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SARI 
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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. 

 

 

 




