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BAB 6 

PENUTUP 

 

6.01. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi maka 

dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat mekanisme proyeksi yang 

berperan pada karya seni lukis yang diciptakan oleh pelukis. Empat dari 

enam aspek mekanisme proyeksi muncul pada responden. Keempat aspek 

tersebut adalah lamunan, asosiasi bebas, kreasi artistik, dan teknik proyeksi. 

Responden dapat menjelaskan secara verbal terkait unsur maupun 

objek yang muncul pada lukisan yang diciptakannya dan berkaitan dengan 

kepribadian, memori, dan kondisi yang dialami oleh responden. Hal-hal yang 

diutarakan oleh responden bersifat linear dengan temuan observasi dan 

analisa yang dilakukan oleh peneliti. Meskipun terdapat beberapa hal yang 

tidak disadari oleh responden, namun hasil temuan tetap berbanding lurus 

dengan kepribadian dan kondisi yang dialami oleh responden. Contoh hal 

yang tidak disadari oleh responden adalah untuk responden 1 melukiskan 

dirinya sebagai Punakawan, representasi rakyat kecil. Sedangkan responden 

2 melukiskan perempuan sebagai objek utama yang sesungguhnya 

merupakan visualisasi dari dirinya pada lukisan. Kemudian responden 3 yang 

lebih nyaman melukis dengan aliran art brut karena kecenderungan neurosis 

yang dimilikinya. Responden setelah menciptakan suatu lukisan merasa lebih 

lega dan merasa senang karena mampu memvisualisasikan perasaan dan
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pikiran yang dimiliki oleh responden. Perasaan yang dimaksud berkaitan 

dengan emosi positif maupun emosi negatif, sementara pikiran memiliki arti 

tentang hal-hal yang dilihat oleh responden dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dinyatakan lukisan yang diciptakan 

responden terbentuk dari memori, kepribadian, kondisi kejiwaan yang tengah 

dialami responden, persepsi yang diolah oleh responden, asosiasi yang 

dilakukan oleh responden, dan pengalaman responden. 

 

6.02. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti 

mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan hasil penelitian. 

Berikut adalah beberapa saran yang diajukan oleh peneliti: 

1. Bagi pelukis 

Perlu disadari bahwa lukisan yang dihasilkan bukan hanya sekadar 

kreativitas maupun ide yang dituangkan pada bidang dua dimensi, 

namun juga terdapat keterlibatan kondisi kejiwaan yang berperan 

dalam penciptaan karya seni lukis. 

2. Bagi masyarakat luas 

Bentuk apresiasi dan pemahaman dari lukisan yang diciptakan oleh 

pelukis merupakan hal penting karena bagaimanapun pelukis juga 

manusia yang perlu menyalurkan pemikiran serta aspirasinya yang 

ingin didengar oleh orang lain namun mengalami kesusahan dalam 

mengekspresikannya dalam bentuk kata-kata. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya sebaiknya lebih cermat dan objektif dalam 

penilaian visual karya seni lukis yang diciptakan oleh responden serta 

triangulasi pada orang-orang yang mengenal responden baik secara 

profesional maupun pribadi. 


