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BAB V 
PENUTUP  

Dalam penciptaan tugas akhir ini, penulis melakukan proses berkarya yang 
dimulai dari proses penentuan eskplorasi matrial dan data-data mengenai ilusi 
optik sampai terciptanya karya. Penerapan ilusi optik dalam karya kriya mengenai 
pemilihan tema tugas akhir dikarenakan seni kontemporer yang terjadi saat ini 
khususnya ilusi optik(bentuk) mempunyai karakteristik dan potensi menarik untuk 
dijadikan trobosan baru dalam berkesenian.  

Dalam prosesnya penulis membuat rancangan improvisasi bentuk sebagai 
langkah awal terciptanya penerapan ilusi optik dalam karya kriya. Pencarian 
mengunakan data internet maupun buku dan penggalian data memiliki beberapa 
kemungkinan bentuk(2dimensi) ilusi optik dapat diimpovisasikan menjadi bentuk 
baru dalam proses penciptaan karya. Perwujudan karya menggunakan teknik 
scroll kayu, kerja bangku serta proses finishing kayu(sangklikng, wex) merupakan 
dasar dalam proses perwujudan dan pengolahan kayu, sama halnya teknik ataupun 
trik dalam visualisasi ilusi optik yang sudah ada. Teknik ilusi optik ini dapat di 
improvisasikan dengan menggabungkan trik dari efek ilusi optik yang dipilih lagi, 
sehingga dapat terbentuk secara estetis mempertimbangkan unsur keselarasan 
bentuk, warna, tekstur dan garis. 

Proses improvisasi bentuk pada perwujudan karya merupakan representasi 
dari teori dasar mimesis, realitas, persepsi, sehingga mewujudkan bentuk estetis 
baru yang tidak bermaksud menunjukan unsur semiotik(tanda), mengenai  
penerjemahan karya ilusi optik lebih mudah. Otoritas audience dapat menikmati 
karya secara interpetativ atau penafsiran individu yang melihat dan mengamati. 
Ekplorasi matrial  
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