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SARI 
 

Jauhar, Fakhri. 2011. Karikatur Tokoh Musik Legendaris Dunia. Proyek Studi. 
Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I : Drs. Syakir Muharrar, M.Sn Pembimbing II : 
Drs. Ruswondho. 

Kata Kunci :  karikatur, tokoh musik legendaris dunia. 
Tokoh musik merupakan seseorang yang berprofesi sebagai pemain musik. 

Misalnya penyanyi, gitaris, pianis, drummer, violis, dan pemain alat musik yang 
lain. Sedangkan tokoh musik legendaris dunia adalah seorang pemain musik yang 
menjadi tokoh legenda dalam perkembangan musik dunia. Tentunya terdapat 
kisah yang menarik dalam kehidupannya jika diangkat menjadi gambar karikatur. 

Tujuan pembuatan Proyek Studi dengan judul “Karikatur Tokoh Musik 
Legendaris Dunia” adalah (1) menuangkan ide serta kreativitas melalui karikatur 
tentang musisi legendaris dunia, (2) mengangkat karakteristik wajah musisi 
legendaris dunia dalam karya karikatur, (3) menyajikan karya karikatur musisi 
legendaris dunia pada proyek studi ini. 

Pembuatan “Karikatur Tokoh Musik Legendaris Dunia” ini menggunakan 
perpaduan media kering dan media basah. Teknik yang digunakan penulis dalam 
berkarya karikatur adalah perpaduan teknik aquarel dan teknik arsir. Dalam 
penggambaran karikatur pada proyek studi ini, karakter wajah tokoh ditonjolkan 
dengan pendistorsian pada bagian-bagian tertentu. Terutama dalam penambahan 
muatan pada bentuk wajah, mata, hidung, dan bibir 

Dalam pembuatan proyek studi “Karikatur Tokoh Musik Legendaris 
Dunia” dilakukan beberapa tahapan. Antara lain gagasan berkarya, pengumpulan 
data berupa foto tokoh musisi legendaris dunia, pembuatan sket, proses 
pewarnaan menggunakan cat air dan pensil warna, dan finishing karya. 

Melalui proyek studi ini, penulis menghadirkan sebuah pencitraan karakter 
tokoh musik legendaris dunia yang dikemas dalam karya karikatur yang memiliki 
nilai satiris dan estetis. Karya-karya yang ditampilkan dalam proyek studi ini, 
terdiri dari 16 karya berukuran 35x50 cm. Karya tersebut dikemas menggunakan 
bingkai berwarna hitam untuk memberi kesan sederhana namun elegan, rapi, dan 
indah. Jarak antara figura dengan bidang gambar adalah 5 cm dengan pemberian 
kertas warna abu-abu. 

Penulis berharap karya karikatur yang penulis buat dapat bermanfaat bagi 
orang lain, terutama bagi seorang karikaturis, seniman ataupun seseorang yang 
menekuni bidang ini. Dalam penciptaan karya karikatur hendaknya lebih 
bereksplorasi tentang ide, media, maupun teknik berkarya. Media apapun yang 
dipilih dan digunakan tergantung kreativitas serta kemampuan seorang 
karikaturis/ seniman dalam memvisualisasikan ide serta menangkap karakteristik 
wajah seseorang dalam kemasan karikatural. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Tema 

Tokoh musik atau musisi merupakan seseorang yang berkecimpung di 

dunia musik. Misalnya penyanyi, gitaris, pianis, drummer, violis, dan pemain alat 

musik yang lain. Sedangkan tokoh musik legendaris dunia adalah seorang pemain 

musik yang menjadi tokoh legenda dalam perkembangan musik dunia. Setiap 

musisi memiliki karakteristik yang beragam. Karakteristik tokoh musik terdapat 

pada jenis musik (genre), gaya atau penampilan (style), dan aksi bermusik 

(performance). Penulis beranggapan bahwa karakteristik yang melekat pada tokoh 

musik legendaris tersebut menarik untuk diangkat dalam pembuatan proyek studi 

ini. 

Setiap musisi atau pemain musik memiliki karakter yang melekat pada 

dirinya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, genre atau jenis musik 

yang diusung. Antara lain rock and roll yang diusung oleh Elvis Presley, reggae 

yang diusung Bob Marley, Punk yang diusung oleh Ramones, metal yang diusung 

oleh Ozzy Osborne dan lain-lain. Kedua, style atau penampilan dalam bermusik. 

Misalnya gaya rambut, fashion atau mode pakaian yang dikenakan, dan properti 

pendukung lainnya seperti atribut-atribut yang memperkuat kekhasan seorang 

musisi. Ketiga, performance atau aksi dalam bermusik di atas pentas. Seperti 
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contoh Michael Jackson dengan tariannya di atas panggung dan perilaku Kurt 

Cobain dalam membanting gitar di atas panggung setiap melakukan konser. 

Kondisi tersebut menjadikan sebuah inspirasi bagi masyarakat, khususnya 

bagi penggemar atau biasa disebut fans. Para penggemar musisi ataupun group 

band tertentu dapat meniru karakteristik tokoh musik idolanya baik dalam gaya 

ataupun perilaku. 

Tokoh musik legendaris dunia merupakan seorang pemain musik yang 

menjadi legenda di dunia. Mereka adalah orang-orang yang dikenal oleh banyak 

penduduk dunia. Tentunya terdapat kisah yang menarik dalam kehidupannya jika 

diangkat menjadi gambar karikatur. Karena seorang tokoh musik legendaris 

berperan penting dalam perkembangan musik dunia hingga sekarang ini. Kondisi 

tersebut berdampak luas sehingga beberapa orang cenderung terinspirasi gaya 

musik, gaya berpakaian, gaya rambut, aksi panggung, maupun kisah hidup tokoh 

musik legendaris dunia. Oleh karena itu, melalui proyek studi ini penulis mencoba 

menampilkan pencitraan tokoh musik legendaris dunia dalam karya gambar 

karikatur. 

 

1.2 Alasan Pemilihan Jenis karya 

Karikatur merupakan salah satu media komunikasi yang sudah akrab dengan 

masyarakat. Sebagai media komunikasi,  karya karikatur dapat dilihat dengan mudah 

di internet, majalah, koran, maupaun media-media komunikasi yang lain.  Karikatur 

dapat dinikmati sebagai karya seni rupa berupa gambar yang bersifat lucu dan 

menghibur karena penggambarannya dilebih-lebihkan dari objek aslinya.  
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Dalam menggambar karikatur peranan wajah merupakan hal yang paling 

penting, karena wajah adalah ciri yang khas dalam membentuk sebuah karakter 

pada sebuah figur. Figur yang diambil dalam karikatur biasanya adalah orang-

orang yang dikenal oleh masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik. 

Orang-orang tersebut meliputi tokoh politik, tokoh hiburan, tokoh olahraga dan 

lain-lain. Tokoh politik atau politikus dapat berupa menteri, pejabat, presiden, 

wakil presiden, dan lain-lain. Sedangkan tokoh hiburan (entertainer) dapat berupa 

artis, aktor, aktris, musisi, penari, pesulap dan lain-lain. Dalam hal ini yang 

menjadi fokus proyek studi penulis adalah tokoh musik legendaris dunia. 

Sejarah munculnya karikatur belum diketahui secara pasti. Namun, 

berdasarkan sumber yang berkembang pada abad 17 ditemukan bahwa inventor 

karikatur adalah seorang warga Bologna, Annibale Carraci (Soeherman, 2008:4). 

Pada pertengahan abad 18 di Inggris, karikatur menjadi suatu karya seni rupa 

yang cukup populer. Tetapi, secara umum karikatur menjadi populer pada abad ke 

19, khususnya setelah Perang Dunia I di Amerika dengan melonjaknya 

permintaan gambar tokoh dalam bentuk karikatur daripada foto asli. Hingga 

sekarang bermunculan tokoh-tokoh karikatur hebat. Jadi, sejak abad 19 karikatur 

sudah digunakan untuk menggambarkan figur tokoh perang. 

Menurut (Sibarani dalam Muharrar 2010:106) bahwa sejarah karikatur 

juga bermula di sebuah kota kecil Bologna Italia. Di kota tersebut sebuah 

komunitas seni rupa yang menyebut dirinya kaum Carraci menampilkan karya 

yang sarat dengan sindiran. Komunitas ini dipimpin oleh seorang seniman senior 

bernama Agustino Carraci. Mereka membuat gambar-gambar sindiran tentang 
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mereka sendiri guna menghibur dan menertawakan diri sendiri. Konon waktu itu 

adalah zaman yang penuh kebobrokan moral. Pada zaman tersebut di negeri 

mereka tengah marak terjadi korupsi, prostitusi, demoralisasi, dan kemunafikan. 

Hal tersebut mereka gambarkan secara berlebihan dengan membuat gambar gila-

gilaan dan gambar-gambar politik. 

Menurut Muharrar (201:102-103) cara melukis dengan ciri yang 

berlebihan sudah dimulai oleh Leonardo Da Vinci pada sekitar tahun 1550. 

Beberapa karikatur paling awal ditemukan dalam karya Leonardo Da Vinci. Pada 

mulanya Leonardo Da Vinci sering mencari orang cacat untuk digunakan sebagai 

model. Kemudian menyajikan penggambaran karakter asli yang lebih mencolok 

dan dilebih-lebihkan. Selanjutnya Diodemmar Casem juga salah satu seniman 

yang memiliki kemampuan untuk menggambarkan esensi dari seseorang melalui 

gambar karikatur. Kemudian sekitar tahun 1665 kata “karikatur” mulai populer 

digunakan dalam dunia seni. Istilah ini dipopulerkan di Perancis oleh Gian 

Lorenzo Bernini, seorang pematung dan arsitek berkebangsaan Italia. Ia 

mengintroduksikan kata-kata “caricature” ketika ia datang ke Perancis. Ia 

memperlihatkan sejumlah karya yang unik dan mengandung unsur “distorsi”. 

Sejak itu caricature menjadi terkenal dan mendapat tempat dalam sejarah. Pelukis 

Lorenzo Bernini membawa gaya berekspresi seninya ini ke negeri Perancis. Ia 

beranggapan bahwa Perancis terutama kota Paris adalah gudang seniman dan 

pusat segala macam perkembangan seni budaya. Dengan semakin maraknya dunia 

karikatur di Perancis, beberapa tokoh pelukis “fine art” tampil dengan 

kepiawaiannya melukis taferil-taferil kemasyarakatan diatas kanvas. Lukisan yang 
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digarap antara lain adalah lukisan yang bertemakan sosial. Tema sosial yang 

sering digarapnya seperti kemunafikan para hakim yang mengadili orang-orang 

miskin, pencuri roti, kelesuan wajah-wajah penumpang golongan bawah dalam 

gerbong kereta api yang menonjolkan watak-watak manusia dan sekitarnya. 

Pada abad 21 sekarang ini karikatur sudah tidak hanya digunakan sebagai 

penggambaran figur tokoh-tokoh perang. Namun, sudah merupakan sarana 

komuikasi atau penyampaian pesan. Sebagai sarana komunikasi, gambar karikatur 

banyak terdapat di surat kabar atau majalah. Karikatur menggambarkan figur 

seseorang berdasarkan karakter wajah dan kebiasaannya. Dari karikatur itulah dapat 

diketahui bagaimana karakter, sifat, hobi, atau kebisaan figur yang digambar. 

Berdasarkan uraian di atas, maka alasan penulis memilih jenis karya karikatur 

sebagai proyek studi yaitu: pertama, melalui gambar karikatur lebih mudah untuk 

memahami karakter, sifat, atau kebisaan figur yang digambar dibandingkan dengan 

gambar ilustrasi lainnya. Kedua dari segi teknik, proses pembuatan gambar karikatur 

relatif lebih murah dan sederhana jika dibandingkan dengan pembuatan karya 

ilustrasi yang lain. Ketiga, penggambaran dengan karikatur dapat digunakan sebagai 

catatan, opini, dan komentar suatu fenomena, khususnya para musisi legendaris 

dunia. Oleh karena itu, dalam proyek studi ini peneliti tertarik membuat proyek studi 

ilustrasi “Karikatur Tokoh Musik Legendaris Dunia”. 

 

1.3 Tujuan Pembuatan Proyek Studi 

Tujuan pembuatan Proyek Studi dengan judul “Karikatur Tokoh Musik 

Legendaris Dunia” adalah sebagai berikut. 
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(1) Menuangkan ide serta kreativitas melalui karikatur tentang tokoh musik 

legendaris dunia. 

(2) Mengangkat karakteristik wajah tokoh musik legendaris dunia dalam karya 

karikatur. 

(3) Menyajikan karya karikatur tokoh musik legendaris dunia pada proyek 

studi ini. 
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BAB 2 

LANDASAN KONSEPTUAL 

 

2.1 Musik Legendaris Dunia 

Musik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:17) adalah (1) ilmu 

atau seni menyusun atau suara dalam urutan kombinasi, dan hubungan temporal 

untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan 

kesinambungan, (2) nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga 

mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat 

yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu). Tokoh musik adalah seseorang yang 

berkecimpung di dunia musik. 

Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya 

dengan peristiwa sejarah (KBBI 2007:18). Legendaris ialah orang yang terkenal 

seperti dalam legenda (KBBI 2007:18). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa tokoh musik legendaris dunia adalah seorang pemain musik 

yang menjadi tokoh legenda dalam perkembangan musik dunia.  

Dalam perkembangan musik dunia terdapat beragam corak atau genre 

musik yang bervariasi. Mulai dari musik klasik hingga modern. Genre musik 

(dalam wikipedia http://id.wikipedia.org/wiki/ genre_musik.html yang diunduh 

pada tanggal 16/05/2011)  adalah pengelompokan musik sesuai dengan 

kemiripannya satu sama lain. Musik juga dapat dikelompokan sesuai dengan 

kriteria lain, Sebuah genre dapat didefinisikan oleh teknik musik, gaya, konteks, 
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dan tema musik. Genre musik yang ditampilkan melalui tokoh pengusungnya 

dalam pembuatan proyek studi ini sebagian besar adalah jenis genre musik 

populer. 

Musik Populer (dalam wikipedia http://id.wikipedia.org/wiki/musik 

populer.html yang diunduh pada tanggal 16/05/2011) merupakan jenis-jenis 

musik yang saat ini digemari oleh masyarakat awam. Musik jenis ini merupakan 

musik yang sesuai dengan keadaan jaman saat ini, sehingga sesuai di telinga 

kebanyakan orang. Beberapa genre musik yang termasuk Musik Populer adalah 

pop, funk, jazz, blues, rock, Underground, dan lain-lain. Genre musik ini dapat 

ditemui di hampir seluruh belahan dunia oleh karena sifat musiknya yang hampir 

bisa diterima semua orang  

Pada beberapa negara tertentu terbentuk genre musik daerah yang mampu 

berkembang menjadi musik internasional karena identitas budayanya yang kental. 

Seperti contoh musik reggae dari Jamaica, musik blues dari amerika, musik punk 

dan musik rock and roll dari dataran eropa. Keberadaan musik tersebut terbentuk 

dari sejarah dan budaya yang diusung oleh kelompok tertentu. 

Salah satu contoh adalah musik reggae yang merupakan musik pemujaan 

terhadap Tuhan yang dilakukan oleh masyarakat Jamaika waktu itu. Bob Marley 

merupakan salah seorang yang berjasa dalam perkembangan musik reggae. 

Masyarakat Jamaika melakukan pemujaan terhadap Tuhannya dengan cara 

memainkan musik reggae sambil menghisap daun ganja. Pakaian berwarna-warni 

dan rambut gimbal menjadi style para pengusung musik reggae. Identitas budaya 

yang kental tersebut menjadikan musik reggae menjadi musik yang dikenal oleh 
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seluruh dunia. Tentunya nama Bob Marley tidak asing di telinga para penikmat 

musik dunia. 

Perkembangan musik dunia diiringi dengan gaya personal seorang tokoh 

musik dalam berpenampilan. Hal ini menjadikan ciri khas seseorang pengusung 

musik tertentu. Terkadang masyarakat belum mengetahui musik yang diusung, 

namun sudah bisa menebak musik apa yang akan ditampilkan. Seperti contoh 

musik punk dengan gaya rambut mohawk dan percing di telinga, musik reggae 

dengan rambut gimbal, musik metal dengan make up tebal atupun penutup wajah 

bernuansa gothic, dll. 

 

2.2 Karikatur 

2.2.1 Pengertian Gambar Karikatur 

Karikatur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:391) adalah 

gambar olok-olok yang mengandung pesan, sindiriran, dst. Menurut Sibarani 

(dalam Muharrar 2003: 29) dijelaskan bahwa asal mula kata karikatur berasal dari 

kata caricature (bahasa Inggris), caricatuur (bahasa belanda), karikatur (bahasa 

Jerman), caricare (bahasa Italia), yang memiliki arti memuat atau berisi, dalam 

hal ini memuat berlebihan. Muharrar (2010:100) menjelaskan bahwa kata 

caricare ada hubungannya dengan kata lain, yaitu kata character (bahasa inggris) 

atau karakter (bahasa Belanda) dan bahasa Indonesia “watak”. Ini juga ada 

kaitannya dengan kata cara (bahasa Spanyol) artinya “wajah”. 

Dalam Encyclopedie International, karikatur adalah satire dalam bentuk 

gambar atau patung. Karikatur dapat berupa bentuk dua dimensi, seperti lukisan 
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atau gambar yang bisa dimuat di media cetak. Sedangkan dalam wujud tiga 

dimensi dapat berupa boneka, wayang golek, patung-patung modern, atau patung-

patung primitif. Sedangkan dalam Encyclopedia Britanica mendefinisikan bahwa 

karikatur adalah penyajian (penggambaran) seseorang, suatu tipe, atau suatu 

kegiatan dalam keadaan terdistorsi, biasanya suatu penyajian yang dibuat 

berlebihan. 

Soeherman (2008:3) menjelaskan bahwa karikatur berasal dari bahasa Italia 

“caricare” yang berarti memuat. Pengertian ini berkembang sehingga karikatur 

dikenal sebagai gambaran yang melebih-lebihkan (hiperbola) atau mendistorsikan 

gambaran seseorang dan untuk mengidentifikasi/ mengimpresikannya dengan mudah. 

Susanto (2002:61) mendeskripsikan bahwa karikatur adalah gambar atau 

sejenis kartun olok-olok yang mengandung pesan atau sindiran. Umumnya 

karikatur bersangkut-paut dan berkolaborasi dengan media massa, dan karena 

karikatur dianggap sebuah pedang opini, kritik atau sikap politik ternyata tak 

kalah efektif dibanding kritik dalam bentuk karya tulis atau sastra. 

Lebih lanjut, Pramoedjo (2008:13) menjelaskan bahwa karikatur adalah 

bagian kartun yang diberi muatan pesan yang bernuansa kritik atau usulan 

terhadap seseorang atau suatu masalah. Meski dibumbui dengan humor, namun 

karikatur merupakan kartun satire yang terkadang malahan tidak menghibur, 

bahkan dapat membuat seseorang tersenyum kecut. Karikatur sebenarnya 

memiliki arti sebagai gambar wajah yang didistorsikan, dipelesetkan, atau 

dipelototkan secara karakteristik tanpa bermaksud melecehkan si pemilik wajah 

(Pramoedjo 2008:13). 
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Richardson (1977:13) menjelaskan bahwa karikatur juga dapat dipahami 

sebagai ungkapan yang berusaha melebihkan karakteristik atau sesuatu yang 

menjadi ciri khas dari orang yang terkenal dengan melalukan penyimpangan 

terhadap ukuran normal. Biasanya, hanya dilakukan terhadap wajah tetapi ini 

bukan suatu kemutlakan. 

Pada penggambaran karikatur sangat penting peranan wajah, karena dalam 

wajah itulah, bila hendak menggambarkan watak seseorang, cara-cara manusia itu 

dengan ciri-ciri khas, ditonjolkan (Sibarani dalam Muharrar 2006:29). Sedangkan 

untuk orang yang memiliki spesialisasi  dalam bidang ini disebut dengan 

karikartunis. Objek atau figur yang biasa diambil dalam karikatur biasanya adalah 

tokoh-tokoh politik, orang terkenal, dan penghibur. 

Pada dasarnya karikatur bukanlah sekedar pendistorsian gambar wajah 

manusia semata, melainkan lebih kepada penegasan ciri-ciri seseorang sehingga 

karakter tetap jelas terlihat namun tidak merusak bentuk wajah menjadi tidak 

dikenal lagi. (Sibarani dalam Muharrar, 2010 : 101). 

Menurut G. Sasongko (dalam Muharrar, 2010 : 101-102) karikatur 

diartikan sebagai gambar kartun yang sifatnya melebih-lebihkan pertandaan, ciri-

ciri fisik, sifat dan tindak-tanduk seseorang atau sekelompok manusia dengan 

tujuan mengolok-olok dan mencemooh dengan gaya yang menggelikan. Karikatur 

bertujuan sebagai kritik atau perlawanan sosial terhadap perorangan, lembaga, 

atau peristiwa kemasyarakatan. 

Lebih lanjut, Pramoedjo (2008:14) menyatakan bahwa karikatur asli 

Indonesia sudah ada sejak jaman dahulu. Misalnya tokoh-tokoh wayang, terutama 
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punokawan Semar, Gareng, Petruk, Bagong dan Togog, yang menurut beberapa 

sosiolog dapat dikategorikan sebagai kartun atau karikatur, dilihat dari karakter, 

penampilan, dan pesan-pesan yang disampaikan ke publik. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai pengertian karikatur, 

maka dapat disimpulkan bahwa karikatur adalah salah satu jenis karya ilustrasi, 

yang melebih-lebihkan atau mendistorsikaan karakter wajah seseorang yang di 

dalamnya  mengandung pesan atau sindiran. Biasanya dibuat lucu dan 

menggelitik penikmatnya. 

2.2.2 Jenis Gambar Karikatur 

Jenis karikatur menurut Sibarani (dalam Muharrar 2010:124-132) dapat 

diklasifikasikan menjadi dua, yakni berdasarkan dimensi dan sifat. 

2.2.2.1 Menurut dimensinya 

Berdasarkan dimensinya, karikatur terdiri dari dua jenis yaitu: karikatur 

yang dibuat dalam bentuk dua dimensional dan tiga dimensional. Sebagaimana 

telah dikemukakan dalam Encyclopedie International, bahwa karikatur adalah 

satire dalam bentuk gambar ataupun patung yang bisa dibuat dalam bentuk dua 

dimensi (pictorical) dan tiga dimensi (sculptural). 

Dalam bentuk dua dimensi, seperti lukisan atau gambar yang bisa dimuat 

di koran. Sedangkan dalam bentuk tiga dimensi dapat berupa boneka, wayang 

golek, patung modern ataupun patung primitif. Karikatur patung tampak pada 

patung-patung kayu Arby Sama dari Bali. Hal yang sama juga tampak pada 

patung atau boneka wayang golek yang menonjolkan bentuk distorsi dari berbagai 

macam watak pada setiap lakon yang dipertontonkan. Seperti contoh pada peran 



13 

 

antagonis tokoh serakah, tokoh durna yang durjana, watak bodoh, penguasa 

curang, tokoh goblok, tokoh lucu, penipu, simpatik ataupun tak simpatik. 

2.2.2.2 Menurut sifatnya 

Menurut Sibarani disebutkan bahwa karikatur dibagi menjadi 3 jenis 

berdasarkan sifatnya, yaitu: karikatur personal, karikatur sosial, dan karikatur 

politik. Merujuk pada Sibarani jenis karikatur dapat dijelaskan sebagai berikut. 

(1) Karikatur Sosial 

Karikatur sosial merupakan gambar karikatur yang mengangkat 

persoalan masyarakat atau lingkungan sosial. Contoh karikatur sosial misalnya 

tentang karikatur pendidikan di Indonesia atau perbedaan antara kaya dan 

miskin. 

 
Gambar 1.Contoh Gambar Karikatur Sosial Karya Pramono R. Pramoedjo 

Sumber Data: Pramoedjo (2008:71) 

(2) Karikatur Politik 

Karikatur politik merupakan gambar karikatur yang mengangkat 

peroalan politik. Contoh karikatur politik misalnya tentang pemilu, pejabat 

yang korupsi, atau tentang pemerintahan. 
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        Gambar 2. Contoh Karikatur Politik       Gambar 3. Contoh Karikatur Politik 
     Sumber Data: Pramoedjo (2008:39)        Sumber Data: Pramoedjo (2008:54) 

(3) Karikatur Personal 

Karikatur personal merupakan gambar karikatur perorangan, dimana 

objek utama karikatur digambarkan tanpa kehadiran objek lain atau situasi di 

sekelilinggnya. Karikatur dibuat dengan mengekspose ciri-ciri objek melalui 

bentuk wajah ataupun dengan kebiasaannya. 

Untuk jenis personal karikatur masih bisa dilihat adanya tiga pendekatan 

dalam pendistorsiannya, yaitu pendekatan formatif, asosiatif dan transformatif. 

Pertama, pendekatan formatif yaitu karikatur personal yang ditampilkan dengan 

cara memberikan pendistorsian bentuk wajah asli dari orang tertentu. 

    
Gambar 4. Contoh Karikatur Personal dengan Pendekatan Formatif  Karya Betty Richardson 

(Sumber Data: Richardson 1977:27) ) 
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Kedua, pendekatan asosiatif karikatur personal, yaitu pendistorsian pada 

wajah objek dengan bentuk yang diasosiasikan pada wujud lain. Misalnya wajah 

binatang, sehingga semakin memberi nilai satiris. Bentuk wajah binatang sebagai 

asosiasi dari bentuk wajah manusia. Hal ini menjadi pondasi atau titik tolak dari 

penyelesaian karikatur yang memberikan nuansa kelucuan dan keanehan, bukan 

merupakan suatu penghinaan yang berkaitan dengan fisik maupun perwatakan. 

Pemakaian bentuk binatang ini sebagai persamaan ataupun perbandingan bentuk 

dan garis-garis lahiriah pada wajah yang bisa dianggap suatu kebetulan dalam 

penonjolan perwatakan. 

  

 

 
Gambar 5, 6, dan 7. Contoh Gambar Karikatur Personal dengan Pendekatan Asosiatif  Karya Ricord 

Sumber Data: Muharrar (2010:131) 
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Ketiga, pendekatan transformatif yaitu perwujudan karikatur personal 

yang dibuat dengan transformasi bentuk lain selain pendistorsian raut wajah.  

Misalnya transformasi dengan menggabungkan bentuk binatang pada bagian 

wajah orang tertentu sehingga muncul keanehan bentuk wajah yang bernilai 

satiris namun masih dapat terkenali karakteristik orangnya. 

   
Gambar 8 dan 9. Contoh Karikatur Personal dengan Pendekatan Transformatif  

Sumber Data: Muharrar (2010:133) 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa karikatur 

dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni menurut dimensi dan sifatnya. Menurut 

dimensinya karikatur dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu karikatur dua 

dimensi dan karikatur tiga dimensi. Sedangkan menurut sifatnya karikatur dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu karikatur sosial, karikatur politik, dan 

karikatur personal. 

2.2.3 Fungsi Karikatur 

Menurut Muharrar (2010: 133) fungsi karikatur antara lain untuk 

mempengaruhi opini masyarakat dan berfungsi sebagai gambar yang 
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menyenangkan untuk menggambarkan kegembiraan. Merujuk pada pendapat 

Muharrar fungsi karikatur antara lain sebagai berikut. 

(1) Sebagai sarana untuk mempengaruhi opini masyarakat. 

Karikatur dapat menggiring opini masyarakat untuk bersikap pro dan 

kontra akan suatu hal. Karikatur merupakan sarana efektif untuk menggiring 

opini masyarakat karena banyak dimuat di media masa. Pada jenis karikatur 

politik sering dipakai senjata propaganda untuk menyerang lawan. 

(2) Sebagai sarana hiburan yang bersifat satiris. 

Muharrar (2010: 134) mengatakan bahwa karikatur merupakan seni 

kartun dengan visualisasi dan prinsip-prinsip khusus. Karikaturis menghibur 

penikmatnya dengan menciptakan potret yang ekstrim atau gambar wajah yang 

berlebihan. 

(3) Sebagai sarana pencitraan terhadap karakteristik seseorang. 

Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karikatur 

merupakan sarana pencitraan karakteristik seseorang secara visual. Penggubahan-

penggubahan bentuk wajah serta anatomi tubuh manusia menjadi sebuah simbol 

terhadap karakteristik seseorang. Misalnya seseorang yang banyak bicara 

divisualisasikan dengan mulut yang besar, seorang pemimpin yang peduli dengan 

suara rakyatnya ditampilkan dengan telinga yang amat lebar, seorang koruptor 

dihadirkan dengan tubuh seperti tikus, dan lain sebagainya. 

2.2.4 Prinsip Estetis Menggambar Karikatur 

Dalam menterjemahkan seraut wajah yang proporsional, anatomis, cantik 

dan tampan menjadi tidak proporsional ataupun melebih-lebihkan memerlukan 
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pengamatan yang lebih intensif.  Bagaimana membentuk kembali wajah seorang 

figur tersebut sehingga terkesan distortif, dipelesetkan ataupun dilebih-lebihkan. 

Pendistorsian dilakukan dengan penambahan dibagian tertentu dan pengurangan 

dibagian tertentu pula, sehingga menjadikan seraut wajah yang tidak proporsional. 

Namun, masih dapat dikenali siapa si empunya wajah. Misalnya dengan 

menambahkan volume hidung, ketebalan bibir, mata yang melotot, telinga yang 

melebar, ataupun mengurangi volume bagian-bagian wajah tertentu menjadi 

meletot, dan lain sebagainya. 

Ciri standar yang dipakai untuk menggambar wajah manusia dewasa 

secara proporsional dengan menggunakn garis-garis pertolongan. Dalam 

menggambar wajah karikatural terdapat beberapa cara yang dapat dipakai sebagai 

acuan bentuk wajah. Antara lain berwajah oval, bundar, segi empat, segi tiga, 

bengkok, ataupun persegi panjang. Namun tidak jarang pula terdapat bentuk-

bentuk wajah yang dapat digambar lebih bebas dari beberapa acuan tersebut. 
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Gambar 10. Contoh Prinsip Gambar Wajah Karikatur 

Sumber Data: Pramoedjo (2008:19) 

Sedangkan ciri khusus wajah yang menjadi bagian terpenting adalah mata, 

hidung, dan mulut. Ketiga unsur wajah tersebut merupakan objek vital dalam 

penggambaran karikatur, meskipun pendistorsian dilakukan pada bagian-bagian 

tersebut tetap harus dikenali dengan baik siapa pemilik wajah tersebut. Demikian 

pula bagian-bagian dari kepala, misalnya telinga, kumis, rambut, bahkan jika ada 

tahi lalat dan berkacamata pun dapat ditampilkan sedemikian bebasnya tergantung 

imajinasi dan kreativitas penggambarannya. 
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Gambar 11. Contoh Proses Pembentukan Wajah Karikatur 

(Sumber Data: Pramoedjo 2008:19) 

Selain pembantukan anggota wajah, ekspresi wajah juga penting untuk 

diperlihatkan supaya karikatur yang dibuat lebih berbobot. Menggambar wajah 

seseorang yang sedang marah, menangis, tertawa, tersenyum, frustasi, kesakitan 

atau ekspresi wajah lainnya. 

2.2.5 Syarat-syarat Karikatur 

Karikatur yang baik tentunya memiliki syarat tertentu. Menurut GM. 

Sudharta (dalam Muharrar  2010 : 141-142) syarat-syarat karikatur meliputi 

kualitas gambar, kultur atau penyampaian secara halus (tidak vulgar), 

komunikatif, dan tepat sasaran. Merujuk pada pendapat GM Sudharta syarat-

syarat karikatur dapat dijelaskan sebagai berikut.  

(1) Kualitas Gambar 

Kualitas gambar sangat dipengaruhi oleh keterampilan karikaturis 

dalam menggambar. Keterampilan beberapa karikaturis dalam menggambar 

memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi 

oleh teknik yang digunakan. Gambar karikatur yang baik dan jelas akan 
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membuat pembaca/penikmat dapat dengan mudah memahami arti atau 

maksud dari karikatur tersebut. 

(2) Tidak Vulgar 

Karikatur harus membuat tersenyum yang dikritik supaya tidak 

tersinggung walaupun senyumnya agak kecut. Dalam menampilkan sisi 

negatif yang berkenaan dengan sifat atau sikap seorang tokoh hendaknya 

dikemas dalam kritikan atau guyonan yang segar. 

(3) Komunikatif 

Karikatur merupakan alat penyampaian pesan kepada masyarakat 

tentang fenomena yang menjadi suatu hal menarik untuk disimak baik dalam 

bidang sosial, politik, sejarah, seni maupun olahraga. Oleh karena itu 

penciptaan gambar karikatur harus jelas dan mudah dimengerti. 

(4) Tepat sasaran 

Syarat karikatur yang baik adalah tepat sasaran. Dalam menggambar 

karikatur, sasaran yang harus dicapai antara lain: (1) Kemiripan objek. 

Penggambaran karikatur bisa dikatakan baik selama objek masih dapat dikenali. 

(2) Pendistorsian karakter wajah. Karakter wajah objek karikatur dapat 

ditonjolkan atau dilebih-lebihkan sesuai dengan ciri khas objek. Misalnya 

seseorang yang memiliki hidung besar, dapat dihadirkan dengan hidung besar 

yang berlebihan. (3) Visualisasi kepribadian objek. Dalam penggambaran 

karikatur, seorang karikaturis haruslah berusaha menghadirkan sesuatu tentang 

objek. Hal ini dapat berupa sifat, perilaku, suasana atau kejadian yang menjadi ciri 

khas seorang objek. 
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2.2.6 Unsur Visual dalam Gambar Karikatur 

Sebagai sebuah karya seni rupa dua dimensi, karikatur mempunyai unsur-

unsur visual atau elemen-elemen rupa yang tersusun dalam suatu tatanan yang 

serasi sehingga menarik untuk dilihat. Menurut Sunaryo (2002 : 5-23) unsur-unsur 

visual yaitu : line (garis), shape (raut atau bangun), colour (warna), tone (nada 

atau gelap terang), texture (tekstur atau barik), dan space (ruang). Dengan 

Merujuk Sunaryo unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

(1)  Line (garis) 

Sunaryo (2002: 7-8) menyatakan bahwa sebagai unsur gambar, line 

atau garis memiliki pengertian (1) tanda atau markah yang memanjang yang 

membekas pada suatu permukaan dan mempunyai arah (2) batas suatu bidang 

atau permukaan, bentuk atau warna (3) sifat atau kualitas yang melekat pada 

objek lanjar/ memanjang. Ditinjau dari segi jenisnya, terdapat garis lurus, garis 

lengkung, dan garis tekuk atau zigzag. Menurut Bahari (2008: 98-99) 

menjelaskan bahwa garis mempunyai dimensi ukuran dan arah tertentu. Ia bisa 

pendek, panjang, halus, tebal berombak, lurus dan melengkung. Garis dapat 

melahirkan bentuk sekaligus tekstur, nada, nuansa, ruang dan volume tertentu, 

sehingga dapat melairkan karakter khusus atau perwatakan dari seseoang. 

(2) Shape (Raut atau bangun) 

Shape atau raut adalah pengenal bentuk yang utama. Sebuah bentuk 

dapat dikenali dari rautnya, apakah sebagai suatu bangun yang pipih datar, 

yang menggumpal padat atau berongga bervolume, lonjong, bulat, persegi, dan 
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sebagainya. Raut dapat dibedakan menjadi raut geometri, raut organik, raut 

bersudut, dan raut tak teratur.  

Sunaryo (2002 :10) menjelaskan bahwa raut geometris adalah raut yang 

dibatasi garis lurus atau lengkung yang mekanis, seperti bangun-bangun yang 

terdapat dalam geometri. Raut geometris yang utama adalah lingkaran, persegi, 

dan segitiga. Raut organis merupakan raut yang bertepi lengkung bebas. Raut 

bersudut banyak merupakan raut yang memiliki banyak sudut dan berkontur 

garis zigzag, sedangkan raut tak beraturan merupakan raut yang dibatasi oleh 

garis lurus dan lengkung tak beraturan. Raut tak beraturan bisa jadi karena 

tarikan tangan bebas, kebetulan, atau melalui proses khusus yang sulit 

dikendalikan. 

(3) Colour (warna) 

Colour atau warna ialah kualitas rupa yang dapat membedakan kedua 

objek atau bentuk yang identik raut, ukuran, dan nilai gelap-terangnya. Warna 

berkaitan langsung dengan perasaan dan emosi, karena itu menjadi unsur 

penting dalam ungkapan suatu gambar. Warna dapat dibedakan menjadi tiga, 

yaitu warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. 

Menurut Bahari (2008: 100) warna memiliki tiga dimensi dasar yaitu 

hue, nilai (value), dan intensitas (intensity). Sehubungan dengan seni rupa, 

dalam teori warna dikenal beberapa jenis kombinasi harmonis, yaitu kombinasi 

warna monokromatik, kombinasi warna analogus, kombinasi warna 

komplementer, split komplementer, dan kombinasi warna triad. 
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(4) Tone (nada atau gelap terang) 

Unsur rupa tone juga disebut nada atau gelap terang. Ada pula yang 

menyebut unsur rupa cahaya. Cahaya menghasilkan bayangan dengan 

keanekaragaman kepekaannya, serta menerpa pada bagian benda-benda 

sehingga tampak terang. Ungkapan gelap terang sebagai hubungan 

pencahayaan dan bayangan dinyatakan dengan gradasi mulai dari yang paling 

putih untuk menyatakan bayangan yang terang, sampai kepada yang paling 

hitam untuk bagian yang sangat gelap. 

(5) Texture (tekstur atau barik) 

Texture yang berarti tekstur atau barik ialah sifat permukaan. Sifat 

permukaan dapat halus, polos, kasap, licin, mengkilap, berkerut, lunak, keras, 

dan sebagainya. Kesan tekstur dicerap baik melalui indra penglihatan maupun 

rabaan. Oleh karena itu, tekstur dapat dibedakan menjadi tekstur visual dan 

tekstur taktil. 

Sunaryo (2002:17-18) menyebutkan bahwa tekstur visual terdiri dari 

tekstur hias, tekstur spontan, dan tekstur mekanis. Tekstur hias merupakan 

tekstur yang menghiasi permukaan bidang dan merupakan isian tambahan yang 

dapat dibuang tanpa menghilangkan identitas bidangnya. Tekstur spontan 

merupakan jenis tekstur yang dihasilkan sebagai bagian dari proses penciptaan, 

sehingga meninggalkan jejak-jejak yang terjadi serta-merta, akibat dari 

penggunaan bahan, alat, dan teknik-teknik tertentu. Tekstur mekanis 

merupakan tekstur yang diperoleh dengan menggunakan sarana mekanis. 
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(6) Space (ruang) 

Unsur ruang lebih mudah dirasakan daripada dilihat. Space atau ruang 

adalah unsur atau daerah yang mengelilingi sosok bentuk. Dalam gambar 

karikatur, ruang bersifat maya, karena itu disebut ruang maya. Ruang maya 

dapat bersifat pipih, datar dan rata, atau seolah sejuk, berkesan trimatra, kesan 

jauh dan dekat, serta berkesan kedalaman. Sunaryo (2002:21) menyatakan 

bahwa ruang pada hakikatnya tidak terbatas, dapat kosong, terisi sebagian, 

maupun penuh. Ruang biasanya dibatasi oleh garis bingkai yang membentuk 

persegi atau persegi panjang. 

Berdasarkan  uraian di atas maka gambar karikatur sebagai karya seni rupa 

dua dimensi yang memiliki bentuk dan dapat dilihat, memiliki unsur-unsur visual 

antara lain : garis, raut atau bangun, warna, gelap terang atau nada, tekstur atau 

barik, dan ruang. Unsur-unsur visual tersebut merupakan aspek-aspek bentuk 

yang terlihat, konkret, yang dalam kenyataannya jalin-menjalin dan tidak mudah 

diceraikan satu dengan lainnya. 

2.2.7  Prinsip-prinsip Penyusunan Gambar Karikatur 

Sebuah karya karikatur haruslah menarik untuk dilihat. Oleh karena itu, 

dalam pembuatan karya karikatur harus memperhatikan prinsip-prinsip desain 

atau komposisi. Menurut Sunaryo (2002 : 31-40) prinsip-prinsip desain terdiri 

dari: kesatuan, keserasian, irama, dominasi, keseimbangan, dan kesebandingan. 

Namun, dalam penyusunan gambar karikatur selain keenam unsur diatas terdapat 

sebuah prinsip pembuatan yaitu pendistorsian. Merujuk pendapat Sunaryo, 

prinsip-prinsip penyusunan gambar karikatur dapat dijelaskan sebagai berikut. 
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(1) Kesatuan 

Unsur-unsur yang ada dalam sebuah karya seni rupa saling bertautan. 

Tidak ada bagian yang berdiri sendiri. Kesatuan merupakan unsur rupa yang 

paling mendasar. Kesatuan atau yang disebut juga unity merupakan prinsip 

desain yang berperan paling menentukan, sebagai prinsip induk yang 

membawahkan prinsip-prinsip desain lainnya (Sunaryo, 2002:31). Tidak 

adanya kesatuan dalam suatu tatanan mengakibatkan kekacauan, 

keruruwetan, atau cerai-berai tak terkoordinasi. Tujuan akhir dari penerapan 

prinsip-prinsip yang lain seperti keseimbangan, kesebandingan, irama, 

dominasi, dan lainnya adalah untuk mewujudkan kesatuan yang padu. 

(2) Keserasian 

Keserasian merupakan prinsip desain yang mempertimbangkan 

keselarasan dan keserasian antar bagian dalam suatu keseluruhan sehingga 

cocok satu dengan yang lain, serta terdapat perpaduan yang tidak saling 

bertentangan (Sunaryo, 2002:32). Keserasian pada karya ditampilkan dengan 

mempertimbangkan keselarasan antar subjek-subjek gambar sehingga cocok 

satu dengan yang lain. Kemudian keselarasan unsur-unsur garis, yaitu dengan 

penggunaan garis-garis lengkung dan elastis sehingga terlihat selaras dan 

tidak kaku. 

(3) Irama 

Irama merupakan pengaturan unsur atau unsur-unsur rupa secara 

berulang dan berkelanjutan, sehingga bentuk yang tercipta memiliki kesatuan 

arah dan gerak yang membangkitkan keterpaduan bagian-bagiannya (Sunaryo 
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2002:35). Sedangkan yang dimaksud  irama dalam gambar adalah adanya 

suatu perubahan-perubahan teratur dalam suatu komposisi. 

Irama dalam karya dapat dimunculkan pada segi (1) arah: arah 

berhubungan dengan penataan gambar, objek manusia di buat dalam berbagai 

gerak tubuh yang ditata sedemikian rupa sehingga terlihat bergelombang dan 

berirama; (2) garis: banyak menggunakan garis-garis lengkung pada objek 

gambar; (3) ukuran: pada objek gambar yang berada pada bagian depan 

dibuat lebih besar, kemudian makin ke dalam objek gambar dibuat makin 

kecil; (4) urutan: objek gambar dibuat dengan urutan pertama, kemudian 

menyusul dengan pembuatan background; (5) warna: penggunaan warna 

yang hampir sama pada bentuk pegunungan dan langit sebagai background. 

Warna dibuat dengan intensitas makin lama makin tipis sehingga terlihat 

kesan jauh. 

(4) Dominasi 

Dominasi adalah pengaturan peran atau penonjolan bagaian atas 

bagian lainnya dalam suatu keseluruhan. Adanya peran yang menonjol atas 

suatu bagian, maka hal itu akan menjadi pusat perhatian (point of interest) 

dan merupakan tekanan (emphasis), karena itu menjadi bagian yang penting 

dan diutamakan. 

(5) Keseimbangan 

Keseimbangan disebut juga balance. Keseimbangan berarti kesamaan 

bobot dari unsur-unsur karya. Secara wujud dan jumlahnya mungkin tidak 

sama, tapi nilainya dapat seimbang. Sunaryo (2002:39) menjelaskan bahwa 
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keseimbangan merupakan prinsip desain berkaitan dengan pengaturan 

“bobot” dan letak kedudukan bagian-bagian, sehingga susunan dalam 

keadaan seimbang.  

Macam-macam bentuk keseimbangan dengan cara pengaturan berat 

ringan serta letak bagian perbagian: (1) keseimbangan setangkup (symmetrial 

balance), diperoleh bila bagian belahan kiri dan kanan suatu susunan terdapat 

kesamaan atau kemiripan wujud, ukuran dan penempatan (2) keseimbangan 

senjang (asymmetrial balance), memiliki bagian yang tidak sama antara 

belahan kiri dan kanan, tetapi tetap dalam keadaan yang tidak berat sebelah 

(3) keseimbangan memancar (radial balance), bentuk keseimbangan yang 

diperoleh melalui penempatan bagian-bagian di sekitar pusat sumbu yang 

berat. 

(6) Kesebandingan 

Kesebandingan atau proporsi berarti hubungan antar bagian atau antara 

bagian tertentu yang terdapat pada keseluruhan. Pengaturan hubungan yang 

dimaksud bertalian dengan ukuran, yaitu besar kecilnya bagian, luas 

sempitnya bagian, panjang pendeknya bagian, atau tinggi rendahnya bagian. 

Selain itu, kesebandingan juga menunjukkan pertautan ukuran antara suatu 

objek atau bagian dengan bagian yang mengelilinginya. 

(7) Pendistorsian 

Dalam pembuatan karikatur pencapaian objek yang diharapkan adalah 

suatu objek dengan proporsi yang tidak lazim. Proporsi tidak lazim yang 

dimaksud adalah penggubahan bentuk objek atau biasa disebut distorsi. 
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Pendistorsian bentuk bertujuan untuk menciptakan bentuk baru yang berbeda 

dengan proporsi objek aslinya. 

    

 
 

Gambar 12. Contoh Proses Pendistorsian Bentuk Kepala Manusia dengan Skala 
Sumber Data: Kelly (1955:33) 
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BAB 3 

METODE BERKARYA 

 

3.1 Media Berkarya 

Media adalah bahan dan alat yang dipergunakan dalam berkaya seni rupa. 

Bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan proyek studi ini adalah sebagai 

berikut. 

3.1.1 Bahan 

Bahan adalah material yang diolah atau diubah sehingga menjadi barang 

yang disebut karya seni. Bahan merupakan unsur terpenting dalam penciptaan 

suatu karya. Maka dari itu kita tidak mungkin terlepas dari bahan dalam 

menciptakan suatu karya seni. Bahan yang digunakan penulis dalam pembuatan 

proyek studi ini antara lain: 

(1) Kertas  

Kertas yang digunakan untuk membuat gambar karikatur 

menggunakan kertas concord dan canson putih ukuran 35 x 50 cm. 

(2) Cat Air (Water Colour) 

Cat air adalah sebuah bahan pewarna yang terbuat dari pigmen-pigmen warna 

dan memiliki sifat transparan atau tembus warna. Cat air menggunakan bahan 

campuran berupa air. Cat air yang dipakai penulis untuk bahan pewarna yaitu cat air 

merk “Pentel”. Penulis menggunakan cat air dengan merk tersebut karena 

beranggapan bahwa cat air tersebut memiliki kualitas pigmen warna yang baik. 
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3.1.2 Alat 

(1) Pensil 

Menurut Salam (2001:73) kata “pensil” berasal dari bahasa Latin 

“pencillus” yang berarti “ekor kecil” yang ditujukan bagi kuas untuk 

menggambar dengan tinta pada abad pertangahan di Eropa. Pensil ialah 

sebuah piranti yang terbuat dari dari batang kayu atau sejenisnya, didalamnya 

terdapat sumbu hitam yang terbuat dari bahan tambang yang disebut grafit. 

Keras maupun lunaknya grafit mempengaruhi kualitas pensil, sehingga 

tersedia berbagai jenis pensil berdasarkan tingkat kelunakannya. Kadar keras 

maupun lunaknya bahan yang digunakan menjadikan pensil mempunyai label 

H dan B. Pemberian label ini memiliki maksud bahwa inisial H (hard) yang 

berarti keras dan B (black) berarti hitam ataupun lunak. 

Jenis pensil yang digunakan penulis untuk membuat sket karya yaitu 

pensil 2B merk “Steadler”. Alasan penulis menggunakan pensil tersebut 

karena pensil jenis 2B mempunyai kepekatan yang cukup, namun masih 

mudah dihapus apabila mengalami kesalahan. 

(2) Pensil warna 

Pensil warna adalah sebuah pensil yang memiliki sumbu dengan 

pigmen berwarna. Pensil warna terbuat dari beberapa warna. Pensil Warna 

yang digunakan adalah pensil warna jenis klasik (tanpa campuran air). Pensil 

warna yang digunakan penulis dalam pembuatan proyek studi ini adalah 

pensil warna merk “Faber Castel”. 
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(3) Kuas 

Kuas yang digunakan dalam pembuatan karya gambar karikatur ini 

adalan kuas jenis sable brush dan flat brush mulai ukuran 00, 0, 2, 4, 6, 8, 12, 

hingga 18 dengan merk “Galeria” dan “Kangrui”. Penulis beranggapan 

bahwa kuas bermerk tersebut adalah kuas yang kualitasnya cukup bagus, 

berbahan bulu dan nylon sehingga mampu menciptakan sapuan yang merata 

pada permukaan kertas. 

(4) Palet 

Palet adalah sebuah piranti yang berfungsi sebagai tempat pencampuran 

cat dalam berkarya seni rupa. Palet yang digunakan penulis dalam proyek studi 

ini adalah palet berbahan melamin berwarna putih. Penulis memilih palet 

berwarna putih supaya memudahkan untuk mendeteksi kepekatan warna dan 

tidak mengelabuhi nada warna. Palet ini memiliki lekuk-lekuk tempat 

menampung warna yang tidak terlalu dalam sehingga nyaman digunakan untuk 

membuat adonan cat yang tidak terlalu banyak dan sesuai dengan kebutuhan. 

(5) Karet Penghapus 

Karet penghapus yang digunakan untuk memperbaiki sketsa gambar yaitu 

menggunakan penghapus merk “Steadler”. Penghapus ini berbahan karet yang lunak 

dan mampu menghapus lebih bersih tanpa membuat kertas terkelupas dan rusak. 

3.1.3 Perlengkapan 

(1) Rautan 

Rautan digunakan untuk meruncingkan pensil dengan merk “Faber 

Castel”. Penulis beranggapan bahwa rautan merk tersebut kualitasnya lebih 
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bagus dengan merk lain sehingga mampu meruncingkan batang ujung pensil 

tanpa membuat batang pensil patah, serta awet dan tahan lama walaupun 

digunakan untuk meraut pensil berkali-kali. 

(2) Cutter 

Cutter digunakan pada saat pemotongan kertas dengan merk “Osaka”. 

(3) Penggaris 

Penggaris ialah alat yang digunakan untuk mengukur sesuatu. 

Penggaris digunakan untuk mengukur kertas sebelum dipotong, selain itu 

juga digunakan pada saat memberi bingkai (frame) pada bidang kertas. 

Penggaris yang digunakan penulis dalam pembuatan proyek studi ini adalah 

penggaris merk ”Butterfly”. 

(4) Air 

Air digunakan sebagai pengencer cat air. Selain itu, air digunakan 

untuk mencuci bulu kuas dari sisa-sisa cat yang menempel. 

(5) Tempat Air 

Tempat air yang digunakan adalah 2 buah gelas plastik yang sudah 

tidak terpakai yang mulutnya lebar dan stabil. Satu untuk tempat air bersih 

guna sebagai bahan campur cat air, dan satu lagi untuk mencuci kuas. 

(6) Kain Lap 

Digunakan untuk membersihkan kuas yang terkena cat. 

 

3.2 Teknik Berkarya 

Teknik yang digunakan dalam proyek studi ini merupakan teknik 

campuran, yaitu campuran antara teknik aquarel (transparan) dengan 
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menggunakan media cat air dan teknik arsir menggunakan media pensil warna. 

Adapun beberapa teknik yang digunakan adalah sebagai berikut. 

3.2.1 Teknik Aquarel 

Teknik aquarel adalah teknik memberikan warna secara transparan dalam 

pewarnaan menggunakan cat air. Teknik ini diterapkan pada pembuatan 

background pada karya untuk menciptakan penegasan subyek utama supaya 

memiliki kesan volume dan tidak melayang. Selain itu teknik aquarel ini juga 

dipakai dalam pewarnaan pertama pada subyek secara transparan untuk 

memunculkan warna secara merata pada kertas. 

3.2.2 Teknik Arsir 

Teknik arsir adalah teknik dalam menggambar untuk menciptakan nada 

warna atau kesan gelap terang. Menurut Muharrar dan Mujiono (2007:53) maksud 

utama rendering nada gelap terang tertentu adalah untuk membedakan suatu 

bentuk dari yang lain. Dalam membuat arsiran nada gelap terang, kualitas visual 

arsiran dapat menghasilkan kesan permukaan material benda dan teksturnya, halus 

atau kasar, keras atau lunak, mengkilat atau buram. 

 Beberapa teknik arsir yang digunakan dalam pembuatan proyek studi ini 

antara lain: 

(1) Teknik linear 

Teknik linear digunakan untuk menciptakan gelap terang dan 

plastisitas objek pada gambar dengan beberapa arah dan penekanan. Penulis 

menggunakan variasi tekanan dari pensil warna untuk mencapai efek yang 

diinginkan, antara lain heavy pressure (tekanan berat), free stroke (usapan 

atau goresan bebas), dan even pressure (tekanan ringan). Sedangkan model 
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arsiran yang dihasilkan adalah hatching (arsir searah) dan crosshating (arsir 

silang). 

(2) Teknik blending 

Teknik ini digunakan untuk menciptakan tingkatan tekstur dan efek. 

Teknik ini lebih menitikberatkan kepada penyatuan dari warna yang berbeda. 

Hasil yang dicapai adalah nuansa bukan gradasi karena batas gelap terang tidak 

tampak secara tegas. Tetapi efek gelap terangnya masih terlihat. Penulis 

menggunakan teknik ini pada background dan beberapa objek. 

 

3.3 Prosedur Berkarya 

Langkah-langkah dalam pembuatan proyek studi ini adalah sebagai 

berikut: 

(1) Pengamatan 

Dengan mengamati karya karikatur yang ada sebelumnya, melihat 

televisi, serta membaca majalah, koran, tabloid maupun internet yang 

berkaitan dengan pemberitaan seputar fenomena tokoh musik legendaris 

dunia akan merangsang munculnya sebuah ide/gagasan. 

(2) Gagasan Berkarya 

Pada tahapan ini dilakukan dengan mencari biografi tokoh yang dapat 

diangkat sebagai tema karya karikatur untuk proyek studi penulis. Penulis 

sengaja mencari biografi tokoh musik legendaris dunia untuk diangkat dalam 

pembuatan proyek studi karikatur. 
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(3) Pengumpulan data 

Tahapan kedua ini masih dalam proses pencarian sumber gagasan. 

Proses ini dilakukan melalui studi literatur, pengamatan dan pengumpulan 

informasi yang terkait dengan berita tokoh musik. Terkait dengan karya 

karikatur, referensi diperoleh dari buku, koran, internet dan diperoleh dari 

laporan tugas akhir yang membahas tentang karya karikatur. 

(4) Reduksi data 

Tahapan ini merupakan tahapan pengumpulan data dan menyeleksi 

data yang berkaitan dengan berita seorang tokoh musik. Pengembangan dan 

pemantapan gagasan awal adalah proses mereduksi berita dari sekian banyak 

berita dari media cetak (seperti koran, majalah, tabloid, dan sampul album) 

maupun elektronik (seperti internet dan televisi). 

(5) Memahami dan membaca karakter 

Wajah tokoh musisi yang muncul dalam pemberitaan maupun foto, 

memudahkan untuk diamati dan dibaca karakternya. Karakter seorang tokoh 

terdapat pada bagian wajah, tubuh, gaya dan atribut atau asesoris 

pelengkapnya. Pada bagian wajah terdapat bentuk wajah (oval, bulat, segi tiga 

maupun kotak), mata (lebar, sipit, dan mata menonjol), hidung (pesek, 

mancung, ataupun bulat), bibir (tebal maupun tipis), tahi lalat, kumis, jamban 

dan lain-lain. Selain karakter wajah, karakter lain dalam tubuh yaitu proporsi 

tubuh (gemuk, kurus, ataupun sedang). 

Gaya atau aksi diatas pentas juga merupakan karakter seorang musisi. 

Misalnya menari, melompat, ataupun gerakan-gerakan lainnya. Selain gaya, 
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atribut juga menjadi karakter seorang musisi. Misalnya pakaian yang 

dikenakan (baju, calana, dasi, jaket, topi, rompi, dll) hingga  alat musik 

tertentu yang menjadi kebiasaan yang ditampilkan dalam aksi panggungnya. 

(6) Membuat Sket 

Sket adalah proses visual dimana hanya menggunakan garis dasar saja untuk 

penggambaran obyek atau bentuk tanpa ada unsur warna (Muharrar dan Mujiyono, 

2007:6). Pembuatan sket dilakukan sebagai bentuk perealisasian ide pikiran menjadi 

bentuk gambar di atas kertas. Pada tingkatan ini komposisi dan letak subjek gambar 

telah diperhitungkan. Sket atau desain langsung dibuat di atas kertas concord dan 

canson ukuran 35 x 50 cm menggunakan pensil H supaya tidak terlalu tebal. 

   
Gambar 13. Foto Model Karikatur Gambar 14. Sket Awal Karikatur 

                  (Sumber Data: Internet)  (Sumber Data: Dokumen Penulis) 

(7) Pewarnaan 

Pewarnaan adalah proses pemberian warna pada sketsa yang telah 

jadi. Proses pewarnaan dimulai dengan memberikan warna dasar 

menggunakan cat air yang dibuat tipis pada sket yang telah jadi. Setelah itu 

pewarnaan dilakukan menggunakan pensil warna dengan memperhitungkan 

gelap terang, plastisitas, kedetailan, dan jarak serta nuansa yang akan 

dimunculkan pada subjek karikatur. Pada proyek studi ini penulis 

menggunakan pewarnaan dengan media cat air dan pensil warna. 
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Gambar 15. Proses Pewarnaan I  Gambar 16. Proses Pewarnaan II  Gambar 17. Proses Pewarnaan III 
(Sumber Data: Dokumen Penulis) (Sumber Data: Dokumen Penulis) (Sumber Data: Dokumen Penulis) 

(8) Finishing Karya 

Setelah proses pewarnaan selesai, pada hasil akhir dilakukan 

“finishing touch” atau sentuhan akhir. Sntuhan akhir yaitu suatu langkah atau 

proses untuk menyempurnakan hasil akhir agar lebih maksimal. Finishing 

dilakukan dengan cara mengamati dan memperbaiki hasil karya yang sudah 

jadi untuk menemukan kekurangan dalam pewarnaan, gelap terang, atau pun 

karakteristik seorang tokoh. Setelah itu diberikan fixative untuk melindungi 

gambar supaya warna tetap terjaga. Dalam pembuatan proyek studi ini 

penulis menggunakan fixative jenis spray aerosol. 

           
Gambar 18. Hasil Akhir Karya 

(Sumber Data: Foto Penulis) 
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(9) Pengemasan karya 

Karya yang telah selesai, dikemas dengan pigura kayu dan diberi kaca 

agar terlihat lebih rapi dan menarik. Bingkai menggunakan kayu warna hitam 

polos untuk memberi kesan sederhana tapi elegan, rapi, dan indah. Jarak 

antara figura dengan bidang gambar adalah 5 cm dengan pemberian kertas 

sebagai pembatas antara pigura dan karya. 
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BAB 4 

HASIL KARYA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karya 1 

4.1.1 Spesifikasi Karya 

   
                         Gambar 19. Karya Karikatur 1                    Gambar 20. Foto Elvis Presley 

                (Sumber Data: Dokumentasi Penulis)              (Sumber Data: Internet) 

 

Judul  : Elvis Presley   

Media  : Pensil warna dan cat air pada kertas 

Teknik  : Sapuan kuas secara transparan dan arsir 

Ukuran  : 35 x 50 cm 

Tahun  : 2011 
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4.1.2 Deskripsi Karya 

Karya pertama yang berjudul “Elvis Presley” ini menampilkan subyek 

Elvis Aaron Presley atau biasa disapa Elvis Presley. Elvis Presley dihadirkan 

dengan mengenakan kostum yang terdiri dari baju, jaket, ikat pinggang dan 

sepatu. Subyek Elvis digambarkan dengan pendistorsian wajah sedemikian rupa 

dengan proporsi kepala yang membesar. Sosok Elvis membawa sebuah 

microphone dengan stand mic. 

Sosok Elvis Presley dihadirkan dengan warna coklat pada warna kulit. Pada 

rambut terdapat warna hitam, putih, dan ungu. Pada pakaiannya terdapat warna putih, 

abu-abu, serta kuning pada ikat pinggang. Pada microphone terdapat warna hitam dan 

stand berwarna abu-abu. Pada sepatu terdapat warna hitam dan abu-abu. 

Pada sebelah subyek utama tedapat subyek pelengkap seorang laki-laki 

dengan membawa kamera yang menghadap pada subyek utama. Pada subyek 

pelengkap mengenakan kaos berwarna putih dan ungu, topi berwarna biru, dan 

celana berwarna biru muda. Karya diatas menggunakan background berwarna 

ungu dan foreground berwarna ungu kemerahan. 

Pada karya karikatur berukuran 35 x 50 cm tersebut menampilkan figur Elvis 

Presley. Elvis Presley merupakan seorang penyanyi rock 'n' roll legendaris asal 

Amerika Serikat. Selain seorang penyanyi ia juga seorang produser musik dan aktor 

sehingga pada karya diatas digambarkan seorang laki-laki dengan membawa sebuah 

kamera yang dihadapkan kearahnya. Gaya, sifat, serta cara berpakaian Elvis Presley 

menjadi simbol bagi musik rock 'n' roll dan banyak ditiru penggemarnya. Penulis 

menampilkan sosok Elvis Presley lengkap dengan gaya dan atribut yang dikenakan. 
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Mulai dari baju berkerah panjang, celana cutbray yang menjadi trend pada zaman itu, 

dan gaya rambut jambul ala Elvis. Selain gaya dan kostum, penulis juga 

menghadirkan aksi panggung pada karya ini. Terlihat gaya Elvis menari dengan kaki 

ditekuk yang menjadi ciri khas kental Elvis Presley. 

4.1.3 Analisis Karya 

Untuk menciptakan kesan karikatural yang artistik, wajah Elvis Presley 

diberi muatan lebih pada bentuk pipi yang melebar ke samping dan janggut yang 

ditarik ke bawah untuk menciptakan ruang trimatra pada pendistorsian bagian 

wajah. Terdapat garis lengkung yang elastis pada pendistorsian pipi, janggut, dan 

rambut subyek yang memunculkan Irama flowing. Proporsi kepala yang 

dihadirkan lebih besar dari ukuran tubuh sengaja dimaksudkan untuk mencapai 

proporsi yang diinginkan sesuai dengan karakter karikatural yang bernilai satiris. 

Dengan menitikberatkan pendistorsian bagian wajah sehingga menjadi dominan 

yang menjadi “point of interest”. Dominasi ini juga diperjelas dengan keberadaan 

background yang menggunakan intensitas rendah dibandingkan subyek utama. 

Keseimbangan asimetris terdapat pada penempatan seorang yang 

membawa kamera berada di sebelah kanan untuk memberikan lawanan berat 

sosok Elvis Presley. Secara keseluruhan semua unsur visual diatur dengan 

menggunakan prinsip kesatuan (unity) sehingga mampu memberikan suasana 

yang menyatu. Kesan irama diperoleh dari penghadiran garis-garis linear pada 

arsir rambut yang bergelombang. 

Pewarnaan pada karya ini dilakukan dengan penggabungan teknik aquarel 

dan teknik arsir. Pada subyek tokoh Elvis Presley digunakan teknik aquarel pada 
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tahapan pertama, kemudian dilanjutkan dengan mengarsir beberapa bagian yang 

perlu sebagai penguatan gelap terang sehingga memberikan kesan dimensi dan 

plastisitas. Pada bagian pencahayaan hidung dan dahi menggunakan teknik 

penciptaan gelap terang dengan menggunakan teknik menghapus bagian yang 

mendapatkan pencahayaan, sehingga warna yang dihasilkan berwarna putih yang 

mengesankan pancaran cahaya dari sebelah kanan subyek. 

Secara ekstrinsik, makna yang diharapkan pada karya karikatur ini ialah 

figur seorang penyanyi Elvis Presley adalah musisi rock n roll yang serba bisa. 

Selain bernyanyi, ia juga merupakan seorang seorang aktor dan sutradara yang 

handal. Karena karakteristiknya yang kental dalam bermusik, tidak salah pula jika 

ia dijuluki sebagai “King of Rock and Roll”. 

 

4.2 Karya 2 

4.2.1 Spesifikasi Karya 

   
                    Gambar 21. Karya Karikatur 2             Gambar 22. Foto John Lennon 

                      (Sumber Data: Dokumentasi Penulis)                   (Sumber Data: Internet) 
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Judul  : John Lennon 

Media  : Pensil warna dan cat air pada kertas 

Teknik  : Sapuan kuas secara transparan dan arsir 

Ukuran : 35 x 50 cm 

Tahun  : 2011 

4.2.2 Deskripsi Karya 

Karya yang kedua berukuran 35 x 50 cm ini terdiri dari beberapa subyek. 

Subyek utama dalam karya diatas adalah seorang penyanyi John Winston Ono 

Lennon atau popular dengan nama John Lennon. Sosok John Lennon dihadirkan 

dengan membawa sebuah gitar berwarna merah dan mengenakan baju berwarna 

putih, jas berwarna coklat, celana berwarna coklat, dasi coklat, kacamata dan 

sepatu berwarna hitam. 

Subyek yang lain adalah tiga orang anggota The Beatles yang berdiri 

disebelah subyek utama dengan memainkan alat musiknya. Pada sebelah kanan 

subyek utama terdapat sebuah soundsystem gitar sebagai pelengkap. Background 

pada karya diatas menggunakan warna coklat. 

Subyek pada karya berjudul “John Lennon” ini menampilkan pencitraan 

tokoh John Lennon. Figur John Lennon dihadirkan dengan raut muka sinis yang 

khas. Ia paling dikenal sebagai penyanyi, pencipta lagu, penulis dan 

instrumentalis yang handal. Dalam memvisualisasikan hal itu, penulis 

menghadirkan sebuah gitar dan soundsystem disampingnya sebagai simbol bahwa 

ia seorang musisi dan instrumentalis. John Lennon terkenal di seluruh dunia 

sebagai pemimpin dari grup band legendaris The Beatles. Namun, disaat 
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melambungnya nama The Beatles karena prestasinya yang menjulang John 

Lennon hengkang dari grup yang menjadi Legenda itu karena kesinisannya. 

Fenomena ini sengaja dikemas oleh penulis dengan menampilkan sosok figur 

anggota The Beatles di sebelah kiri bagian belakang John Lennon. 

 

4.2.3 Analisis Karya 

Penggarapan distorsi pada karya ini dengan memberikan muatan lebih pada 

bagian pipi yang membesar serta dahi yang menyempit sehingga tercipta irama 

progresif. Lekukan kepala tersusun dari garis lengkung yang elastis dengan 

mempertimbangkan unsur keserasian sehingga nampak tidak kaku. Pemberian 

unsur gelap terang pada bagian wajah dimaksudkan untuk menciptakan kesan 

dimensi dan plastisitas. Ukuran kepala dihadirkan dengan proporsi yang lebih 

besar dari tubuh subyek untuk memperkuat nilai kelucuan. Karakteristik wajah 

subyek masih nampak, meskipun subyek John Lennon telah terdistorsi sedemikian 

rupa. Figur John Lennon dibuat terasa mendominasi bidang gambar sehingga 

menjadikan sebagai pusat perhatian dari keseluruhan subyek yang ada. 

Keseimbangan asimetris didapat dari penempatan figur tiga orang anggota 

group band The Beatles di sebelah kiri untuk memberikan lawanan berat figur 

John Lennon dan soundsystem yang berada di sebelah kanan. Pertautan unsur 

tersebut dihadirkan dengan menggunakan prinsip kesebandingan antara figur John 

Lennon dan unsur pendukungnya. Perspektif ruang diperoleh melalui penataan 

komposisi subyek utama yang berada pada depan dan penempatan subyek 

pelengkap berada di belakang, namun masih tercipta unsur kesatuan (unity). 
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Penggarapan subyek pelengkap dengan memberikan intensitas warna yang lebih 

transparan dan ukuran yang lebih kecil membuat subyek pelengkap terasa jauh 

dari subyek John Lennon. Kesan irama diperoleh dari tampilan garis-garis linear 

terutama bagian rambut yang bergelombang. Background dan foreground dibuat 

menutup bidang gambar dengan intensitas warna mencapai 20% sehingga terlihat 

transparan. Hal ini dimaksudkan untuk mempertegas point of interest pada karya. 

Pewarnaan pada karya ini menggunakan teknik transparan menggunakan cat 

air pada tahap pertama, kemudian diteruskan dengan pewarnaan menggunakan 

teknik arsir pada subyek John Lennon dan soundsystem menggunakan pensil 

warna untuk memperkuat unsur ruang, plastisitas, serta gelap terang. Kemudian 

pada finishing menggunakan teknik brush menggunakan spray aerosol untuk 

mempertahankan keawetan gambar. 

Secara ekstrinsik, karya ini memiliki makna bahwa sifat sinis dapat 

membuat persahabatan menjadi retak. John Lennon adalah seorang penyanyi, 

pencipta lagu, instrumentalis, dan seorang yang sangat berperan dalam grup musik 

The Beatles. Namun, karena sifat sinisnya menjadikan ia keluar dari grup musik 

yang hebat itu. 
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4.3 Karya 3 

4.3.1 Spesifikasi Karya 

      
         Gambar 23. Karya Karikatur 3              Gambar 24. Foto Bob Marley 

   (Sumber Data: Dokumentasi Penulis)   (Sumber Data: Internet) 

Judul  : Bob Marley 

Media  : Pensil warna dan cat air pada kertas 

Teknik  : Sapuan kuas secara transparan dan arsir 

Ukuran : 35 x 50 cm 

Tahun  : 2011 

4.3.2 Deskripsi Karya 

Subyek pada karya gambar karikatur ketiga ini adalah Robert Nesta "Bob" 

Marley atau lebih dikenal dengan nama Bob Marley. Pada karya diatas subyek 
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seorang penyanyi reggae Bob Marley dengan rambut gimbal berwarna coklat dan 

mengenakan jaket berwarna biru, kaos berwarna merah, celana berwarna biru, dan 

sepatu berwarna hitam. Ia membawa sebuah gitar berwarna coklat dengan kepala 

gitar yang berbentuk sebatang daun ganja. 

Subyek dihadirkan dengan raut muka gembira dan sedang melompat 

serambi memetik gitar akustik. Background atau latar pada karya tersebut 

menggunakan warna merah, kuning dan hijau. 

Pada karya karikatur berukuran 35 x 50 tersebut menampilkan figur Bob 

Marley. Bob Marley adalah seorang penyanyi dan musisi reggae berkebangsaan 

Jamaika. Bob Marley sampai saat ini dikenal di seluruh dunia sebagai musisi 

reggae yang paling tersohor dalam dunia musik reggae. Dunia mengakui 

perannya dalam memopulerkan dan menyebarkan musik Jamaika ke seluruh 

dunia. Penulis memvisualisasikan wacana tersebut dengan menghadirkan sang 

tokoh berrambut gimbal dan lengkap dengan kostum ala reggae. Warna merah, 

kuning, dan hijau pada background mengandung unsur semiotik yang berarti 

warna bendera Jamaika negeri Bob Marley berasal. Di negeri itu juga Bob Marley 

lahir, hidup dan berkembang. Sedangkan pada kepala gitar akustik yang 

dipegangnya membentuk selembar daun ganja. Hal tersebut menjadi simbol 

bahwa kaum Jamaika memiliki budaya mengkonsumsi daun ganja dengan 

menghirup aromanya sebagai ritual atau pemujaan terhadap Tuhannya. 

4.3.3 Analisis Karya 

Wajah figur Bob Marley diberi muatan lebih pada bagian pipi yang melebar 

ke samping dan janggut yang ditarik ke bawah sehingga tercipta raut organis yang 
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terbentuk dari garis lengkung pendistorsian bentuk wajah. Hal ini sengaja 

dilakukan untuk menciptakan kesan karikatural pada subyek namun tetap terasa 

unsur keserasian yang elastis dan tidak kaku. Irama repetitif dihadirkan dari 

tampilan gigi yang disusun berjajar dan garis-garis lengkung yang terdapat pada 

pendistorsian rambut figur Bob Marley. Untuk menciptakan unsur kelucuan, 

ukuran kepala dibuat dengan proporsi lebih besar dari tubuh subyek. Hal ini 

menguatkan figur Bob Marley menjadi dominasi bidang gambar sehingga 

menjadikan sebagai pusat perhatian dari keseluruhan subyek gambar. 

Keseimbangan (balance) asimetris didapat dari penempatan subyek figur 

Bob Marley dengan kepala berada di sebelah kiri dan rambut yang mengembang 

disebelah kanan. Hal ini membuat unsur kesatuan (unity) pada komposisi karya 

tetap terjaga. Pada background diberikan warna merah, kuning dan hijau dengan 

intensitas yang lebih rendah dari pada subyek. Penguatan intensitas warna subyek 

juga dapat memperkuat subyek Bob Marley sebagai point of interest 

Proses pewarnaan karya ini menggunakan penggabungan teknik aquarel dan 

arsir. Sesuai dengan karakter kertas concord yang memiliki tekstur garis 

bergelombang, penulis memberikan sapuan kuas transparan terlebih dahulu 

supaya pewarnaan lebih merata pada bidang kertas. Kemudian dilanjutkan dengan 

memberikan arsiran untuk menguatkan unsur gelap terang sehingga tercipta kesan 

dimensi dan plastisitas. 

Secara ekstrinsik, karya karikatur ini memiliki makna bahwa sosok figur 

Bob Marley adalah seorang musisi reggae dari Jamaika yang mengangkat konsep 

budaya Jamaika dalam karya musiknya. Ia mengangkat konsep budaya 
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masyarakat Jamaika bahwa menghirup atau menghisap daun ganja merupakan 

sebuah ritual. Jika seseorang menghirup daun ganja hingga tidak sadarkan diri 

maka semakin ia dekat dengan Tuhannya. 

 

4.4 Karya 4 

4.4.1 Spesifikasi Karya 

      
                                  Gambar 25. Karya Karikatur 4              Gambar 26. Foto Mick Jagger 

                             (Sumber Data: Dokumentasi Penulis)                    (Sumber Data: Internet) 

Judul  : Mick Jagger 

Media  : Pensil warna dan cat air pada kertas 

Teknik  : Sapuan kuas secara transparan dan arsir 
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Ukuran : 35 x 50 cm 

Tahun  : 2011 

4.4.2 Deskripsi Karya 

Karya karikatur berjudul “Mick Jagger” tersebut mengangkat subyek 

seorang musisi Sir Michael Philip Jagger atau akrab disapa Mick Jagger. Gambar 

karikatur ini sengaja menampilkan gambar karikatur sosok Mick Jagger sedang 

melakukan aksi panggung. Sosok Mick Jagger dalam karya tersebut digambarkan 

dengan kulit berwarna coklat, merah muda, putih dan hitam. Untuk bagian rambut 

digambarkan dengan perpaduan warna kuning, jingga, dan coklat. Sosok Mick 

Jagger dihadirkan dengan mengenakan baju berwarna putih, celana berwarna 

putih, jas berwarna biru, selendang berwarna ungu, dan mengenakan sepatu 

berwarna hitam. Selain itu sosok Mick Jagger dihadirkan dengan memegang 

sebatang tongkat stand microphone yang digenggamnya dengan atribut bendera 

negara Inggris berwarna merah, putih, dan biru. Background pada karya tersebut 

menggunakan warna merah. Sedangkan foreground menggunakan perpaduan 

warna coklat, ungu dan abu-abu. 

Pada karya keempat ini menampilkan figur Mick Jagger. Mick Jagger 

adalah seorang musikus rock berkebangsaan Inggris. Mick Jagger dikenal sebagai 

vokalis utama grup musik The Rolling Stones. Pada karya ini menampilkan aksi 

panggung subyek khas Mick Jagger dengan gaya rock and roll. Pada stand 

microphone terdapat sebuah atribut berwarna bendera negara Inggris dengan 

warna biru, merah, dan putih. Hal ini sengaja penulis hadirkan untuk mencitrakan 
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bahwa seorang Mick Jagger merupakan salah satu musisi yang mengangkat musik 

rock Inggris hingga dikenal dunia melalui grup bandnya The Rolling Stones. 

 

4.4.3 Analisis Karya 

Melihat karakter wajah yang menonjol pada wajah Mick Jagger adalah 

mulut, maka penulis sengaja melakukan pendistorsian dengan memberikan 

muatan yang lebih pada bagian tulang pipi, bibir dan gigi. Sehingga tampak 

pendistorsian memberatkan pada muatan sebatas daerah mulut. Pada pendistorsian 

gigi dibuat dengan ukuran kecil hingga membesar sehingga tercipta irama 

progresif. Pada pendistorsian bentuk kepala tersusun dari beberapa garis lengkung 

sehingga tercipta raut organis. Pendistorsian pada bagian kepala yang dibuat 

ukuran lebih besar dari bagian tubuh lainnya menjadikan sosok Mick Jagger 

memiliki nilai karikatural namun masih terasa unsur keserasian yang tidak kaku. 

Penggarapan karya ini dilakukan dengan pewarnaan coklat transparan 

menggunakan cat air sebagai warna dasar. Kemudian diteruskan pewarnaan 

menggunakan pensil warna dengan teknik arsir untuk memperkuat kesan dimensi, 

plastisitas, dan unsur gelap terang pada karya. 

Penempatan subyek ditengah bidang gambar untuk mendapatkan 

keseimbangan simetris. Pencapaian gelap terang pada subyek karikatur dihasilkan 

dari gabungan pemberian warna yang menghasilkan raut sehingga berkesan 

plastis dan berdimensi. Pencapaian warna gelap tidak menggunakan warna hitam, 

melainkan diperoleh dari perpaduan goresan arsir yang saling tumpang tindih. 



53 

 

Lewat karya ini terkandung makna bahwa seorang penyanyi british rock 

Mick Jagger sangat berjasa pada perkembangan musik rock inggris. Hal ini dapat 

disimak dengan eksistensi band-band asal Inggris yang lain, dan semakin 

maraknya para fans Mick Jagger di seluruh dunia. 

4.5 Karya 5 

4.5.1 Spesifikasi Karya 

      
Gambar 27. Karya Karikatur 5   Gambar 28. Foto Freddie Mercury 

 (Sumber Data: Dokumentasi Penulis)    (Sumber Data: Internet) 

Judul  : Freddie Mercury 

Media  : Pensil warna dan cat air pada kertas 

Teknik  : Sapuan kuas secara transparan dan arsir 
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Ukuran : 35 x 50 cm 

Tahun  : 2011 

4.5.2 Deskripsi Karya 

Pada karya karikatur berjudul “Freddie Mercury” ini menampilkan subyek 

seorang penyanyi rock asal Afrika bernama Farrokh Bulsara yang terkenal dengan 

nama Freddie Mercury. Pada karya ini sosok Freddie Mercury dihadirkan dengan 

aktivitas bernyanyi yang nampak sebagian tubuhnya saja. Wajah ditampilkan 

dengan mulut terbuka lebar dengan menggunakan baju berwarna putih dan rok 

sebatas lutut bermotif kotak-kotak berwarna merah, jingga, kuning, biru, dan 

hijau. Pada bagian dada terdapat dua buah apel yang berada di dalam baju. Subyek 

mengenakan sepatu berwarna merah. 

Subyek tergambar secara plastis dengan warna kulit yang tersusun dari 

beberapa warna, antara lain coklat, coklat muda, merah muda, jingga, hijau dan 

kuning. Pada gigi subyek terdapat warna abu-abu. Sedangkan pada rambut 

terdapat warna hitam dan ungu.  Subjek dihadirkan dengan membawa sebatang 

stand microphone yang berwarna abu-abu dan hitam, serta kabel yang berwarna 

merah. Background dibuat dengan warna ungu dengan intensitas yang rendah dan 

tidak menutup bidang gambar secara keseluruhan. 

Freddie Mercury merupakan seorang penyanyi dari grup musik Queen. 

Dalam kehidupannya, ia dikenal sebagai seorang homosexual. Dengan menyimak 

kondisi tersebut penulis memvisualisasikan seorang Freddie Mercury dengan 

mengenakan rok dan sepatu high heels layaknya seorang wanita. Penulis lebih 

memperkuat konteks ini dengan menghadirkan konten berupa dua buah apel yang 
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berada di dalam kaos figur Freddie. Hal ini menjadikan simbol bahwa Freddie 

adalah seorang lelaki yang hidup dengan naluri sexual yang tak wajar. 

4.5.3 Analisis Karya 

Pendistorsian dilakukan dengan menambahkan muatan lebih pada beberapa 

bagian wajah. Terutama hidung, mulut, dagu dan gigi. Pada bagian hidung 

diperbesar dengan sedemikian rupa hingga mencapai ukuran hidung secara tak 

lazim. Begitu juga pada gigi diberikan muatan lebih, dan diberikan pula kesan 

mengkilap untuk mempertegas kesan tonggos pada gigi sosok Freddie Mercury. 

Pada dagu diberikan pendistorsian sehingga berbentuk bulat. Background dibuat 

dengan warna ungu dengan intensitas yang rendah. Hal ini sengaja penulis 

hadirkan untuk menonjolkan subyek Freddie Mercury. Kesan irama diperoleh dari 

tampilan garis-garis outline yang terdapat pada beberapa bagian subyek. Antara 

lain garis-garis rambut dan motif kotak pada bagian rok. Garis-garis rambut dan 

kumis pada sosok Freddie Mercury menghasilkan irama repetitif, sedangkan pada 

motif rok terdapat irama alternatif dengan warna bergantian pada motif kotak-

kotak. Penempatan subyek yang asimetris diimbangi dengan hadirnya microphone 

yang digenggam dengan kabel yang menjulur. Hal ini menjadikan penyeimbang 

komposisi karya. 

Pewarnaan pada subyek karya dilakukan dengan teknik aquarel pada 

pewarnaan pertama. Kemudian dilanjutkan dengan penguatan plastisitas, kesan 

dimensi dan gelap terang menggunakan pensil warna dengan teknik arsir. 
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Secara ekstrinsik, karya ini mempunyai makna bahwa seorang penyanyi 

rock Freddie Mercury yang merupakan personil dari grup band Queen adalah 

seorang homosexual. 

 

4.6 Karya 6 

4.6.1 Spesifikasi Karya 

      
Gambar 29. Karya Karikatur 6       Gambar 30. Foto Stevie Wonder 

 (Sumber Data: Dokumentasi Penulis)    (Sumber Data: Internet) 

Judul  : Stevie Wonder 

Media  : Pensil warna dan cat air pada kertas 

Teknik  : Sapuan kuas secara transparan dan arsir 
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Ukuran : 35 x 50 cm 

Tahun  : 2011 

4.6.2 Deskripsi Karya 

Karya karikatur dengan judul “Stevie Wonder” menampilkan subyek 

seorang penyanyi pop Stevland Morris yang terkenal dengan nama panggung 

Stevie Wonder. Stevie dihadirkan dengan sosok kepala berukuran lebih besar dari 

tubuhnya. Kulit terbentuk dari perpaduan warna coklat, jingga, kuning, dan 

merah. Pada bagian rambut terdapat warna coklat, jingga, biru, dan merah. Warna 

gelap pada rambut tercipta dari perpaduan beberapa warna gelap yang saling 

tumpang tindih. 

Sosok Stevie Wonder digambarkan dengan mengenakan kacamata 

berwarna hitam yang berkesan silau dan memegang tongkat berwarna putih. Pada 

kostum subyek utama menggunakan kemeja lengan panjang yang terdiri dari 

beberapa warna. Antara lain hijau, biru, merah muda, dan ungu. Sedangkan pada 

celana, sosok Stevie dihadirkan dengan warna merah muda keunguan. Ia 

menduduki sebuah kursi dan mengenakan sepatu berwarna hitam. 

Sosok Stevie Wonder dihadirkan dengan mulut yang terbuka lebar. Ia 

memegang sebuah alat musik piano berwarna hitam kecoklatan. Tampak terlihat 

sosok Stevie Wonder memainkan tombol piano dengan jari tangan kirinya. 

Background dan foreground karya ini menggunakan warna ungu dengan intensitas 

rendah. 

Karya karikatur keenam ini menampilkan figur Stevie Wonder. Stevie 

Wonder adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Ia 
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dilahirkan secara prematur. Ada kemungkinan ia mendapatkan terlalu banyak 

oksigen dalam inkubatornya, dan hal ini menyebabkan kebutaan. Menyimak 

wacana diatas, penulis berusaha menghadirkan sosok Stevie Wonder dengan 

mengenakan kacamata hitam dan membawa tongkat . Kacamata hitam dan 

tongkat menjadi simbol bahwa penyanyi Stevie Wonder adalah seorang tunanetra. 

Namun, dibalik kekurangannya itu Stevie Wonder merupakan seorang penyanyi 

pop asal Amerika yang memiliki suara merdu, hingga dikenal banyak kalangan di 

dunia. Stevie Wonder juga digambarkan dengan memejet tuts piano. Penulis 

sengaja menghadirkan adegan ini untuk menceriterakan bahwa ia seorang 

penyanyi yang mahir dalam memainkan instrumen piano. 

4.6.3 Analisis Karya 

Pendistorsian sosok Stevie Wonder diberikan muatan lebih pada bagian 

kepala dan wajah. Pada pendistorsian tulang pipi, dagu, dan leher tersusun dari 

outline garis lengkung sehingga tercipta kesan irama flowing. Penulis sengaja 

menghadirkan sosok Stevie Wonder dengan proporsi kepala yang berukuran lebih 

besar dari ukuran tubuh lainnya untuk mengangkat kesan kelucuan dan 

mempertegas kesan karikatural. Tekstur maya dihadirkan pada bagian rambut dan 

kumis sosok Stevie Wonder dengan menggunakan teknik arsir. Pengulangan garis 

yang dilakukan pada arsiran rambut dan kumis ini menciptakan irama repetitif. 

Pada background, penulis sengaja memberikan warna ungu dengan intensitas 

rendah supaya subyek utama terlihat jelas sebagai point of interest. 

Secara keseluruhan karya, irama repetitif juga terdapat pada pengulangan 

motif kotak-kotak pada kemeja yang dikenakan sosok Stevie Wonder. 
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Penempatan subyek yang berada di sisi kanan bidang gambar menciptakan 

keseimbangan asimetris dengan hadirnya sebuah piano di sebelah kiri subyek. 

Secara ekstrinsik, karya karikatur berjudul Stevie Wonder ini memiliki 

makna bahwa seorang yang memiliki kekurangan haruslah tetap semangat dan 

pantang menyerah. Seperti penyanyi Stevie Wonder, penyanyi pop yang memiliki 

kekurangan sebagai seorang tunanetra namun memiliki kelebihan suara yang 

merdu dalam bernyanyi. 

 

4.7 Karya 7 

4.7.1 Spesifikasi Karya 

      
       Gambar 31. Karya Karikatur 7                         Gambar 32. Foto James Brown 

       (Sumber Data: Dokumentasi Penulis)     (Sumber Data: Internet) 
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Judul  : James Brown 

Media  : Pensil warna dan cat air pada kertas 

Teknik  : Sapuan kuas secara transparan dan arsir 

Ukuran : 35 x 50 cm 

Tahun  : 2011 

4.7.2 Deskripsi Karya 

Karya karikatur berjudul “James Brown” menampilkan subyek seorang 

penyanyi jazz bernama James Brown. Sosok James Brown digambarkan dengan 

berdiri didalam bui. Pada tangan kanannya terikat sebuah borgol dan ditangan 

kanannya menggenggam sebuah microphone. Sosok James Brown mengenakan 

pakaian serba coklat dengan ekspresi wajah tersenyum. 

Warna kulit digambarkan dengan warna coklat. Sedangkan warna rambut 

terbentuk dari susunan beberapa warna. Antara lain kuning, jingga, coklat dan hitam. 

Pada background ditampilkan warna jingga dan kuning dengan intensitas rendah. 

Pada karya ketujuh ini menampilkan sosok James Brown. Ia adalah 

seorang penyanyi bergenre jazz, R&B, dan funk asal Amerika Serikat. 

Kehidupannya dipenuhi dengan tindakan kriminal sehingga ia keluar masuk 

penjara sampai 7 kali. Melihat fenomena tersebut penulis menggambarkan 

kehidupan seorang James Brown melalui karikatur dengan menampilkan jeruji 

besi di tubuhnya dan borgol mengikat di tangan kirinya dan microphone di tangan 

kanannya. Ini menjadi sebuah simbol bahwa James Brown adalah seorang yang 

lekat dengan kehidupan narapidana. Hingga pada suatu hari James Brown pernah 

bernyanyi di suatu rumah tahanan di Amerika Serikat. Pada saat itu ia melakukan 
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kesalahan hingga disuruh penjaga penjara untuk menghibur dengan suaranya itu. 

Keseluruhan subyek James Brown dihadirkan dengan dominasi warna coklat. Hal 

ini menguatkan identitas seorang James “Brown” yang bermakna “coklat”. 

4.7.3 Analisis Karya 

Pendistorsian pada karya bersubyek Mick Jagger ini menitikberatkan pada 

bagian wajah dan leher. Terutama pada tulang pipi, dagu, dan leher. Pada bagian 

pipi diberikan muatan lebih yang tersusun dari beberapa garis lengkung sehingga 

tercipta kesan ruang. Sedangkan pada gigi disusun dengan penyusunan irama 

progresif yang tesusun dari ukuran yang kecil hingga besar. Pemberian muatan 

lebih pada bagian leher membuat penguatan bahwa seorang James Brown adalah 

penyanyi dengan pita suara yang tinggi. 

Garis lengkung dan lurus terdapat pada pemberian arsiran subyek James 

Brown maupun pakaian dan pelengkapnya. Pencapaian unsur ruang diperoleh dari 

penyusunan gelap terang warna kulit dan pakaian pada subyek dengan 

menggunakan penyusunan warna-warna, sehingga tercipta kesan dimensi. 

Penempatan subyek berada di tengah menjadikan karya ini memiliki 

keseimbangan simetris sehingga mempertegas unsur kesatuan pada karya. 

Penempatan microphone yang digenggam pada tangan kiri diimbangi dengan 

hadirnya borgol pada tangan kanan sosok James Brown. Irama flowing didapatkan 

dengan keberadaan garis-garis linear yang mengarsir bagian rambut sosok James 

Brown. Sedangkan irama repetitif didapatkan melalui subyek jeruji besi yang 

mengitari tubuh subyek James Brown. Background karya sengaja dihadirkan 

dengan intensitas rendah untuk menonjolkan subyek sosok James Brown yang 

juga manjadi center point karya. 
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Secara teknis, pewarnaan karya bersubyek James Brown ini menggunakan 

sapuan secara transparan menggunakan cat air untuk menciptakan warna dasar. 

Kemudian dilanjutkan dengan mengarsir bagian-bagian yang diperlukan 

menggunakan pensil warna untuk menciptakan unsur gelap terang sehingga 

memperoleh kesan dimensi dan plastisitas. 

Secara ekstrinsik, makna yang diharapkan penulis melalui karya ini adalah 

seorang James Brown adalah seorang penyanyi beraliran musik jazz, R&B, dan 

funk yang semasa hidupnya dipenuhi dengan beberapa kasus. Sehingga ia keluar 

masuk sampai 7 kali menjadi narapidana semasa hidupnya. 

 

4.8 Karya ke-8 

4.8.1 Spesifikasi Karya 

      
     Gambar 33. Karya Karikatur 8                         Gambar 34. Foto Marilyn Monroe 

                (Sumber Data: Dokumentasi Penulis)   (Sumber Data: Internet) 
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Judul  : Marylin Monroe 

Media  : Pensil warna dan cat air pada kertas 

Teknik  : Sapuan kuas secara transparan dan arsir 

Ukuran : 35 x 50 cm 

Tahun  : 2011 

4.8.2 Deskripsi Karya 

Karya karikatur berjudul “Marilyn Monroe” menampilkan sosok penyanyi 

Marilyn Monroe yang terlahir dengan nama Norma Jeane Mortenson. Pada karya 

ini sosok Marilyn Monroe dihadirkan dalam posisi tengkurap. Warna yang 

terdapat pada karya sosok Marilyn Monroe tersebut antara lain merah muda dan 

coklat pada warna kulit, warna kuning dan jingga pada rambut, warna merah pada 

bibir, dan warna hitam pada bola mata dan bulu mata. 

Warna merah pada pakaian yang dikenakan, dan warna putih dan hitam 

terdapat pada kalung yang dikenakan sosok Marilyn Monroe. Sosok Marilyn 

Monroe dihadirkan dengan proporsi kepala yang relatif lebih besar dari tubuhnya. 

Background karya karikatur berukuran 35 x 50 cm ini menggunakan warna merah 

muda. 

Pada karya kedelapan ini menampilkan figur Marilyn Monroe. Ia adalah 

seorang aktris, penyanyi dan juga model terkenal asal Amerika Serikat. Selain 

seorang penyanyi dengan suara merdu, dia merupakan bintang film dan simbol 

seks paling terkenal pada abad ke-20. Hal ini dihadirkan dalam pose tengkurap 

yang memperlihatkan keseksian tubuhnya. 
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4.8.3 Analisis Karya 

Pendistorsian figur Marilyn Monroe diberikan muatan lebih khususnya pada 

pipi, dagu, mata dan bibir yang merah merona melambangkan kecantikan dan 

keseksian seorang Marilyn Monroe. Melihat karakter Marilyn Monroe yang 

paling dominan aalah bagian bibir, hal ini menjadi sasaran penulis untuk 

memberikan muatan lebih pada karya tersebut. Pada pendistorsian bagian tulang 

pipi dan dagu terbentuk dari garis-garis lengkung seh ingga tercipta irama flowing. 

Background digambarkan dengan warna merah muda yang merupakan 

karakteristik seorang wanita. Background ditampilkan dengan intensitas rendah. 

Hal ini bertujuan supaya menguatkan subyek Marilyn Monroe sebagai point of 

interest. Irama progresif terlihat pada arsiran rambut Marilyn Monroe yang 

menciptakan kesan dimensi.  

Dalam karya bersubyek Marilyn Monroe ini pewarnaan pertama 

menggunakan sapuan transparan dengan cat air untuk menciptakan warna dasar 

secara merata pada bidang gambar. Kemudian dalam penghadiran kesan dimensi, 

plastisitas, dan gelap terang dilanjut dengan menggunakan teknik arsir. 

Secara ekstrinsik, makna yang diharapkan pada karya karikatur berjudul 

“Marilyn Monroe” ini adalah kecantikan seseorang penyanyi Marilyn Monroe 

menjadi icon sexual pada abad 20. 
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4.9 Karya 9 

4.9.1 Spesifikasi Karya 

      
  Gambar 35. Karya Karikatur 9                 Gambar 36. Foto Madonna 

 (Sumber Data: Dokumentasi Penulis)                      (Sumber Data: Internet) 

Judul  : Madonna 

Media  : Pensil warna dan cat air pada kertas 

Teknik  : Sapuan kuas secara transparan dan arsir 

Ukuran : 35 x 50 cm 

Tahun  : 2011 
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4.9.2 Deskripsi Karya 

Subject matter pada karya karikatur berjudul “Madonna” tersebut 

menampilkan sosok Madonna Louise Ciccone yang akrab dipanggil Madonna. 

Sosok Madonna digambarkan dengan proporsi tubuh kecil dan kepala besar. Pada 

kulit terdapat warna coklat muda dan rambut berwarna kuning, jingga dan coklat. 

Sosok Madonna dihadirkan dengan menggunakan pakaian berwarna merah dan 

mengenakan sepatu merah, serta kalung berwarna kuning keemasan. 

Sosok Madonna dihadirkan dalam posisi duduk diatas kursi dengan posisi 

kepala ke samping. Pada bagian rambut ditampilkan dengan posisi terurai yang 

terlihat sepuluh mata uang dollar kertas. Pada sisi kiri sosok Madonna 

digambarkan tumpukan mata uang dollar yang berceceran. Background karya 

menggunakan warna abu-abu yang berada pada belakang sosok Madonna. 

Madonna adalah seorang penyanyi, penulis lagu, penari, produser, aktris, 

penulis buku dan pengusaha berkebangsaan Amerika Serikat. Ia merupakan salah 

satu ikon terbesar dalam sejarah musik populer dunia dan dijuluki sebagai “Ratu 

Pop”. Sejak memulai debutnya di industri musik tahun 1982, Madonna telah 

meraih kesuksesan besar di seluruh dunia dan terus eksis hingga beberapa 

generasi. Musik dan penampilan Madonna bahkan telah memengaruhi banyak 

penyanyi di seluruh dunia. Madonna merupakan penyanyi berpenghasilan 

tertinggi di seluruh dunia. Melihat kondisi tersebut, penulis memvisualisasikan 

seorang Madonna dengan rambut yang dipenuhi dengan uang. Hal ini menjadikan 

bahwa seorang Madonna memiliki potensi untuk menghasilkan banyak uang. Tak 

hanya suaranya, tulisan, bahkan fisiknya pun mampu menghasilkan banyak uang. 
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4.9.3 Analisis Karya 

Pendistorsian pada sosok Madonna ditampilkan dengan pemberian muatan 

yang lebih pada tulang pipi yang bergeser ke samping, dan dagu yang ditarik ke 

bawah dengan mempertibangkan unsur keserasian. Penghadiran garis lengkung 

elastis ini menciptakan irama flowing yang terdapat di bentuk muka. Irama 

repetitif tercipta dari garis-garis linear arsiran yang membentuk rambut sosok 

Madonna. Tekstur maya terbentuk dari arsiran rambut yang membentuk suatu 

dimensi. Pendistorsian kepala dengan ukuran yang lebih besar dari ukuran tubuh 

lain menjadikan proporsi yang tak lazim pada subyek Madonna namun tetap 

memparhatikan unsur keserasian sehingga pertautan antara subyek satu dengan 

yang lain terasa selaras dan tidak kaku. Proses pendistorsian ini menguatkan unsur 

kelucuan dan kesan karikatural. 

Penempatan subyek pada sebelah kanan bidang gambar diimbangi dengan 

menempatkan kepala bergeser ke kiri dan tumpukan uang kertas di sebelah kanan 

menjadikan sebuah komposisi yang menarik. Keseimbangan ini menguatkan 

unsur kesatuan (unity) yang serasi. Background menggunakan warna abu-abu 

ditampilkan dengan intensitas warna yang rendah. Hal ini menguatkan sosok 

Madonna menjadi point of interest. 

Pewarnaan pada karya ini menggunakan penggabungan dua teknik dengan 

media berbeda. Yang pertama, melakukan pewarnaan dengan sapuan secara 

transparan guna untuk memunculkan warna dasar pada subyek Madonna. Setelah 

itu, dilanjutkan dengan pemberian penguatan-penguatan garis pada beberapa 

bagian untuk menciptakan kesan dimensi dan plastisitas 
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Secara ekstrinsik, karya karikatur ini mengandung makna bahwa seorang 

panyanyi pop Madonna merupakan seorang penyanyi wanita yang mempunyai 

pendapatan terbesar di dunia. Tidak hanya lewat menyanyi, namun juga lewat 

karya-karyanya dalam menulis lagu, menari, produser, aktris, penulis buku dan 

pengusaha. 

 

4.10 Karya 10 

4.10.1 Spesifikasi Karya 

     
    Gambar 37. Karya Karikatur 10      Gambar 38. Foto Michael Jackson 

        (Sumber Data: Dokumentasi Penulis)   (Sumber Data: Internet) 

Judul  : Michael Jackson 
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Media  : Pensil warna dan cat air pada kertas 

Teknik  : Sapuan kuas secara transparan dan arsir 

Ukuran : 35 x 50 cm 

Tahun  : 2011 

4.10.2 Deskripsi Karya 

Pada karya berukuran 35 x 50 cm berjudul “Michael Jackson” 

menampilkan subyek Michael Joseph Jackson yang popular dengan nama Michael 

Jackson. Subyek Michael Jackson dihadirkan dengan atribut lengkap. Dengan 

mengenakan kostum baju berwarna hitam dan putih, celana berwarna ungu, topi 

berwarna ungu serta microphone yang menempel di dagu. 

Michael Jackson dihadirkan dengan posisi menari dengan gaya dance ala 

Jacko yang berada diatas panggung dengan lampu sorot yang menyoroti sosok 

Michael Jackson. Pada kanan kiri subyek Michael Jackson terdapat bergerombol 

penonton yang menonton aksi panggung sosok Michael Jackson. Pada kerumunan 

penonton tampak sebuah bidang bertuliskan “I LOVE JACKO”. 

Pada karya karikatur kesepulauh ini menampilkan figur Michael Jackson. Ia 

adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Ia terkenal 

sebagai "King Of Pop" dan memopulerkan gerakan dansa "Moonwalk" yang telah 

menjadi ciri khasnya. Penulis menampilkan gerakan tarian tersebut dengan gaya 

kaki ditekuk dan tangan menempel perut. 

4.10.3 Analisis Karya 

Untuk menonjolkan karakteristik wajah Michael Jackson, ukuran kepala 

dibuat dengan proporsi yang lebih besar dari ukuran tubuh. Wajah subyek 
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diberikan muatan lebih  pada bagian dagu, tulang pipi, dan mata dengan 

mempertimbangkan unsur keserasian supaya terlihat selaras dan tidak kaku. Pada 

lekukan bentuk raut muka tersusun dari garis lengkung yang elastis sehingga 

tercipta irama flowing. Tekstur maya terdapat pada jaket yang dikenakan sosok 

Michael Jackson. 

Penempatan subyek Michael Jackson berada di tengah bidang gambar 

sehingga tercipta keseimbangan simetris. Pada kanan kiri subyek Michael Jackson 

terdapat beberapa sosok wanita yang merupakan penonton aksi panggung Michael 

Jackson. Para fans tersebut digambarkan histeris melihat aksi Michael Jackson. 

Kesebandingan secara keseluruhan tetap terjaga dengan menyesuaikan bidang 

gambar kertas dengan subyek Michael Jackson yang relatif besar, sedangkan 

kanan kiri subyek diberikan sosok beberapa penonton yang mengisi bidang 

kosong pada sebelah kanan dan kiri subyek. 

Pewarnaan pada karya ini menggunakan sapuan secara transparan pada 

pewarnaan pertama. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan warna yang merata 

pada bidang gambar. Setelah itu diberikan unsur gelap terang lewat arsiran pada 

beberapa bagian untuk menciptakan kesan dimensi dan plastisitas. 

Secara ekstrinsik, kaya ini memiliki makna bahwa seorang Michael Jackson 

merupakan seorang penyanyi yang sekaligus penari dengan tariannya 

“moonwalk”. Selain itu, ia juga dijuluki sebagai “King of Pop”. 
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4.11 Karya 11 

4.11.1 Spesifikasi Karya 

      
    Gambar 39. Karya Karikatur 11   Gambar 40. Foto Gesang 

                 (Sumber Data: Dokumentasi Penulis)    (Sumber Data: Internet) 

Judul  : Gesang 

Media  : Pensil warna dan cat air pada kertas 

Teknik  : Sapuan kuas secara transparan dan arsir 

Ukuran : 35 x 50 cm 

Tahun  : 2011 
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4.11.2 Deskripsi Karya 

Pada karya karikatur berjudul “Gesang” menampilkan sosok seorang 

penyanyi keroncong Gesang atau lengkapnya Gesang Martohartono. Terdapat 

warna coklat pada warna kulit. Sosok gesang mengenakan baju bermotif garis 

dengan warna putih dan coklat. Subyek karya juga digambarkan menggunakan 

blangkon berwarna coklat, putih, dan hitam. Rambut digambarkan dengan warna 

coklat, dan terdapat tahi lalat berwarna hitam pada bagian pipi bawah. 

Subyek dihadirkan diatas perahu rakit berwarna coklat yang mengapung 

diatas sungai yang berwarna biru. Subyek digambarkan membawa sebuah gitar 

yang sedang dipetiknya. Background pada karya bersubyek Gesang tersebut 

menggunakan warna biru dengan intensitas yang relatif lebih rendah dari warna 

subyek utama. 

Subject matter pada karya berukuran 35 x 50 cm tersebut adalah Gesang. Ia 

adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu asal Indonesia. Dikenal sebagai 

"maestro keroncong Indonesia", ia terkenal lewat lagu Bengawan Solo ciptaannya. 

Menyimak wacana tersebut, penulis memvisualisasikan sosok Gesang yang 

menaiki perahu rakit menyusuri sungai Bengawan Solo. Pada karya ini 

ditampilkan sebuah gitar yang dipetik oleh Gesang. Gitar merupakan salah satu 

alat musik yang ia kuasai selain seruling. 

4.11.3 Analisis Karya 

Pendistorsian dilakukan dengan memberikan muatan lebih pada beberapa 

bagian wajah. Terlebih pada tulang pipi yang menonjol, dagu yang memanjang, 

serta tulang mulut yang ditarik ke bawah. Penulis sengaja mendistorsi bentuk 



73 

 

subyek secara ekstrim, namun karakteristik wajah tetap dikenali. Pendistorsian 

bentuk muka terdiri dari unsur garis lengkung yang elastis sehingga terbentuk 

keselarasan antara pendistorsian kepala dan tubuh dan beberapa properti (seperti 

gitar, perahu rakit, dan blangkon) sehingga tercipta unsur keserasian dalam suatu 

tatanan kesatuan yang padu. Sedangkan garis lurus terbentuk dari garis outline 

perahu bambu dan motif pakaian sosok Gesang yang menciptakan irama repetitif. 

Sedangkan irama alternatif terlihat dari motif blangkon yang menggunakan 

susunan raut organis dan geometris. Keseimbangan asimetris hadir dengan 

penempatan subyek ditengah namun dengan posisi pandangan menyamping. 

Pewarnaan menggunakan cat air disapukan secara transparan, kemudian 

diperkuat dengan arsiran pada bagian-bagian yang diperlukan untuk mencapai 

kesan galap terang, sehingga tercipta kesan dimensi dan plastis. Penciptaan warna 

hitam diperoleh dari penggabungan beberapa warna gelap yang saling tumpang 

tindih. 

Secara ekstrinsik, karya berjudul “Gesang” ini menyampaikan makna bahwa 

sebagai warga yang memiliki budaya harus senantiasa menjaga dan melestarikan 

kebudayaannya. Hal ini dapat dilihat dari sosok Gesang yang menggunakan 

pakaian jawa dan memasukkan unsur-unsur budaya ke dalam karya-karyanya. 
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4.12 Karya 12 

4.12.1 Spesifikasi Karya 

      
                Gambar 41. Karya Karikatur 12   Gambar 42. Foto Rhoma Irama 

     (Sumber Data: Dokumentasi Penulis)   (Sumber Data: Internet) 

Judul  : Rhoma Irama 

Media  : Pensil warna dan cat air pada kertas 

Teknik  : Sapuan secara transparan dan arsir 

Ukuran : 35 x 50 cm 

Tahun  : 2011 
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4.12.2 Deskripsi Karya 

Pada karya karikatur berjudul “Rhoma Irama” tersebut menampilkan 

subject matter Raden Oma Irama yang populer dengan nama Rhoma Irama. Sosok 

Rhoma Irama dihadirkan dengan kostum raja lengkap dengan jubah merah dan 

mahkota berwarna emas. Ia duduk diatas kursi berwarna merah dengan membawa 

gitar berwarna biru tua. Pada sebelah kanan subyek utama terdapat subyek 

pelengkap yang terdiri dari tiga orang wanita yang duduk bersimpuh dibawah 

sosok Rhoma Irama. 

Subyek digambarkan secara plastis dengan warna kulit coklat dan rambut 

berwarna coklat kehitaman. Background tercipta dari susunan warna kuning dan 

jingga, sedangkan pada foreground terdapat warna coklat yang ditampilkan secara 

transparan. 

Pada karya karikatur berjudul “Rhoma Irama” ini menampilkan subyek 

Rhoma Irama. Ia adalah musisi dangdut dari Indonesia yang berjulukan "Raja 

Dangdut". Pada tahun 2003, Rhoma kembali menjadi sorotan media karena 

mengkritik Inul Daratista, penyanyi dangdut yang sedang naik daun karena 

mengandalkan gaya tarinya yang dianggap mesum. Melihat fenomena ini penulis 

mengangkat interaksi antara Si Raja Dangdut Rhoma Irama dengan empat orang 

wanita yang di punggungnya bertuliskan “goyang ngebor”, “goyang gergaji”, dan 

“goyang ngecor”. 

4.12.3 Analisis Karya 

Pendistorsian pada sosok Rhoma Irama diberikan muatan lebih pada bagian 

tulang pipi, hidung, dan bibir. Kepala dibuat dengan proporsi yang lebih besar 
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dari tubuhnya sehingga tercipta proporsi yang tidak lazim. Namun, masih dapat 

dikenali karakter wajahnya. Pada pendistorsian bagian pipi tersusun dari garis 

lengkung yang elastis sehingga membentuk suatu ruang. Demikian pula pada 

bentuk hidung dan bibir. Meskipun pendistorsian dilakukan pada beberapa bagian, 

namun keserasian subyek tetap terjaga sehingga masih terlihat selaras dan tidak 

kaku. Pada penghadiran rambut subyek Rhoma Irama terkesan tekstur semu yang 

tersusun dari arsiran garis-garis lengkung. Irama repetitif tercipta dari susunan 

raut geometris yang berada pada mahkota yang dikenakan figur Rhoma Irama. 

Keseimbangan asimetris didapatkan dari penempatan beberapa subyek 

empat orang wanita di sebelah kanan untuk memberikan lawanan berat figur 

Rhoma Irama yang diperoleh melalui penataan komposisi subyek, seperti 

penempatan kursi dan empat orang wanita yang berada di sebelah kanan figur 

Rhoma Irama sehingga masih dalam satu kesatuan (unity). Kesebandingan secara 

keseluruhan tetap terjaga dengan menyesuaikan bidang gambar dengan kertas 

dengan subyek figur Rhoma Irama yang memiliki ukuran lebih besar. Sedangkan 

bidang yang masih kosong ditempatkan empat orang wanita. 

Secara ekstrinsik, makna yang diharapkan melalui karya ini ialah Sebuah 

musik dangdut yang sudah menjadi ciri khas musik Indonesia janganlah dirusak 

dengan goyangan mesum seperti penari erotis. Dalam fenomena ini Rhoma Irama 

adalah orang yang berpengaruh dalam memperjuangkan musik dangdut yang lama 

telah dirintisnya. 
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4.13 Karya 13 

4.13.1 Spesifikasi Karya 

      
           Gambar 43. Karya Karikatur 13   Gambar 44. Foto BB King 

                  (Sumber Data:Dokumentasi Penulis)   (Sumber Data: Internet) 

Judul  : BB King Blues 

Media  : Pensil warna dan cat air pada kertas 

Teknik  : Sapuan kuas secara transparan dan arsir 

Ukuran : 35 x 50 cm 

Tahun  : 2011 
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4.13.2 Deskripsi Karya 

Pada karya karikatur yang berjudul “BB King Blues” ini menampilkan 

sosok musisi kulit hitam bernama Blues Boy King atau biasa disapa BB King. 

Sosok BB King dihadirkan dengan kulit berwarna coklat. Ia dihadirkan dengan 

pakaian berwarna ungu serta dasi pita dan sepatu berwarna hitam. BB King 

sengaja divisualisasikan dalam aktivitas bermain gitar dengan ekspresi yang 

menghayati. Pada sebelah kanan berdiri sebuah microphone lengkap dengan stand 

mic. Backgound menggunakan perpaduan warna biru dan hijau. 

Pada karya karikatur berjudul “BB King” ini bersubyek figur BB King. Ia 

adalah seorang penyanyi dan sekaligus gitaris blues. Ia berasal dari keluarga yang 

sederhana sehingga masa belianya dimulai dengan mengamen. Dengan bakatnya 

tersebut, ia mengasah kemampuan skill bermain gitar hingga menjadi musisi 

legendaris dunia. Ia menciptakan teknik bermain gitar ala BB King sehingga 

menjadi referensi bagi ribuan gitaris penerus. BB King merupakan seorang musisi 

asli kulit hitam yang mengangkat musik blues menjadi populer di dunia. Istilah 

"blues" mengacu pada "Blues Devil", yang berarti melankolis dan kesedihan, 

penggunaan awal istilah dalam pengertian ini ditemukan Blues merupakan musik 

yang berasal dari bangsa kulit hitam Afrika-Amerika. 

4.13.3 Analisis Karya 

Pendistorsian diberikan pada bagian wajah, terutama leher yang membesar 

dan tulang pipi yang melebar ke samping yang tersusun dari beberapa garis 

lengkung sehingga tercipta irama flowing. Penulis menciptakan kesan lucu melalui 

pendistorsian bagian kepala yang memiliki proporsi lebih besar dari pada tubuh 



79 

 

subyek. Pendistorsian dilakukan secara ekstrim, namun karakter pemilik wajah 

masih dapat dikenali. Plastisitas sosok BB King terlihat pada penyusunan 

beberapa warna yang menciptakan kesan gelap terang dan membentuk dimensi. 

Tekstur semu terlihat pada arsiran rambut yang menggunakan warna abu-abu. 

Background menggunakan perpaduan warna biru dan hijau dengan intensitas 

warna yang rendah. Hal ini sengaja penulis hadirkan untuk menciptakan center 

point pada sosok BB King. 

Secara keseluruhan, irama terdapat pada pembentukan gelombang baju dan 

celana subyek BB King yang menciptakan irama flowing. Penempatan subyek BB 

King pada sebelah kiri bidang gambar diimbangi dengan stand microphone yang 

menciptakan keseimbangan asimetris. Namun, masih tercipta satu kesatuan yang 

berpadu. 

Pewarnaan pada karya ini dilakukan dengan sapuan kuas secara transparan 

untuk memunculkan warna dasar yang merata. Kemudian ditambahkan dengan 

mengarsir bagian tertentu sehingga tercipta gelap terang untuk menciptakan kesan 

dimensi dan plastisitas. 

Secara ekstrinsik, karya dengan obyek figur musisi BB King tersebut tersirat 

makna bahwa seseorang haruslah mencintai budaya sendiri. Seperti yang 

dilakukan oleh BB King, ia mengangkat musik daerah asalnya bangsa kulit hitam 

sehingga menjadi musik populer yang diminati berbagai masyarakat di dunia. 
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4.14 Karya 14 

4.14.1 Spesifikasi Karya 

      
Gambar 45. Karya Karikatur 14   Gambar 46. Foto Kurt Cobain 

      (Sumber Data: Dokumentasi Penulis)   (Sumber Data: Internet) 

Judul  : Kurt Cobain 

Media  : Pensil warna dan cat air pada kertas 

Teknik  : Sapuan kuas transparan dan arsir 

Ukuran : 35 x 50 cm 

Tahun  : 2011 
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4.14.2 Deskripsi Karya 

Pada karya karikatur berjudul “Kurt Cobain” menampilkan sosok musisi 

grunge Kurt Donald Cobain yang terkenal dengan nama Kurt Cobain. Penulis 

menampilkan sosok Kurt Cobain dengan ukuran kepala lebih besar dibandingkan 

tubuhnya. Pada kulit terdapat warna coklat, rambut berwarna kuning, memakai 

jaket berwarna hitam, kaos berwarna merah, dan celana berwarna biru. 

Background dibuat dengan warna abu-abu dengan intensitas warna yang rendah. 

Pada karya karikatur dengan ukuran 35 x 50 cm itu menampilkan sosok 

Kurt Cobain yang duduk diatas kursi dengan menggenggam sebuah pistol yang 

ditempelkan di kepalanya. Disamping subyek Kurt Cobain terdapat sebuah gitar 

yang tergeletak di sampingnya dengan kondisi patah bagian kepalanya. 

Pada karya karikatur berkuran 35 x 50 cm yang berjudul “Kurt Cobain” ini 

menghadirkan subyek Kurt Cobain. Ia adalah seorang penyanyi, penulis lagu dan 

gitaris dalam band grunge Nirvana. Dengan sukses band ini, Cobain menjadi 

selebriti nasional dan internasional, suatu posisi yang disandangnya dengan berat 

hati. Karena popularitasnya yang menjulang itu, ia melakukan tindakan-tindakan 

menuruti nalurinya yang menurutnya ekspresif. Antara lain dengan 

mengkonsumsi obat-obatan terlarang hingga ia mengalami depresi dan akhirnya 

bunuh diri dengan menembakkan pistol dikepalanya. Menyimak wacana diatas, 

penulis menghadirkan sosok Kurt Cobain dengan menggenggam pistol 

dikepalanya dan hendak menembakkan di kepalanya. Kurt Cobain ditampilkan 

dengan ekspresi menangis, hal ini tergambar dengan hadirnya airmata yang 

menetes dari matanya. Sedangkan sebuah gitar dengan kondisi patah tersebut 
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mencitrakan bahwa Kurt Cobain memiliki perilaku bermusik yang hyper expresif. 

Dalam setiap konsernya ia selalu merelakan gitarnya untuk hancur dibantingnya. 

4.14.3 Analisis Karya 

Pendistorsian dilakukan dengan memberikan muatan lebih pada beberapa 

bagian wajah, antara lain tulang pipi yang melebar ke samping dan dagu yang 

memanjang ke bawah sehingga tercipta keserasian antara kepala dan tubuh yang 

terbentuk dari beberapa garis lengkung yang elastis sehingga tercipta irama 

flowing. Penempatan subyek Kurt Cobain pada sebelah kanan dan gitar yang 

tergeletak di sebelah kiri menjadikan komposisi asimetris yang seimbang. 

Background menggunakan warna abu-abu dengan intensitas rendah. Hal ini 

bertujuan untuk menguatkan subyek Kurt Cobain sebagai point of interest pada 

karya. 

Pewarnaan dilakukan dua kali proses. Yang pertama, diberikan sapuan kuas 

secara transparan untuk menciptakan pewarnaan dasar. Kemudian dilanjutkan 

dengan pemberian arsiran untuk menguatkan ruang serta plastisitas subyek. 

Secara ekstrinsik, makna yang diharapkan melalui karya karikatur ini adalah 

sebuah kesuksesan dan popularitas bukanlah suatu prestasi yang harus dihambur-

hamburkan. Kesuksesan dan popularitas merupaka sesuatu anugerah yang harus 

kita syukuri. 
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4.15 Karya ke-15 

4.15.1 Spesifikasi Karya 

      
Gambar 47. Karya Karrikatur 15        Gambar 48. Foto Ozzy Osbourne 

    (Sumber Data: Ddokumen Penulis)   (Sumber Data: Internet) 

Judul  : Ozzy Osbourne 

Media  : Pensil warna dan cat air pada kertas 

Teknik  : Sapuan kuas transparan dan arsir  

Ukuran : 35 x 50 cm 

Tahun  : 2011 
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4.15.2 Deskripsi Karya 

Pada karya karikatur yang berjudul “Ozzy Osbourne” ini menampilkan 

subyek musisi metal John Michael Osbourne atau lebih dikenal dengan nama 

Ozzy Osbourne. Figur Ozzy Osbourne digambarkan dengan warna kulit coklat 

muda, dengan rambut berwana hitam keunguan. Ia mengenakan pakaian berwarna 

hitam dengan kaos bergambar tengkorak, ikat pinggang berlambang bintang, 

gelang berwarna hitam dan abu-abu, sepatu boot berwarna hitam dan asesoris 

rantai yang menggantung disebelah kanan ikat pinggang. 

Subyek Ozzy Osbourne ditampilkan dengan membawa stand microphone 

dengan mengacungkan jarinya yang bertuliskan huruf “OZZY”. Background pada 

karya ini dihadirkan dalam bentuk api. 

4.15.3 Analisis Karya 

Karya karikatur kelima belas ini menampilkan Ozzy Osbourne. Ia 

merupakan seorang penyanyi berkebangsaan Inggris. Ia adalah vokalis grup musik 

heavy metal Black Sabbath yang terkenal pada tahun 1970-an. Penulis sengaja 

menampilkan simbol-simbol yang identik dengan aliran musik metal. Antara lain 

gambar tengkorak pada kaos sosok Ozzy Osbourne, ikat pinggang dengan logo 

bintang terbalik, tatto tribal pada lengan sebelah kiri, dan posisi tangan dengan 

menampilkan jari telunjuk dan kelingking. Simbol-simbol tersebut menguatkan 

karakter metal seorang musisi Ozzy Osbourne. Selain itu, pemberian background 

juga dihadirkan dalam bentuk api yang menghadirkan nuansa musik cadas. 

Pendistorsian diberikan penambahan muatan pada bagian pipi yang ditarik 

melebar ke samping dan dahi yang ditarik naik ke atas menjadikan bentuk wajah 
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segi tiga. Pada pendistorsian bentuk wajah tersusun dari susunan perpaduan garis 

lurus dan garis lengkung yang membentuk sebuah raut organis. Irama repetitif 

dihadirkan melalui garis-garis linear pada arsiran rambut. Proporsi kepala 

dihadirkan dalam ukuran besar dari ukuran tubuhnya sehingga kesebandingan 

atau proporsi yang tidak lazim dan memiliki kesan karikatural. Penempatan karya 

pada tengah bidang gambar menjadikan karya ini memiliki keseimbangan 

simetris. Unsur kesatuan (unity) hadir dalam perpaduan beberapa subyek. 

Pewarnaan pada karya berjudul “Ozzy Osbourne” ini menggunakan teknik 

sapuan secara transparan untuk menciptakan pewarnaan yang merata pada bidang 

gambar. Pada pewarnaan kedua menggunakan pensil warna dengan teknik arsir 

pada beberapa bagian untuk menciptakan gelap terang sehingga nampak kesan 

dimensi dan plastisitas pada subyek Ozzy Osbourne. 

Secara ekstrinsik, makna yang ingin disampaikan pada karya berjudul 

“Ozzy Osbourne” ini adalah seorang musisi metal Ozzy Osbourne sangat totalitas 

dalam membawakan karakter musiknya. 
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4.16 Karya 16 

4.16.1 Spesifikasi Karya 

      
   Gambar 49. Karya Karikatur 16             Gambar 50. Foto Jimi Hendrix 

(Sumber Data: Dokumentasi Penulis)   (Sumber Data: Internet) 

Judul  : Jimi Hendrix 

Media  : Pensil warna dan cat air pada kertas 

Teknik  : Sapuan secara transparan dan arsir 

Ukuran : 35 x 50 cm 

Tahun  : 2011 

 

 



87 

 

4.16.2 Deskripsi Karya 

Subyek utama pada karya karikatur berjudul “Jimi Hendrix” adalah 

seorang musisi bernama asli James Marshall Hendrix, namun akrab disapa Jimi 

Hendrix. Subyek Jimi Hendrix dihadirkan dengan ukuran kepala yang melebihi 

proporsi tubuh. Pewarnaan kulit yang didominasi warna coklat. Sosok Jimi 

Hendrix dihadirkan dalam posisi bersimpuh dan sedang memainkan gitar elektrik 

berwarna merah dan putih. Jimi Hendrix mengenakan kostum berwarna coklat. 

Disamping sosok Jimi Hendrix nampak sebuah soundsystem berwarna 

abu-abu. Karya berukuran 35 x 50 ini menggunakan background berwarna abu-

abu dengan intensitas warna yang rendah. 

4.16.3 Analisis Karya 

Pada karya karikatur keenam belas ini menampilkan subyek Jimi Hendrix. 

Ia adalah musisi, penyanyi, penulis lagu, dan gitaris asal Amerika. Ia sering 

disebut sebagai salah satu pemain gitar listrik paling berpengaruh dalam sejarah 

musik rock. Penulis memvisualisasikan ide tersebut melalui pencitraan terhadap 

sosok Jimi Hendrix dengan membawa gitar elektrik dengan posisi terbalik. Hal ini 

memberikan adegan yang sesuai dengan seorang Jimi Hendrix yang merupakan 

seorang gitaris kidal. Tampak terlihat Jimi Hendrix memainkan gitarnya dengan 

menggunakan soundsystem. Hal ini sebagai penghadiran sebuah wacana bahwa 

seorang Jimi Hendrix adalah salah satu pemain gitar paling berpengaruh dalam 

sejarah musik rock. 

Pendistosian bentuk wajah dihadirkan dengan penambahan muatan pada 

beberapa bagian wajah, antara lain pada bagian dagu yang menonjol, bibir yang 
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semakin tebal, dan kedua tulang pipi yang melebar ke samping. Pada 

pendistorsian bagian dagu dan pipi menggunakan susunan garis lengkung yang 

menciptakan kesan ruang dan elastis. Pendistorsian rambut menggunakan garis 

lengkung pada arsiran rambut sosok Jimi Hendrix membentuk sebuah raut 

organis. Pengulangan raut organis pada arsiran rambut sosok Jimi Hendrix 

menghasilkan irama repetitif dengan susunan raut berulang berbeda arah ukuran 

dan warna. Kesebandingan atau proporsi kepala dibuat lebih besar untuk 

memperkuat kesan karikatural namun masih tetap mempertimbangan keserasian 

perpaduan antara kepala dan tubuh subyek. 

Keseimbangan asimetris didapatkan dari penempatan soundsystem di 

sebelah kanan untuk memberikan lawanan berat figur Jimi Hendrix. 

Keseimbangan secara keseluruhan tetap terjaga dengan menyesuaikan bidang 

gambar kertas dengan subyek Jimi Hendrix yang relatif lebih besar, sedangkan 

bidang yang masih kosong ditempatkan soundsystem. 

Proses pewarnaan pada karya ini menggunakan teknik aquarel dengan 

memberikan sapuan kuas secara transparan untuk menciptakan warna dasar. 

Kemudian pada pewarnaan selanjutnya menggunakan teknik arsir untuk 

menguatkan gelap terang sehingga tercipta kesan ruang dan plastisitas. 

Makna yang diharapkan melalui karya ini adalah seseorang haruslah 

mampu melakukan sesuatu yang berguna dengan sungguh-sungguh walaupun 

banyak kekurangan pada diri kita. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Jimi 

Hendrix, dengan keterbatasan tangannya yang kidal itu ia mampu menciptakan 

teknik bermain gitar elektrik sehingga menjadi pemain gitar legendaris dunia. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Karikatur merupakan karya seni rupa dua dimensi yang efektif dalam 

penggambaran karakter seorang tokoh. Dalam proyek studi ini yang menjadi 

objek karikatur adalah tokoh musik legendaris dunia. Adapun beberapa nama 

tokoh musik dari berbagai genre musik yang menjadi kajian dalam proyek studi 

“Karikatur Tokoh Musik Legendaris Dunia” ini adalah Elvis Presley (rock and 

roll), John Lennon (british pop), Bob Marley (reggae), Mick Jagger (rock and 

roll), Freddie Mercury (rock), Stevie Wonder (pop), James Brown (jazz), Marilyn 

Monroe (pop), Madonna (pop), Michael Jackson (pop), Gesang (keroncong), 

Rhoma Irama (dangdut), BB King (blues), Kurt Cobain (grunge), Ozzy Osbourne 

(metal), Jimi Hendrix (rock).  

Media yang digunakan dalam pembuatan proyek studi ini adalah 

perpaduan media kering dan media basah. Teknik yang digunakan penulis dalam 

berkarya karikatur adalah perpaduan teknik aquarel dan teknik arsir. Dengan 

perpaduan media dan teknik yang berbeda akan tercipta sebuah karya karikatur 

yang estetis dan eksploratif. Dalam penggambaran karikatur pada proyek studi ini, 

karakter wajah tokoh ditonjolkan melalui pendistorsian pada bagian-bagian 

tertentu. Terutama dalam penambahan muatan pada bentuk wajah, mata, hidung, 
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dan bibir. Meskipun dengan pendistorsian pada beberapa bagian wajah, namun 

masih dapat dengan mudah dikenali karakter wajah si pemilik wajah. 

Dalam pembuatan proyek studi “Karikatur Tokoh Musik Legendaris 

Dunia” dilakukan beberapa tahapan. Antara lain gagasan berkarya, pengumpulan 

data berupa foto tokoh musisi legendaris dunia, pembuatan sket, proses 

pewarnaan menggunakan cat air dan pensil warna, dan finishing karya. Melalui 

proyek studi ini, penulis menghadirkan sebuah pencitraan karakter tokoh musisi 

legendaris dunia yang dikemas dalam karya karikatur yang memiliki nilai satiris 

dan estetis. 

 

5.2 Saran 

Penulis berharap karya karikatur yang dibuat oleh penulis dapat 

bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi seorang karikaturis, seniman ataupun 

seseorang yang menekuni bidang ini. Dalam penciptaan karya karikatur 

hendaknya lebih bereksplorasi tentang ide, media, maupun teknik berkarya. Media 

apapun yang dipilih dan digunakan tergantung kreativitas serta kemampuan 

seorang karikaturis/ seniman dalam memvisualisasikan ide serta menangkap 

karakteristik wajah seseorang dalam kemasan karikatural. 
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