BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kreatifitas merupakan suatu yang selalu dibutuhkan dalam
melakukan apapun begitu juga dengan karya seni, dari kreatifitas tersebut
akan bermunculan ide-ide yang mana sebelumnya belum pernah terfikir
sama sekali. “Jan Kat Ku” merupakan sebuah karya yang terinspirasi dari
peristiwa budaya dari suku Bonai. Begitu banyak masyarakat yang
simpatik kepada masyarakat lainnya, saling membantu untuk mengobati
ketika salah seorang masyarakat disekitar terkena penyakit seperti
kerasukan roh jahat maupun yang dikirimkan dari luar.
Karya ini pengkarya lebih memfokuskan kepada pengobatan dan
pengusiran roh-roh jahat kepada seseorang yang sedang kerasukan.
Semua yang terdapat dalam karya ini bisa dikaitan dengan pesan yang
disampaikan oleh penata bahwa tetap mempertahankan tradisi yang kita
miliki. Tanpa membiarkan budaya tersebut memudar.
C. Kendala dan Hambatan.
Setiap proses yang di lalui akan ada suatu kendala dan hambatan
yang di alami, salah satunya masalah penari dalam keadaan sakit,
sehingga pengkarya mengambil inisiatif untuk menggantikan penari
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penari yang sakit tesebut. Masalah penari yang datang terlambat ketika
latihan disebabkan itu gerak penari tidak maksimal.
D. Saran
Mempersiapkan suatu karya seni tentu sangat di perlukan
masukan, saran, dan kritikan demi mencapai sebuah kesempurnaan
dalam pencapaian berkarya. Proses berkarya sangat dibutuhkan waktu
berproses yang maksimal agar dapat menghasilkan sebuah karya yang
baik dan sesuai dengan yang di harapkan. Disarankan kepada pengkarya
selanjutnya menciptakan karya tetap memperkenalkan budaya yang ada
didaerah kita masing-masing, sehingga kita tetap melestarikan budaya
yang ada.
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