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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Karyasenirupakhususnyadrawing cat air dipandangsebagai media 

senirupakelasduabiladibandingkandengan medium yang lainnyaseperti cat 

akrilikdandan cat minyak.Hal inidikarenakanjarangnyadijumpaikaryadrawing cat 

air yang menggunakanbidang yang besarkarenabiasanya cat air hanya di 

gunakanuntukmenggambarnaskahataumanuskripperjalanankarenamudahnyadibaw

akemana-

mana.Penulissebagaibagiandarimasyarakattidakterlepasdarisegalapersoalan, 

pengalaman yang terjadisehari-

hari.Semuanyatersebutterangkumdalamsebuahbentukkegelisahandanpenghayatan 

yang mendorongpenulismencurahkansegalaapa yang dirasakan, 

melaluiwujudsaranakomunikasiberupakaryasenisehinggadiharapkandarikaryasenit

ersebutterjaditanggapansebagaisuatureaksikesadaranmanusiaakankepedulianterha

dapgejala-gejalasosial yang terjadi di masyarakat. 

Dari ceritaEndang Dharma Ayu, 

penulismengembangkangagasansehinggamenghasilkansebuahsketsadanrancangan

karya, artinyauntukmenuangkansebuah ide gagasantersebutmemerlukanobservasi, 

studiliteratur, studikarakter, sehinggabisadirealisasikanmenjadikaryanyata, 

setelahmelakukanstudikarakterpenulismenemukankarakter yang 

cocokdenganinterpretasipenulisuntukmenampilkankarakterdaritokohlegendaEnda

ng Dharma 

Ayutersebutberdarsarkanreferensidaribeberapakomikdankaryasenimancanegara, 

terutama yang 

berasaldariAmerikadanmenggabungkannyadalamsatualiranSurealismefotografis. 

Penggayaantersebutpenulispilihkarenamerasacocokdansesuaidengankemampuanp

enulis. 

Padatahappembuatankarya, penulismengolahkertasterlebihdahulu agar 

tidakbergelombangketika proses pewarnaanberlangsungdengancara me-



102 

 

 
UswatunHasanah, 2015 
TOKOH LEGENDA ENDANG DHARMA AYU SEBAGAI GAGASAN BERKARYA DRAWING 
Universitas Pendidikan Indonesia | \.upi.edu perpustakaan.upi.edu 

 

rentangtegang-kankertastersebut. Padatahapeksplorasipenulisbanyakmengolah 

medium berkarya, media yang digunakanadalahkertasaquarelle, 

ditampilkandengantekniklayeringberdarsarkanteknikdasar yang adadalambuku-

buku, 

sertamenambahkanunsureksperimendalamprosesnya.Teknikinidipakaikarenapenul

isinginmengenalkankembalidasar-dasarmenggambarmenggunakan cat air, 

sertamenambahkanteknikeksperimen yang menggunakanbeberapa media 

danpropertitamabahan yang mendukungsepertipenggunaangaram, masking fluid, 

dan lain-lain. 

Interpretasidanvisualisasiestetisberdarsarkanpadapengkajian, 

perenungandanpenyadarantentangtokohEndang Dharma 

AyuberdarsarkanbukuDwitunggalPendiriDarmaAyuNagari.Hampirseluruhkarya 

yang penulisbuatmemilikikomposisiobjekutamaberada di posisi center, 

menandakanbahwasosokinisebagaifokusutamadanterlihatmenonjol, 

mengedepankansisikesuciandengansemburatcahayamengelilingiobjektersebuti.Ob

jekhewanpadabeberapakarya yang adadimaksudkansebagaisimbolikdaritokoh lain 

yang hadirdalamceritatersebut, selainituwarna yang digunakan 

pundominanmemakaiwarnaheraldis yang memilikimaknatertentu, 

sedangkanuntuklatarbelakangmenggambarkansuasana yang 

sedangterjadisaatituberdarsarkanbukureferensi. 

 

B. Saran 

1. BagiDepartemenPendidikanSeniRupa FPSD UPI 

Perbaikandarisegipembelajarandanpengadaansaranauntukseluruhmatakuliah 

yang dipelajarikhususnyasenimurnidiharapkandapatmenghasilkanmahasiswa 

yang lebihinovatif, kreatif, danberwawasanluas, 

ditambahdengantelahterbentuknyaFakultasPendidikanSenidanDesainsemogad

apatlebihmembantumahasiswadalammempelajariilmukesenirupaanlebihmenj

urusdanmendalam, 

sehinggapadaakhirnyadapatmelahirkansenimansertapengajar yang 

berkualitas. 
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2. BagiduniaSeniRupa 

Melaluikaryadrawing yang penulisbuatsemogadapatmemberikankontribusi 

yang cukupsignifikanbagiduniakesenirupaan Indonesia terkhusus di Bandung 

danIndramayu, dansemogadengankaryapenulis yang 

bertemakantokohlegendadanmitosdapatdijadikansaranauntukmenginspirasipa

rapenggiatsenidalammenciptakankaryaserupa yang 

tentunyadapatmemberikannilailebihpadakarya yang diciptakan. 

 

 

3. Bagimasyarakatumum 

Karya drawing yang mengangkat tentang “TOKOH LEGENDA ENDANG 

DHARMA AYU” ini diharapkan tidak hanya menambah alternatif bahan 

pembelajaran seni rupa di sekolah-sekolah saja, karya ini juga diharapkan 

mampu menyampaikan pesan moral akan penyadaran masyarakat 

bahwamasihbanyakcerita-ceritalegenda yang 

belumdimunculkandandiketahuiolehsebagianbesarmasyarakatterutamamasyar

akatIndramayusendiri. Disamping itu, dengan dibuatnya karya ini penulis 

berharap masyarakat dapat mengapresiasi makna dan pesan dari 

karyadrawing yang penulis buat. 

4. Bagimahasiswa DepartemenPendidikanSeni Rupa FPSD UPI 

Penulis berharap dengan pembuatan karya drawing ini mampu memberikan 

motivasi untuk penciptaan karya yang lebih inovatif dan lebih terfokus pada 

pengangkatan nilai-nilai yang terkandungdalamkarakterlegendaataumitosyang 

berkembangdidaerahmasing-masing.Akhir kata penulis berharap agar karya 

skripsi penciptaan yang dibuat ini mampu memberikan inspirasi dan juga 

stimulus untuk menambah keanekaragaman dalam karya-karya yang dibuat 

oleh mahasiswa-mahasiswa kedepannya, khususnya mahasiswa Departemen 

Seni Rupa FPSD UPI. 

 


