses bekarya untuk setiap planning 

agar disiapkan secara matang agar pada saat proses pembuatan karya untuk bisa 

lancar dan tidak terdapat kendala mengenai masalah alat, bahan, serta 

pengerjaannya. Dalam pemilihan bahan untuk lebih diperhatikan karena 

menentukan hasil karya yang akan dibuat. Akhir kata penulis mengaharapkan 

masukan, ide, kritikan, dan saran yang bersifat membangun agar kedepannya 

dapat meningkatkan kreativitasnya dan semangat penulis untuk lebih baik dalam 

berkarya. Penulis ucapkan Terima Kasih.   
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