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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian pada proses pengerjaan lampu hias yang 

diterapkan oleh Saf Handycraft tentang limbah kayu, bentuk dan bahan maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Bentuk 

       Bentuk karya kerajinan lampu hias Saf Handycraft menampilkan karakter 

yang unik, karena pengrajin menggunakan bahan dasar limbah kayu. Tujuannya 

agar penikmat bisa lebih fokus terhadap objeknya dan objeknya tersebut memiliki 

ruang fokus tersendiri. Dalam pembuatan lampu hias Saf Handycraft menciptakan  

karya seni terinspirasi dari limbah kayu yang ada disekelilingnya. Benda-benda 

yang dianggap kurang berharga, yang dianggap sederhana, dan apa saja ternyata 

bisa menjadi sangat berharga dengan mengkreasikannya sebagai lampu hias. 

Bentuk yang ditampilkan pada kerajinan lampu hias ini yaitu menampilkan bentuk 

limbah kayu yang tidak merubah bentuk kayu struktur kayu aslinya, karena 

bentuk kayu itu sendiri sudah terbentuk oleh alam, dan tidak dibuat oleh manusia 

jadi bentuk lampu hias tersebut mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. 

Menciptakan sebuah produk kerajinan lampu hias agar dapat dinikmati dan 

bernilai jual haruslah dilakukan secara tekun, apalagi jika produk yang diciptakan 

merupakan kerajinan yang termasuk dalam kategori fungsi hias. 
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2. Bahan 

       Kerajinan lampu hias dari bahan limbah kayu merupakan salah satu kerajinan 

dengan memanfaatkan bahan alam yang keberadaan industri kerajinannya saat ini 

masih sangat sedikit khususnya dikota Medan. Sebagian besar karya Saf 

Handycraft menggunakan objek yang sederhana yang berada di lingkungan 

tempat ia tinggal seperti, limbah kayu, akar kayu, batang kayu, dan ranting kayu. 

Karakter yang berbeda dengan bahan lainnya, limbah kayu tersebut kemudian 

dipilah-pilah untuk diambil yang kemudian dibentuk menjadi sebuah karya 

sehingga menjadi sebuah lampu hias berbahan limbah kayu.  

       Hal ini disebabkan karena, Saf Handycraft ingin menceritakan pengalaman 

pribadi seseorang dan mengingatkan seseorang dengan benda-benda yang pernah 

dirasakan yang kemudian dituangkan dalam bentuk karya lampu hias. Sudah 

terlalu banyak hal-hal yang mengganggu disekeliling kita, ternyata hal-hal yang 

kita abaikan punya sesuatu yang berkarakter unik untuk dikreasikan menjadi 

lampu hias. Saf Handycraft ingin menceritakan pengalaman pribadi seseorang dan 

mengingatkan seseorang dengan benda-benda yang pernah dirasakan yang 

kemudian dikreasikan dalam bentuk lampu hias. Sudah terlalu banyak hal-hal 

yang mengganggu disekeliling kita, ternyata hal-hal yang kita abaikan punya 

suatu nilai ekonomis.  

       Dalam hal ini pengrajin mengkombinasikan dengan bahan yang lain, 

tujuannya agar lampu hias unik dan memiliki tampilan yang menarik, pengrajin 

juga menggunakan bahan pabrikan seperti kain belacu, kabel, saklar, besi, fitting 
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lampu, bola lampu, plastik, lem, benang, dan tali agel. Lampu hias yang 

diciptakan oleh Saf Handycraft bermacam-macam bentuk dan bermacam-macam 

bahan. Saf Handycraft mengkombinasikan limbah kayu dengan bahan lain agar 

agar bentuk yang dihasilkan mempunyai nilai jual yang tinggi. 

B. Saran 

       Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka peneliti menyampaikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Tentang limbah kayu: 

1. Bagi Saf Handycraft  diharapkan  lampu hias memakai limbah lain 

seperti dari kulit binatang, tempurung kura-kura untuk dijadikan 

lampu hias. 

2. Bagi Saf Handycraft diharapkan visual yang dihadirkan lebih 

menarik lagi seperti mengkombinasikan dengan bahan logam. 

3. Bagi pengrajin disarankan  untuk memberi penambahan variasi 

pada objek lukisan agar menjadi lebih menarik. 

4. Pemerintah diharapkan agar turut membantu pengrajin baik dalam 

penyediaan bahan limbah kayu maupun menyelenggarakan 

pameran-pameran dilingkungan pendidikan maupun masyarakat 

yang berguna sarana memperkenalkan kerajinan ini dan sebagai 

sarana dalam melestarikannya agar tetap ada. 
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2. Tentang bentuk: 

a. Saf Handycraft diharapkan dalam menciptakan lampu hias bentuk 

lebih ditekankan kepada multi fungsi. 

Saf Handycraft diharapkan mempunyai konsep dalam bentuk lampu hias 

agar lampu hias mempunyai daya tarik pada bulan-bulan tertentu 

 

 


