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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Setelah melalui beberapa proses dalam penyelesaian skripsi penciptaan 

yang telah penulis lakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengolahan semen sebagai bahan untuk membuat patung gajah 

Setelah melakukan proses penciptaan, pengolahan bahan semen yang 

penulis lakukan ini ternyata tidaklah mudah karena bahan semen tidak diberi 

campuran pengikat lainnya seperti pasir, perlu perhitungan percampuran air 

sehingga menjadi adonan pasta. Adonan yang telah dilepakan harus berulang kali 

diberi sapuan kuas agar tdak terjadi keretakan dipermukaan patung. Perlu 

ketelatenan dan kesabaran untuk mendapatkan permukaan agar tidak retak. 

Kemudian pelepaan atau penambalan lapisan berikutnya diperlukan air yang 

dicipratkan ke permukaan dasar. Hal itu dikarenakan, sifat semen yang mudah 

kering sehingga apabila adonan semen langsung dilepakan ke permukaan maka 

akan retak. Walaupun demikian, pemilihan bahan semen pada karya patung ini 

dirasa cocok karena konsep yang diusung adalah binatang gajah yang memerlukan 

visual yang kuat dan kokoh 
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2. Mengabstraksikan gerak dan ekspresi gajah Sumatera 

Visualisasi yang dilakukan oleh penulis memerlukan proses yang cukup 

lama. Akan tetapi, proses ini cukup menyenangkan dimana penulis dapat 

mencurahkan rasa empati menjadi sebuah bentuk. Penulis berharap agar karya 

yang dibuat dapat memberi pesan kepada masyarakat umumnya untuk bersama-

sama melindungi alam sekitar kita.  

Selain itu, Studi gambar yang dilakukan melalui proses abstraksi objek 

hewan gajah serta didalamnya penulis ikut merasakan apa yang diderita oleh 

hewan kesayangan. Akhirnya penulis mulai menemukan bentuk-bentuk yang 

menjurus kepada pola geometris. Hingga dipilihlah bentuk persegi, yang disini 

penulis mengambil bentuk pola kertas membalut membentuk gajah.   

 

B. Saran 

Pada dasarnya seni patung menuntut kita dapat memvisualisasikan tujuan 

atau pesan maupun bentuk dari pokok permasalahan yang dihasilkan dari 

pengalaman serta pengamatan terhadap linglungan sekitar. Selain itu 

perwujudannya tidak lepas dari peran pencipta atau senimannya sendiri untuk 

mengolah ide ke dalam sebuah karya seni. 

Kaitannya dengan pembelajaran, penulis berharap dengan media yang 

beragam dan mudah didapat mampu menjadikan salah satu ide dalam berkarya 

khususnya materi seni rupa murni yang ada dalam kurikulum smp dan sma, 

sehingga siswa-siswi mampu menciptakan ide serupa maupun yang lebih inovatif 
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baik dari segi konsep maupun media untuk merangsang kreativitas siswa-siswi 

dalam berkarya seni rupa. 

Oleh karena itu, bagi seniman atau pencipta yang akan mencipta karya seni 

khususnya patung, merupakan sebuah proses yang penuh dengan tantangan 

menarik. Hal tersebut dikarenakan dalam berkarya patung khususnya mempunyai 

kesulitan tersendiri,terutama dalam bentuk, bahan maupun teknik. Akan tetapi, 

dengan penguasaan teknik, bahan dan tidak terpakunya pada sebuah medium, 

karya yang dihasilkan akan menjadi sebuah proses yang menarik dan 

monumental. Semoga dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi rekan-rekan 

mahasiswa seni rupa Upi khususnya dan masyarakat luas umumnya. 


