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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Seni grafis memiliki keunikan tersendiri dari setiap goresan yang tedapat di 

setiap karyanya. Goresan yang dibuat tidakhlah instan, goresan tersebut dibuat dari 

beberapa proses yang harus dijalani setiap menciptakan karya, dimulai dari 

memikirkan ide dilanjutkan dengan kontemplasi dan kemudian mulai penggarapan 

fisik karya. 

Penulis menentukan ide dengan melihat keaadan sekitar, ide yang dijadikan 

dasar pembuatan karya yaitu ikan maskoki (Carassius aurautus). Berawal dari 

kesukaan penulis terhadap ikan maskoki karena bentuk, warna tubuh yang menarik. 

Maka dari itu penulis ingin mengenalkan tentang ikan maskoki. Meskipun dizaman 

sekarang orang tertarik terhadap ikan hias terutama maskoki untuk dijadikan mata 

pencaharian. Hal tersebut berpengaruh baik terhadap maskoki untuk kelestarian 

hidupnya. 

Tugas ini selain menjadi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana, juga bukti 

rasa cinta penulis terhadap anugrah yang diberikan oleh Allah SWT. Karya yang 

penulis buat, teknik linocut dipilih untuk menjadi teknik proses garapnya. Teknik 

ini adalah aplikasi dari teknik cetak tinggi (relief print), dimana pada proses ini, plat  

dibuat perbedaan ketinggian dengan cara ditoreh atau dicukil. Permukaan yang 

lebih tinggi inilah yang akan terkena tinta. Aplikasi teknik ini biasanya diterapkan 

dalam penggunaan stempel. 

Penulis memilih teknik ini selain untuk mengasah kemampuan untuk 

berkarya seni grafis, juga ingin menghidupkan semangat berkarya seni grafis karena 

seni grafis ini terbilang rumit yang hampir tergerus oleh perkembangan teknologi 

dengan hadirnya komputer dan mesin alat cetak yang praktik. Ketika proses 

berkarya seni grafis ini penulis banyak belajar dari mulai teknik jenis-jenis cukilan, 

ekplorasi tentang warna serta alat dan bahan yang digunakan, dan tentunya proses 

yang mungkin memang sedikit rumit dan panjang yang menjadi perjalanan dari 

proses berkarya seni grafis. 
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B. Saran 

Setelah melalui proses guna menyelesaikan karya grafis dan karya tulis ini, 

penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk menghasilkan 

karya-karya yang lebih baik. Serta penulis memberikan saran kepada semua pihak, 

terkait karya seni grafis dan karya tulis yang dibuat, diantaranya : 

Semoga dapat memberikan tambahan dalam mengembangkan pembelajaran 

seni grafis yang efektif dipendidikan yang mampu berkolerasi dengan lingkungan 

sekitar, yang akan memberikan pemahaman terhadap estetika ikan maskoki ataupun 

fauna jenis lain yang mana dengan keelokan atau keindahan yang dimiliki oleh 

makhluk hidup kita harus saling melindungi dan melestarikan. 

Semoga masyarakat lebih menyadari bahwa kita saling membutuhkan 

dengan makhluk hidup lainya. Maka dari itu kita harus saling melindung, 

melestarikan  dan membudidayakan. Tidak hanya makhluk hidup yang memiliki 

keindahan yang tinggi atau makhluk hidup yang menguntungkan dalam segi 

ekonomis. Untuk menjaga dan melestarikan itu semua kita tidak bolemh pandang 

bulu.  

Setelah skripsi ini selesai, diharapkan karya ini dapat diterima dan 

membantu perkembangan seni grafis serta dapat menambah pengetahuan, wawasan 

dan dapat menjadi motivasi untuk berkarya seni grafis. Semoga dengan karya seni 

grafis ini dapat membangun apresiasi seni dikalangan mereka yang tertarik ingin 

belajar tentang kesenirupaan, serta masyarakat pada umumnya.  

 

 


