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SARI 

 

Setyadi, Fikri Jufri. 2013.”Karikatur Tokoh Penemu di Bidang Teknologi”. 

Proyek Studi, Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I : Drs. Syakir, M.Sn., Pembimbing II : Gunadi,S.Pd., 

M.Pd. 

 

Kata kunci : Karikatur, Tokoh Penemu   

 

Tokoh penemu di bidang teknologi adalah orang yang pertama  kali 

berhasil membuat alat-alat yang berfungsi untuk mempermudah pekerjaan dan 

kelangsungan hidup manusia. Seorang penemu bereksperimen dengan 

mengkombinasikan berbagai pengetahuan dari para ilmuwan lainnya. Kemudian 

dia  mengembangkan dan mengkombinasi alat-alat yang ada untuk menciptakan 

alat baru yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi seorang penemu tidak 

bekerja secara asal-asalan. Semuanya telah diperhitungkan dan direncanakan 

secara sistematis. Walaupun saat menciptakan sebuah benda terkadang merupakan 

hasil dari ketidaksengajaan, tetapi saat melakukan percobaannya selalu 

direncanakan dan diperhitungkan. 

Gambar karikatur dipilih sebagai jenis karya proyek studi ini karena 

gambar karikatur merupakan gambar ilustrasi yang menonjolkan karakter dan ciri 

khas wajah seseorang. Dengan cara memvisualisasikan wajah para tokoh penemu 

dalam bentuk gambar karikatur, diharapkan dapat mengenalkan wajah tokoh 

penemu beserta benda ciptaannya kepada masyarakat. 

Tujuan pembuatan proyek studi ini adalah (1) Mengekspresikan 

pengalaman visual penulis melalui karya gambar karikatur, khususnya  mengenai 

para penemu benda-benda penting di dunia dengan media pensil warna. (2) 

Menghasilkan karya-karya gambar karikatur tentang para penemu benda-benda 

penting di dunia. (3) Menyajikan karya gambar karikatur dalam bentuk display 

karya untuk mengkomunikasikan dengan pengamat. 

Pembuatan gambar karikatur “Tokoh Penemu di Bidang Teknologi” ini, 

menggunakan pendekatan realistik. Pendekatan realistik memiliki tingkat 

kerumitan yang tinggi, karena dibuat semirip mungkin. Sedangkan teknik yang 

digunakan adalah perpaduan teknik kontour, teknik arsir dan teknik blending. 

Bahan dan alat yang dipergunakan dalam karya ini adalah kertas linen ukuran 

39x54 cm, pensil warna classic, penghapus dan tortillon atau alat dusel. 

Tema dalam pembuatan karikatur itu bebas, selama tidak menampilkan 

sesuatu yang melanggar etika. Tujuan dari pembuatan gambar karikatur bukan 

untuk menyudutkan dengan menampilkan cacat fisik manusia dan juga bukan 

untuk menampilkan sesuatu yang kotor atau jorok. Pembuatan gambar karikatur 

tidak bisa dibuat dengan asal-asalan. Dalam pembuatannya ada prinsip yang harus 

difahami. Prinsip  pembuatan gambar karikatur tersebut harus ada satire dan unsur 

distorsi. Gambar karikatur merupakan salah satu cabang seni rupa, jadi dalam 
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pembuatannya harus memperhatikan unsur-unsur rupa, agar karya yang dihasilkan 

tampak indah. 

Penulis berharap semoga “Karikatur Tokoh Penemu di Bidang Teknologi” 

ini dapat digunakan, sebagai salah satu sarana untuk mengenalkan para tokoh 

penemu kepada masyarakat umum secara efektif. Selain itu, penulis berharap akan 

banyak muncul karya-karya karikatur lainnya yang mengangkat tema tokoh 

penemu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Pemilihan Tema dan Jenis Karya 

1.  Alasan Pemilihan Tema 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sangat 

mempengaruhi kehidupan manusia di dunia. Bagaimana cara manusia bekerja, 

berkomunikasi, berpakaian, bepergian, dan menyelesaikan masalah-masalahnya 

itu tidak bisa lepas dari perkembangan IPTEK. Zaman dulu manusia harus 

berjalan kaki dan membutuhkan waktu yang sangat lama saat pergi ke tempat 

yang jauh, tetapi sekarang  manusia bisa lebih cepat dan tidak perlu susah payah 

karena sudah ada kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil, pesawat terbang, dll). 

Contoh lain adalah alat komunikasi, baik itu alat komunikasi satu arah 

maupun dua arah. Manusia dulu kesulitan atau bahkan tidak bisa mengetahui 

keadaan saudaranya yang berada di tempat jauh, tetapi sekarang dengan 

menggunakan telephon seseorang bisa berkomunikasi meskipun berada di tempat 

yang berbeda dengan lawan bicaranya. Dengan melihat berita di TV manusia juga 

dapat melihat terjadinya sebuah bencana alam dengan jelas, meskipun bencana 

alam tersebut terjadi di tempat yang jauh.  

Benda-benda seperti TV, telephon, sepeda motor, mobil, pesawat, dll, 

tidak akan ada kalau tidak ada yang membuat dan menciptakanya. Semua itu 

adalah hasil karya dari orang-orang hebat pada zaman dulu, yang rela 

menghabiskan waktu-waktu istirahatnya hanya untuk menciptakan sesuatu yang 
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dapat dimanfaatkan oleh orang yang hidup sesudahnya. Orang-orang hebat yang 

dimaksud adalah para tokoh penemu.  

Seorang penemu memerlukan waktu yang lama dalam menciptakan sebuah 

benda atau alat yang berguna untuk umat manusia. Seperti yang dilakukan oleh  

Thomas Alva Edision saat membuat lampu listrik. Awalnya Thomas Alva Edision 

dianggap sebagai murid yang bodoh oleh gurunya, sehingga dia harus dikeluarkan 

dari sekolahannya. Tidak ada sekolahan yang mau menerima Edision, akhirnya 

ibunya memutuskan untuk mengajari Edision sendiri di rumah dan 

membuatkannya laboratorium kecil di rumahnya. Laboratorium tersebut 

digunakan Edision sebagai tempat belajar dan bereksperimen tentang penemuan-

penemuannya. Saat bereksperimen, Edision selalu tinggal di laboratorium dan 

hanya tidur empat jam sehari. Untuk makanpun dia tidak pernah meninggalkan 

laboratoriumnya. Percobaan yang dilakukan Edision saat membuat lampu listrik 

tidaklah sedikit. Dia berkali-kali mengalami kegagalan sampai 9.998 kali. Tetapi 

dia tidak kenal kata menyerah dan pada tanggal 21 oktober 1879 pada percobaan 

yang ke 9.999 kalinya dia berhasil membuat lampu pijar yang dapat menyala 

selama 40 jam tanpa henti. Tahun 1882, perusahaannya mulai memproduksi listrik 

untuk rumah-rumah di New York, dan dalam tempo singkat sudah tersebar 

keseluruh dunia ( Elfanany, 2012:145). 

Betapa besar pengorbanan dan jasa Thomas Alva Edision. Bayangkan jika 

tidak ada seorang penemu yang mau mengorbankan sebagian besar waktunya 

untuk membuat lampu listrik. Mungkin pada malam hari dunia saat ini masih 

diliputi oleh kegelapan.  
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Sejarah panjang juga terukir pada penemuan kendaraan mobil. Ide 

pembuatan mobil berawal dari desain mainan kendaraan yang berukuran 65 cm 

oleh Ferdinand Verbiest pada tahun 1672. Kemudian pada akhir abad ke 18, 

Nicolas Joseph Cugnot berhasil membuat kendaraan bertenaga uap yang pertama. 

Dia berhasil mendemonstrasikan temuannya itu di tahun 1769. Temuan ini 

belumlah sempurna, banyak ilmuan penemu yang mencoba menyempurnakan 

mobil dengan bahan bakar uap terebut. Seperti William Murdock dan James Watt 

dari Inggris yang berhasil mengembangkan kendaraan mesin uap pada tahun 

1784. Kemudian Richard Trevitchick juga berhasil membuat kendaraan bermesin 

uap pada tahun 1830 (http://id.wikipedia.org/wiki/Mobil 2 September 2013 

07:22). Hingga pada akhirnya Karl Benz berhasil membuat mobil pada tahun 

1879. Karl Friedrich Benz adalah sarjana dari Jerman yang dikenal sebagai 

penemu dari mobil dengan bahan bakar bensin (Elfanany, 2012:99). Awalnya 

banyak orang yang tertawa dan mengejek  mobil ciptaan Karl Benz, karena saat 

diuji mobil tersebut sering menabrak tembok dan sangat sulit dikendalikan. Tetapi 

setelah disempurnakan dan dicoba melaju di jalan raya, perhatian orang menjadi 

tertuju pada kereta tanpa kuda itu. Mobil buatan Karl Benz merupakan cikal-bakal 

dari mobil-mobil modern saat ini. 

Tetapi kebanyakan orang tidak memperdulikan pengorbanan-pengorbanan 

yang dilakukan oleh para tokoh penemu. Bahkan ada di antara mereka yang 

mengejek dan menganggap seorang penemu adalah orang gila. Mereka hanya bisa 

menggunakannya dan tidak memperdulikan siapa penemu benda-benda yang 

mereka gunakan. Oleh sebab itu para tokoh penemu di bidang teknologi dijadikan 
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tema dalam pembuatan proyek studi ini. Proyek studi ini merupakan upaya 

penulis untuk mengenalkan tokoh penemu kepada masyarakat. Alasan lain dari 

tema ini adalah agar masyarakat umum mau mengenang jasa para tokoh penemu 

dan tidak melupakan keberadaannya. 

2.  Alasan Pemilihan Jenis Karya 

Membaca buku adalah kegiatan yang dapat menambah pengetahuan setiap 

manusia. Salah satu tujuan adanya buku-buku sejarah adalah untuk mengenalkan 

biografi para tokoh penemu. Tetapi tidak semua manusia suka membaca.  Banyak 

yang beranggapan bahwa membaca buku itu membosankan.  

Kebanyakan masyarakat lebih berminat untuk melihat sebuah gambar dari 

pada membaca tulisan. Media informasi berupa gambar bersifat konkrit dan lebih 

realistis dibandingkan dengan media informasi berupa tulisan atau verbal, 

sehingga informasi lebih mudah dan cepat dipahami oleh masyarakat umum. 

Media informasi visual juga dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang 

dimiliki oleh para penerima informasi, sehingga informasi akan tersampaikan 

dengan baik meskipun penerima informasi belum pernah melihat objek yang 

diinformasikan. Jadi media informasi visual merupakan media yang lebih efektif 

dan efisien dibandingkan dengan media informasi verbal atau tulisan. 

Oleh sebab itu penulis memilih gambar karikatur sebagai jenis karya 

dalam membuat proyek studi ini. Dengan harapan, dapat menjadi salah satu 

alternatif media informasi visual untuk mengenalkan para tokoh penemu benda-

benda penting kepada masyarakat. 
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Gambar karikatur adalah gambar ilustrasi yang menonjolkan karakter dan 

ciri khas wajah seseorang. Dengan cara memvisualisasikan wajah para tokoh 

penemu dalam bentuk gambar karikatur, diharapkan dapat mengenalkan wajah 

tokoh penemu beserta benda ciptaannya kepada masyarakat. 

Menggambar karikatur tidak hanya mencontoh wajah seorang penemu 

saja, tetapi juga harus mendisrorsi wajah tersebut. Dalam pembuatannya, gambar 

karikatur mengalami proses yang tidak singkat dan tidak mudah. Penulis harus 

memikirkan bagaimana cara menonjolkan karakter seseorang tanpa 

menghilangkan kemiripan dengan wajah aslinya. Selain itu gambar karikatur juga 

menampilkan kelucuan yang membuatnya lebih menarik untuk dinikmati. 

Keunikan-keunikan inilah yang menjadikan pertimbangan jenis karya ini untuk 

dijadikan tema proyek studi ini. 

Untuk menghasilkan sebuah karya karikatur memerlukan media seni rupa. 

Media merupaka bahan, alat dan teknik pembuatan sebuah karya seni. Ada banyak 

media yang bisa dipergunakan dari yang mudah sampai yang sangat sulit 

diperoleh. Media yang akan dipergunakan penulis adalah pensil warna di atas 

kertas dengan  teknik arsir dan menggunakan pendekatan realistik.  

Alasan pemilihan media tersebut karena pensil warna dan kertas 

merupakan perpaduan yang cocok dan juga mudah didapatkan. Pendekatan 

realistik dengan menggunakan teknik arsir dipilih penulis karena teknik tersebut 

adalah teknik yang sangat sulit dan memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. 

Dengan kata lain penulis ingin menghasilkan gambar karikatur dengan 
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menggunakan alat dan bahan sederhana, tetapi menghasilkan karya seni yang 

tidak sederhana. 

Gambar karikatur yang menggunakan pendekatan relistik akan terlihat 

lebih nyata dan lebih bernilai. Dalam proses pembuatannya gambar karikatur 

harus dibuat dengan hati-hati dan detail agar terlihat mirip dengan objek aslinya. 

Jadi dengan pendekatan realistik, gambar karikatur akan lebih mudah diterima dan 

dipahami oleh masyarakat umum.   

 

B. Tujuan Pembuatan Proyek Studi 

Adapun tujuan pembuatan proyek studi ini adalah: 

1. Mengekspresikan pengalaman visual penulis melalui karya gambar karikatur, 

khususnya  mengenai para penemu benda-benda penting di dunia dengan 

media pensil warna. 

2. Menghasilkan karya-karya gambar karikatur tentang para penemu benda-

benda penting di dunia. 

3. Menyajikan karya gambar karikatur dalam bentuk display karya untuk 

mengkomunikasikan dengan pengamat. 

 

C. Manfaat Pembuatan Proyek Studi 

Bagi penulis manfaat pembuatan proyek studi ini adalah sebagai 

dokumentasi dalam perjalanan kreatifnya, sebagai upaya untuk mematangkan 

teknik menggambarnya dan juga untuk mencari pengalaman dalam menggambar 

dengan teknik arsiran pensil warna yang nantinya akan disalurkan pada kegiatan 
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menggambar serta menghasilkan karya dalam keseharian penulis, sesuai dengan 

kemampuan   serta tingkat kreativitas penulis sendiri. 

Manfaat bagi mahasiswa lainnya, bisa sebagai referensi bagi mahasiswa 

yang mengambil proyek studi sebagai tugas akhir dari perkuliahan dengan tema 

gambar karikatur dan media pensil warna.  

Sedangkan manfaat bagi masyarakat umum tentunya untuk mengenalkan 

para penemu benda-benda penting di dunia. Sehingga masyarakat  tidak  hanya 

menggunakan benda-benda temuanya saja, tetapi juga bisa  mengenal para tokoh 

penemu dan tidak melupakan jasa-jasanya. 
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BAB II 

LANDASAN KONSEPTUAL 

 

A. Tokoh Penemu di Bidang Teknologi 

Menurut Alisyahbana dalam (Miarso, 2007:131) teknologi adalah cara 

melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan 

akal, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, ata membuat lebih 

ampuh anggota tubuh, panca indra, dan otak manusia. Sedangkan menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1473) teknologi adalah keseluruhan sarana 

untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan 

kenyaman hidup manusia. 

Jadi tokoh penemu di bidang teknologi adalah orang yang pertama  kali 

berhasil membuat alat-alat yang berfungsi untuk mempermudah pekerjaan dan 

kelangsungan hidup manusia. Meskipun penemu bisa juga seorang ilmuwan, tapi 

biasanya penemu menemukan sesuatu berdasarkan berbagai pengetahuan dari 

ilmuwan lainnya (Elfanany, 2012:6). Seorang penemu bereksperimen dengan 

mengkombinasikan berbagai pengetahuan dari para ilmuwan lainnya. Kemudian 

dia  mengembangkan dan mengkombinasi alat-alat yang ada untuk menciptakan 

alat baru yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.    

Jadi seorang penemu tidak bekerja secara asal-asalan. Semuanya telah 

diperhitungkan dan direncanakan secara sistematis. Walaupun saat menciptakan 

sebuah benda terkadang merupakan hasil dari ketidaksengajaan, tetapi saat 

8 
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melakukan percobaannya selalu menggunakan teori-teori diri sendiri maupun 

ilmuan lain. 

 

B. Karikatur 

1. Konsep dan Prinsip Gambar Karikatur  

 Gambar karikatur berasal dari kata gambar dan karikatur. Gambar adalah 

menyajikan suatu bentuk atau objek yang bisa dari realita maupun imajinatif 

dengan menggunakan garis sebagai sarana utama (Syakir dan Mujiyono, 2007:5).  

Sedangkan karikatur merupakan salah satu cabang dari ilustrasi. Kata karikatur 

berasal dari kata Italia caricare yang berarti memberi muatan atau melebih-

lebihkan  (http://id.wikipedia.org/wiki/ Karikatur 21 November 2012 19:27). 

Dalam Encyclopedie Internasional, karikatur adalah satire dalam bentuk gambar 

atau patung (Syakir, 2006:29). Jadi karikatur bukan hanya dalam bentuk dua 

dimensi saja, tapi juga bisa dalam bentuk tiga dimensi. Dari keterangan di atas 

dapat disimpulkan bahwa karikatur adalah penggambaran wajah seseorang dengan 

cara melebih-lebihkan karakter, baik dalam bentuk karya seni dua dimensi 

maupun tiga dimensi. 

Dari penggabungan definisi kata gambar dan karikatur, maka gambar 

karikatur adalah karya seni yang menggunakan garis sebagai unsur utama untuk 

melebih-lebihkan karakter atau ciri khas wajah seseorang. Dengan kata lain 

Menggambar karikatur artinya menggambar wajah seseorang secara karikatural, 

dibuat sedemikian rupa sehingga meskipun mirip, dengan ciri-ciri khusus, namun 

dibuat berlebihan atau dilebih-lebihkan (Pramoedjo, 2008:15).  
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Gambar karikatur tidak bisa dibuat dengan asal-asalan. Dalam 

pembuatannya ada prinsip yang harus difahami. Prinsip  pembuatan gambar 

karikatur tersebut harus ada satire dan unsur distorsi. Satire bisa diartikan sebagai 

sebuah ironi, suatu tragedi-komedi atau suatu parodi (Sibarani, 2001:10). Satire 

tersebut merupakan sesuatu yang janggal dan aneh sehingga bisa membuat 

tertawa, tetapi juga bisa memprihatinkan dan menyedihkan. Sedangkan distorsi 

adalah perubahan bentuk, penyimpangan, keadaan yang dibengkokkan (Susanto, 

2012:107). Tidak ada batasan dalam pendistorsian yang penting saat melakukan 

distorsi jangan sampai karakter yang tercipta tidak memiliki kemiripan dengan 

objek gambar.  

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa karikatur yang baik 

adalah karikatur yang mengandung satire dan unsur distorsi. Apabila salah satu di 

antara dua tersebut tidak ada maka belum bisa disebut gambar karikatur. Selain itu 

gambar karikatur yang baik merupakan hasil dari perpaduan dan penyusunan 

unsur-unsur rupa yang menggunakan prinsip-prinsip desain. Karena apabila tidak 

menggunakan prinsip-prinsip desain gambar karikatur akan terlihat kacau dan 

tidak seimbang yang mengakibatkan pengamat tidak nyaman untuk melihatnya.   

Tema dalam pembuatan karikatur itu bebas, selama tidak menampilkan 

sesuatu yang melanggar etika. Tujuan dari pembuatan gambar karikatur bukan 

untuk menyudutkan dengan menampilkan cacat fisik manusia dan juga bukan 

untuk menampilkan sesuatu yang kotor atau jorok.    
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2. Unsur-unsur Rupa dalam Karikatur 

Gambar karikatur merupakan salah satu cabang seni rupa, jadi dalam 

penciptaannya harus memperhatikan unsur-unsur rupa, agar karya yang dihasilkan 

tampak menarik dan memuaskan. Seperti yang telah dikatakan Sunaryo (2002:5) 

bahwa unsur-unsur rupa merupakan aspek-aspek bentuk yang terlihat,konkret 

yang dalam kenyataannya jalin-menjalin dan tidak mudah diceraikan satu dengan 

yang lainnya. Unsur-unsur rupa tersebut antara lain: 

a. Garis 

Bentangan titik-titik yang bersambung disebut garis (Mofit, 2003:1). Ada 

tiga pengertian yang dijelaskan Sunaryo (2002:7) bahwa sebagai unsur visual, 

garis memiliki pengertian pertama, tanda atau markah yang memanjang yang 

membekas pada suatu permukaan dan mempunyai arah. Kedua batas suatu 

bidang atau permukaan, bentuk, atau warna. Ketiga, sifat atau kualitas yang 

melekat pada objeklanjar/memanjang. Sebuah garis dapat diwujudkan melalui 

sebuah goresan atau sapuan yang sempit dan panjang seperti benang atau pita 

(Sjafi’i, 2001:50). 

Garis dapat bersifat kaku, tegas, keras, lembut, lentur dll, semua 

tergantung dari bagaimana cara membuat garis tersebut. Bila dilihat dari segi 

jenisnya, unsur rupa garis dibagi menjadi tiga, yaitu garis lurus, garis lengkung 

dan garis zigzag. Sedangkan di lihat dari segi arah garis dibagi menjadi garis 

tegak , garis datar dan garis miring. 
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b. Raut   

Raut dapat dipandang sebagai perwujudan yang dikelilingi oleh kontur, 

baik untuk menyatakan sesuatu yang pipih dan datar, seperti pada bidang, maupun 

yang padat bervolume, seperti pada gumpal atau gempal (Sunaryo, 2002:10). 

Bidang adalah area. Bidang dapat terwujud oleh segores garis lengkung yang satu 

bagian ujungnya memotong bagian ujung lainnya, atau terwujud oleh sebuah garis 

lengkung yang bertamu ujung dan pangkalnya (Sjafi’i, 2001:61). Dari penjelasan 

di atas raut tidak bisa disamaartikan dengan bidang. Bidang adalah raut, tetapi raut 

belum tentu bidang. Adapun jenis-jenis raut antara lain raut geometris, raut 

organis, raut beraturan dan raut tak beraturan. 

c. Warna 

Warna didefinisikan sebagai getaran atau gelombang elektromagnetik 

yang diterima indera penglihatan manusia yang berasal dari pancaran cahaya 

melalui sebuah benda (Susanto,2012:433). Warna ialah kualitas rupa yang dapat 

membedakan kedua objek atau bentuk yang identik raut, ukuran dan nilai gelap-

terangnya (Sunaryo, 2002:12). Pendapat yang serupa bahwa warna merupakan 

unsur rupa yang menampakan perbedaan kualitas wujud suatu raut-bidang dengan 

bidang datar atau dengan raut-bidang lain yang ada disekelilingnya (Sjafi’i, 

2001:24). Dengan kata lain dengan perbedaan warna benda-benda dapat terlihat 

keberadaanya.  

Menurut Munsell dalam (Sunaryo, 2002:14) dimensi warna dibagi menjadi 

hue, value dan intensity. Hue adalah jenis dan nama warna. Seperti warna merah, 

biru, hijau, kuning dan lain-lain. Sedangkan value merupakan nilai gelap-
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terangnya warna. Gelap-terang merupakan akibat dari hubungan suatu warna 

dengan hitam dan putih. Warna-warna menjadi terang karena campuran suatu 

warna dengan putih disebut tint, warna-warna menjadi gelap karena campuran 

suatu warna dengan hitam disebut shade, sedangkan campuran suatu warna 

dengan abu-abu yang menjadi warna-warna redup disebut tone. Terakhir adalah 

intensity, kekuatan yang menunjukan cerah-kusamnya warna karena daya pancar 

suatu warna. Warna-warna dengan intensitas penuh tampak sangat mencolok, 

seperti pada warna-warna fluorescent.    

d. Tekstur 

Menurut Soebakto (1987:118) Tekstur adalah sifat luar dari suatu benda. 

Tekstur memberikan ciri dan membedakan sifat dari suatu benda dari benda lainya 

yang sejenis. Pendapat serupa yang di kemukakan oleh Mofit (2003:9) bahwa 

tekstur merupakan suatu nilai permukaan sebuah benda yang mempunyai nilai 

raba kasar, lembut, halus, dan sebagainya. Jadi saat menggambar suatu objek 

harus melihat tekstur benda tersebut, saat menggambar tekstur kulit manusia 

dengan kulit kayu tentu saja beda. 

e. Ruang 

Ruang merupakan istilah yang dikaitkan dengan bidang dan keluasan. 

Ruang juga dapat diartikan secara fisik adalah rongga yang berbatas maupun yang 

tidak terbatas (Susanto, 2012:338). Sedangkan menurut Sunaryo (2002:21) ruang 

adalah unsur atau daerah yang mengelilingi sosok bentuknya. Dalam desain 

bentuk dua dimensi ruang bersifat tidak nyata atau maya. Ruang maya tersebut 

dapat bersifat pipih, datar dan rata, atau seolah berkesan trimatra, terdapat kesan 
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jauh dan dekat. Kesan jauh dan dekat disebut kedalaman. Kedalaman merupakan 

ruang ilusif atau ruang tidak nyata. sedangkan dalam desain bentuk tiga dimensi 

ruang bersifat nyata dapat ditempati benda dan bersifat trimatra. 

3. Prinsip Desain dalam Perwujudan Karya Karikatur 

 Menyusun, menata dan mengkombinasikan unsur-unsur rupa dalam 

menciptakan gambar karikatur yang memiliki nilai estetis atau tampak sempurna 

itu membutuhkan prinsip-prinsip desain. Prinsip-prinsip desain tersebut adalah 

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

a. Kesatuan (unity) 

 Kesatuan merupakan salah satu unsur dan pedoman dalam berkarya seni 

yang paling mendasar, karena tanpa adanya kesatuan akan mengakibatkan 

kekacauan, ruwet atau tercerai berai dan tidak terkordinasi dengan baik. Menurut 

Sjafi’i (2001:92) kesatuan merupakan hasil capai suatu susunan atau hubungan 

antar unsur, sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan menampilkan kesan 

tanggap yang tunggal, utuh atau organis, bukan merupakan unit unsur terpisah-

pisah. 

b. Keserasian (harmony) 

 Keserasian merupakan prinsip desain yang mempertimbangkan 

keselarasan dan keserasian antar bagian dalam suatu keseluruhan sehingga cocok 

satu dengan yang lain, serta terdapat keterpaduan yang tidak saling bertentangan 

(Sunaryo, 2002:32). Pendapat serupa dijelaskan oleh Susanto (2012:175) bahwa 

keserasian adalah tatanan atau proporsi yang dianggap seimbang dan memiliki 

keserasian.  
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c. Irama (rhythm) 

 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, 2002:35). 

Pembentuka irama dapat dilakukan dengan cara menempatkan unsur-unsur rupa, 

baik melalui perulangan raut, pergantian ulang dua raut atau lebih secara teratur, 

penambahan atau pengurangan ukuran raut-raut yang ditampilkan, pengaturan 

jarak masing-masing unsur rupa, maupun melalui penataan unsur rupa yang 

selaras dengan dengan struktuk gerak garis yang kontinyu.  

d. Dominasi (domination) 

 Prinsip desain untuk menampilkan suatu unsur rupa menjadi pusat 

perhatian dan menjadikannya bagian yang penting dan yang diutamakan adalah 

dominasi. Seperti yang telah di jelaskan Sunaryo (2002:36) bahwa dominasi 

adalah pengaturan peran atau penonjolan bagian atas bagian lainnya dalam suatu 

keseluruhan.  

e. Keseimbangan (balance) 

 Keseimbangan dalam dunia seni rupa merupakan istilah yang digunakan 

untuk menamai keadaan atau kesan bobot visual yang ada diantara kekuatan-

kekuatan yang saling berhadapan dalam suatu komposisi (Sjafi’i, 2001:109). 

Dalam menggambar keseimbangan dapat diciptakan dari pengaturan letak, 

ukuran, kualitas warna, bentuk serta jumlah bagian-bagian subjek gambar dalam 

suatu komposisi.  
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 Keseimbangan ada tiga, yaitu keseimbangan simetri, asimetri dan radial. 

Keseimbangan simetri dapat diperoleh bila bagian di sebelah kiri dan kanan suatu 

susunan terdapat kesamaan atau kemiripan bentuk, ukuran, dan jarak 

penempatannya. Keseimbangan asimetri memiliki bagian tidak sama antara 

belahan bagian kiri dan kanan, tetapi tetap seimbang dan tidak berat sebelah. 

Sedangkan keseimbangan radial merupakan bentuk keseimbangan yang diperoleh 

dari penyusunan unsur-unsur mengelilingi suatu daerah yang berada di tengah 

bidang gambar.  

f. Kesebandingan (proporsion) 

 Kesebandingan adalah hubungan ukuran dalam suatu keseluruhan, yakni 

perbandingan panjang-pendeknya atau besar-kecilnya bagian satu dengan bagian 

yang lain, atau antara suatu bagian dengan keseluruhan (Sunaryo, 2003:15). 

Menurut Susanto (2012:320) proporsi adalah hubungan ukuran antar bagian dan 

bagian, serta bagian dan kesatuan/keseluruhan. jadi dapat disimpulakan bahwa 

proporsi merupakan pengaturan mengenai besar-kecil, luas-sempit, pajang-

pendek atau tinggi-rendahnya suatu bagian, baik itu dalam satu bagian maupun 

antar bagian satu dengan yang lainnya.  

 Tetapi prinsip kesebandingan antara gambar karikatur dengan seni gambar 

lainnya itu berbeda, karena pada saat membuat karikatur harus mengalami 

pendistorsian atau mengubah bentuk sehingga menjadi figur yang berbeda 

dengan aslinya. Pendistorsian tersebut bisa dilakukan dengan cara menonjolkan 

karakter wajah seseorang. 
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BAB III 

METODE BERKARYA 

 

A. Pemilihan Media 

 Media merupakan sesuatu yang harus ada saat berkarya seni rupa. Karena 

tidak mungkin seorang seniman mengekspresikan diri melalui berkarya seni rupa 

tanpa adanya media. Media merupakan bahan, alat dan teknik yang digunakan 

saat berkarya seni. Bahan adalah material yang diolah atau diubah sehingga 

menjadi barang yang kemudian disebut karya seni (Rondhi, 2002:25). Contohnya 

adalah kertas, kain kanvas, pensil, cat minyak, cat air, batu, tanah liat, dll. Alat 

adalah perkakas untuk mengerjakan sesuatu yaitu material (Rondhi, 2002:25). 

Contohnya adalah penggaris, penghapus, kuas, palet, pahat, dll. Pemilihan media 

ditentukan pada jenis karya yang akan dibuat. Penulis akan membuat karya 

gambar karikatur dengan pendekatan realis, jadi bahan, alat dan teknik yang akan 

digunakan antara lain: 

1. Bahan 

a. Kertas  

 Kertas merupakan bahan yang paling utama dalam menggambar. Jenis 

kertas yang dipilih penulis adalah kertas linen ukuran 39x54 cm. Kertas linen 

merupakan kertas yang bertekstur garis-garis vertikal dan horisontal. Jenis kertas 

ini dipilih penulis, karena kertas linen memiliki tekstur teratur dan unik yang 

membuat pensil warna mudah melekat.   
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b. Pigura dan kaca 

 Pigura kaca digunakan penulis dalam pengemasan karya  agar karya yang 

disajikan terlihat lebih rapi dan juga lebih sempurna. Pigura berukuran 50x65 cm 

dengan pasparto 6 cm. 

2. Alat 

a. Pensil warna 

 Jenis pensil warna yang digunakan adalah pensil warna classic merk 

“Faber Castell”. Pensil warna classic dipilih karena menurut penulis jenis pensil 

warna ini paling cocok bila dipadukan dengan kertas linen.  

b. Penghapus 

 Penghapus yang digunakan adalah merk “Faber Castell”. Fungsinya 

untuk menghapus gambar yang salah atau untuk merapikan gambar dengan cara 

menghapus garis-garis yang tidak diperlukan. Selain itu penghapus digunakan 

penulus untuk membuat efek cahaya. 

c. Tortillon atau alat dusel 

 Tortillon digunakan untuk membantu menghaluskan arsiran saat 

menggambar subjek yang bertekstur halus. 

3. Teknik pembuatan karya 

 Jenis karikatur yang akan dibuat penulis adalah gambar karikatur dengan 

pendekatan realis. Pendekatan realis memiliki tingkat kerumitan yang tinggi, 

karena dibuat semirip mungkin. Jadi penulis menggunakan beberapa teknik 

menggambar yang dipadukan,yaitu: 
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a. Teknik kontour, digunakan untuk membuat garis-garis kontur saat membuat 

sket.  

b. Teknik arsir searah dan arsir acak, digunakan untuk membuat kesan 

permukaan bervolume maupun bertekstur dengan cara rendering nada gelap-

terang. 

c. Teknik blending, digunakan untuk menghaluskan arsiran saat menggambar 

subjek bertekstur halus. Teknik blending ini menggunakan penghapus sebagai 

alatnya. 

 

B. Proses berkarya 

1. Tahap Konseptual 

 Langkah pertama saat mau membuat gambar karikatur adalah pencarian 

ide atau tema yang akan dibuat. Awal dari munculnya ide dalam proyek studi ini 

adalah rasa takjub terhadap kemajuan zaman yang sangat pesat. Kemajuan zaman 

ini dikarenakan perkembangan IPTEK yang sangat cepat. Munculnya teknologi-

teknologi yang canggih, sehingga dapat memudahkan manusia saat melakukan 

suatu aktifitas. Bahkan banyak dari mereka yang terlena dengan teknologi yang 

serba canggih akibat perkembangan IPTEK. Sebagai contoh alat komunikasi, 

baik alat komunikasi satu arah (TV dan Radio) maupun dua arah (Telephon, HP, 

dan Komputer melalui internet). Zaman dulu seseorang untuk mengetahui 

keadaan saudara yang berada ditempat jauh harus susah-susah mengirim surat 

dan membutuhkan waktu lama saat menununggu balasannya, tetapi sekarang 

hanya dengan SMS melalui HP bisa langsung berkomunikasi dengan saudaranya. 
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Sekarang HP sudah tidak menjadi barang mewah lagi, sampai-sampai anak SD 

pun sudah banyak yang menggunakannya. Contoh lain adalah alat taransportasi 

yang memudahkan manusia bepergian yaitu berupa sepeda, sepeda motor, mobil, 

pesawat dll. 

 Teknologi canggih seperti TV, telephon, sepeda motor, mobil, pesawat, 

dll, tidak akan ada kalau tidak ada yang membuat dan menciptakanya. Semua itu 

adalah hasil karya dari seorang tokoh penemu. Seorang penemu memerlukan 

waktu lama untuk menghasilkan sebuah alat yang berguna bagi kehidupan umat 

manusia. Penelitian yang dilakukan oleh seorang tokoh penemu juga memerlukan 

biaya yang sangat banyak, tetapi kebanyakan orang tidak memperdulikan 

pengorbanan-pengorbanannya. Bahkan ada di antara mereka yang mengejek dan 

menganggap seorang penemu adalah orang gila. Mereka hanya bisa 

menggunakannya dan tidak memperdulikan siapa penemu benda-benda yang 

mereka gunakan. Fenomena inilah yang menimbulkan ide penulis untuk 

membuat proyek studi dengan tema gambar karikatur tokoh penemu. 

 Setelah tema ditentukan, sebelum memfisualisasikan ide dalam bentuk 

gambar terlebih dahulu membuat konsep karya. Untuk menghasilkan konsep, 

penulis melakukan sebuah perenungan. Setelah itu penulis mencari referensi-

referensi baik berupa artikel maupun fotografi untuk membantu penyelesaian 

proyek studi ini. 

2. Tahap Visualisasi 

 Ada beberapa tahap yang dilakukan penulis saat membuat proyek studi ini, 

antara lain: 
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a. Tahap persiapan 

 Pada tahap ini penulis menyiapkan semua media yang diperlukan dan 

menentukan tema yang akan diangkat. Setelah menentukan ide atau tema yang 

akan dibuat, penulis masih harus memikirkan bentuk visual seperti apa yang akan 

ditampilkan pada karya yang akan dibuat. Bagaimana cara mendeformasi wajah 

tokoh penemu dan satire seperti apa yang akan dituangkan dalam media gambar. 

Setelah semua direncanakan, penulis mencari referensi yang bisa dijadikan objek 

karya. Pencarian referensi sangat penting dilakukan, karena pendekatan yang 

ingin dicapai penulis adalah pendekatan realistik. Dengan  menggunaakan 

referensi akan mempermudah penulis dalam penggambaran suatu bentuk. Jadi 

sebisa mungkin subjek yang tertuang dalam media gambar mirip dengan aslinya.  

 Sebagai contoh dalam pembuatan karya yang berjudul “John Logie 

Baird”. Ada tiga objek utama yang penulis temukan, antara lain : 

   Gambar 1”Pilihan 1”            Gambar 2 “Pilihan 2”         Gambar 3 “Pilihan 3” 

(http://kolom-biografi.blogspot.com/2011/09/biografi-john-logie-baird-

penemu.html  14 oktober 2012 20:35) 

 

Setelah penulis pertimbangkan gambar pilihan 1 adalah yang dipilih sebagai 

objek utamanya, dengan pertimbangan bahwa gambar tersebut memiliki 
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kejelasan bentuk yang lebih detil dibandingkan dengan lainnya. Bentuk mata, 

hidung dan mulutnya lebih tampak jelas. Selain itu gelap terangnya juga tampak 

lebih jelas. 

 Kemudian penulis mencari objek pendukungnya. Objek tersebut antara 

lain:   

 

 

 

 

 

 

       Gambar 4 “Objek pendukung 1”                Gambar 5 “Objek pendukung 2” 

 

Setelah mencari dan menentukan objek gambar  yang akan dipergunakan, barulah 

ketahap membuat sket. 

b. Membuat Sket 

 Pada tahap ini penulis membuat sket menggunakan pensil warna classic 

“Faber Castell” dengan kode warna 330. Biasanya membuat gambar sket 

dilakukan dengan pensil, tapi hal tersebut tidak dilakukan penulis, karena 

menurut penulis pensil kurang cocok dan tidak bisa menyatu bila dipadukan 

dengan pensil warna classic. Selain itu bila menggunakan pensil, kertas menjadi 

lebih mudah kotor. Teknik yang digunakan penulis pada tahap ini adalah teknik 

kontour, yaitu membuat garis-garis kontur saat menggambar objek. 
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Contoh gambar: 

 

Gambar 6 “Contoh tahap membuat sket” 

Tahap selanjutnya adalah tahap pewarnaan menggunakan teknik arsir searah, acak 

dan blending. 

c. Pewarnaan 

 Tahap pewarnaan merupakan tahap kelanjutan dari membuat sket, yaitu 

mewarnai sket yang telah dibuat agar tampak nyata dan bervolume. Teknik yang 

dipakai adalah teknik arsir searah, arsir acak dan blending. Saat mengkarikatur 

wajah tokoh penemu, penulis menggunakan teknik arsir acak. Menurut penulis 

teknik arsir acak sangat tepat digunakan saat menggambar tekstur kulit manusia.  

 Teknik arsir searah digunakan saat menggambar pakaian dan benda-benda 

lainya. Sedangkan teknik blending digunakan untuk menghaluskan arsiran pada 

subjek gambar yang bertekstur halus. Tortillon adalah alat yang digunakan 

penulis saat menerapkan teknik ini.   
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d. Sentuhan akhir (finishing) 

 Tahap ini merupakan tahap untuk menyempurnakan karya. Gambar 

karikatur yang sudah diberi warna diamati tingkat kerapiannya. Tahap ini juga 

untuk menghapus garis-garis yang tidak diperlukan. 

Contoh gambar hasil akhir: 

 

Gambar 7 “Contoh karya jadi” 

3. Tahap pengemasan 

 Tahap ini bisa juga disebut tahap penyempurnaan karya secara 

keseluruhan.  Karya dikemas menggunakan pigura berukuran 50x65 cm dengan 

pasparto 6 cm. Tujuan dari pemberian pigura adalah untuk memperindah 

penampilan karya gambar karikatur agar bisa dinikmati masyarakat. 
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4. Tahap penyajian 

 Penulis merencanakan memamerkan semua karya gambar karikatur dalam 

suatu sajian pameran. Hal ini sebagai salah satu bentuk penyampaian pesan dan 

aktualisasi diri kepada masyarakat atau pengamat. 
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BAB IV 

HASIL KARYA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Karya ke-1 

1. Spesifikasi Karya  

Media  : Pencil warna di atas kertas 

Judul  : “Alexander Graham Bell” 

Ukuran : 39x54 cm 

Tahun  : 2012 

 

Gambar 8. “Alexander Graham Bell” 
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2. Deskripsi  Karya 

 Karya ke-1 merupakan karikatur yang berjudul “Alexander Graham Bell”. 

Alexander Graham Bell adalah penemu telephon yang dilahirkan tahun 1847 di 

Edinburg, Skotlandia (Elfanany, 2012:14). Semasa hidupnya dipergunakan untuk 

melakukan percobaan dan menciptakan benda-benda yang berguna bagi orang 

lain. Pada tahun 1871 dia ke Boston dan ditahun 1875 memulai percobaan-

percobaan yang mengarah pada penemuan telephon. Akhirnya di bulan februari 

1876 Graham bell mematenkan penemuan telephonnya. Bell meninggal diusia 

yang ke 75 pada tanggal 2 Agustus 1922. 

 Subjek utama pada karya ke-1 ini adalah karikatur Graham bell. Subjek ini 

berada di bagian tengah gambar. Graham bell digambarkan sebagai sosok orang 

tua yang rambut dan jenggotnya penuh dengan uban. Jenggotnya sangat lebat 

sampe menutup dada. Dia juga digambarkan sedang duduk dan tangan kanannya 

memegang telephon warna merah. Pakaian yang dikenakannya jas berwarna 

coklat dengan celana panjang berwarna coklat kehitaman. Sedangkan sepatunya 

adalah sepatu pantofel warna hitam. Telephon yang digunakan Graham Bell 

merupakan jenis telephon modern. Badan telphonnya berada dibagian kanan 

gambar. Subjek ini terhalang oleh badan Graham Bell. Sedangkan gagang 

telephonnya berada dibagian kiri gambar.  

 Subjek pendukung yang dijadikan background berupa Castil Edinburg 

dengan gedung tua di Edinburg. Subjek Castil Edinburg berada dibagian atas kiri 

gambar. sedangkan bangunan kota tua di Edinburg berada dibagian atas kanan 

gambar. kedua subjek tersebut digambarkan berwarna coklat dan di atas castil 
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berkibar bendera Skotlandia. Background karya ke-1 ini juga menampilkan 

gambar langit biru yang berawan putih. Gambar langit ini berada di bagian atas 

gambar. 

3. Analisis Karya 

 Unsur garis yang terdapat pada karya ke-1 menggunakan garis-garis 

lengkung dan lurus. Garis lengkung tercipta dari lekuk tubuh pada subjek 

karikatur Graham bell. Selain itu juga garis lengkung tebentuk dari gambar 

gagang telepon. Sedangkan garis lurus tercipta dari garis-garis pada subjek Castil 

Edinburg, telepon dan kota tua. 

 Raut yang diterapkan pada gambar karikatur ini merupakan perpaduan 

antara raut organis dan raut geometris. Raut organis terlihat pada penggarapan 

wajah Graham Bell. Sedangkan raut geometris ada pada bangunan Castil 

Edinburg dan telepon yang digunakan tokoh Graham Bell. 

 Warna pada karya pertama ini terbentuk dari perpaduan warna coklat, 

merah, biru dan abu-abu. Warna monokromatik ada pada subjek telepon dan 

langit. Warna telepon terdiri dari perpaduan warna merah tua dengan merah 

muda. Sedangkan warna langit merupakan hasil dari perpaduan warna biru, biru 

muda dan putih. Perpaduan warna pada setiap subjek gambar dibuat agar subjek 

terlihat bervolume. 

 Tekstur dalam karya ini merupakan tekstur semu. Tekstur tersebut terlihat 

dari semua subjek yang tersaji dalam karya ini. Tekstur pada wajah Graham Bell 

yang terlihat kasar karena penuh keriput. Tekstur terkesan halus ada pada pakaian 



29 

 

 

 

yang dikenakan Graham Bell. Dan tekstur yang terkesan mengkilap ada pada 

subjek telepon.  

 Selain unsur-unsur di atas, karya pertama ini memiliki unsur gelap terang. 

Unsur gelap terang pada karya ini untuk memperlihatkan arah datang cahaya. 

Arah datangnya cahaya pada gambar ini berasal dari cahaya matahari yang 

berada di kanan atas subjek gambar. Selain itu unsur gelap terang digunakan 

untuk menentukan bentuk bayangan pada setiap subjek gambar. Penambahan 

bayangan juga untuk memperlihatkan bahwa subjek gambar tidak sedang 

terbang. 

 Karikatur Graham Bell ini dibuat menggunakan pendekatan realistik. 

Terlihat dari penggarapan setiap subjeknya digarap secara detail menyerupai 

bentuk aslinya. Karya ke-1 merupakan gambar karikatur, oleh sebab itu proporsi 

yang tampak mengalami distorsi. Proporsi kepala Graham Bell mengalami 

distorsi, yaitu dibuat lebih besar dari badannya. Hal ini sesuai dengan prinsip 

karikatur, yaitu menitik beratkan pada penonjolan karakter dan ciri khas wajah 

subjek gambar. 

 Kepala Bell berbentuk oval dengan dahi yang lebar, dari ciri khas tersebut 

maka kepala Bell digambarkan berbentuk oval dengan dahi yang diperpanjang 

dan di perlebar. Bentuk dahi yang diperlebar merupakan tanda bahwa volume 

otaknya besar dan juga untuk menunjukan kecerdasan dan kejeniusan Graham 

Bell. Ciri khas lain pada kepala Graham Bell adalah rambut dan jenggotnya yang 

penuh dengan uban. Selain itu bentuk kumisnya hampir menutupi mulut dengan 

jenggot yang sangat lebat. Oleh sebab itu Krikatur Bell digambarkan sebagai 
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sosok orang tua yang beruban dengan bentuk jenggot yang lebar, lebat dan 

panjangnya sampai menutupi wajahnya. Rambut beruban dengan jenggotnya 

yang panjang memiliki arti bahwa Graham Bell selalu berusaha menciptakan 

alat-alat yang berguna bagi orang lain sampai dia tua dan meninggal.   

Ciri khas pada wajah Graham Bell tampak pada bentuk mata dan 

hidungnya. Matanya berbentuk bulat dengan tatapan dingin tanpa ekspresi penuh 

dengan harapan semoga ciptaannya berguna bagi masyarakat. Bentuk asli dari 

hidung Graham Bell agak lebar, oleh sebab itu karya ke-1 ini menggambarkan 

hidung Bell yang lebar dan bulat seperti jambu mete.      

Proporsi pada subjek Castil Edinburg juga mengalami distorsi, karena 

penggarapan subjek ini tidak detail dan hanya menampilkan kesan-kesan saja. Di 

atas castil ini berkibar bendera Skotlandia, hal tersebut mengandung arti bahwa 

Graham Bell lahir di Edinburg, Skotlandia. 

Jadi secara keseluruhan karya ke-1 merupakan penyampaian informasi 

bahwa Alexander graham bell merupakan tokoh penemu telephon yang pertama 

kali dan dia dilahirkan di Edunberg, Skotlandia. 
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B. Karya ke-2 

1. Spesifikasi Karya  

Media  : Pencil warna di atas kertas 

Judul  : “Charles Goodyear” 

Ukuran : 39x54 cm 

Tahun  : 2012 

 

Gambar 9. “Charles Goodyear” 

2. Deskripsi  Karya 

 Karya ke-2 merupakan karikatur yang berjudul “Charles Goodyear”. 

Charles goodyear adalah tokoh penemu yang lahir pada tanggal 29 desember 

1800 di New Haven dan meninggal di New York pada tanggal 1 Juli 1860. Dia 

seorang berkebangsaan Amerika Serikat yang menemukan cara vulkanisasi karet 



32 

 

 

 

pada tahun 1839 (Elfanany, 2012:40). Temuannya itu diaplikasikan untuk 

membuat ban karet yang tahan cuaca. Terciptanya ban karet berawal dari 

percobaannya mengolah bahan karet dengan magnesium oksida, tepung pernggu, 

asam nitrat dan kapur perekat. Percobaan tersebut berlangsung selama tujuh 

tahun tetapi tidak berhasil. Suatu hari pada tahun 1839 ia mencuci tangannya dari 

lumuran yang terdiri atas campuran karet dan belerang. Bubuk tersebut terjatuh 

dan masuk kedalam sebuah tungku di atas api. Saat  karet itu meleleh, ternyata 

bereaksi dengan bahan belerangnya dan menjadi karet yang memiliki tingkat 

elastisitas seperti kulit. Itulah pertamakali ditemukannya karet vulkanisir tercipta.  

 Subjek utama dari karya ke-2 adalah karikatur Charles Goodyear. Dia 

digambarkan sebagai pemuda Amerika Serikat yang berambut pirang, tanggan 

kanan memegang palu sedangkan tangan kiri memegang alat pahat. Posisinya 

berdiri menghadap ke kiri dan sedang memahat karet menjadi ban. Pakaian yang 

dikenakannya adalah jas dan celana panjang berwarna biru dengan sepatu 

pantofel warna hitam. 

  Subjek backgroundnya adalah empat ban karet dan kalender yang 

tergantung di dinding. Subjek kalender terdapat dibagian atas sebelah kiri dari 

gambar. Salah satu ban karet berada di bagian ganbar kanan bawah, sedangkan 

yang lainnya bertumpuk berada di bagian tengah gambar dan terhalang subjek 

utama.  

 Karya ke-2 ini juga menampilkan subjek verbal, yaitu “1 july 1839”. 

Subjek verbal tersebut tertulis pada subjek kalender. Subjek verbal lainnya adalah 
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“MADE IN USA” yang tertulis pada gambar ban karet yang sedang dipahat 

Goodyear. 

3. Analisis Karya 

 Unsur garis yang terdapat pada karya ke-2 menggunakan garis-garis 

lengkung dan lurus. Garis lengkung tercipta dari lekuk tubuh pada subjek 

karikatur Goodyear dan garis pada ban karet. Sedangkan garis lurus tercipta dari 

garis-garis yang membentuk sudut ruangan. 

 Raut yang diterapkan pada gambar karikatur ini terdiri dari raut organis 

dan raut geometris. Raut organis contohnya ada pada raut wajah Goodyear. 

Sedangkan raut geometris ada pada subjek pendukung, yaitu kalender dan 

beberapa ban karet. 

 Warna pada karya ke-2 ini didominasi oleh warna hitam dan coklat. 

Warna-warna monokromatik ada pada warna yang membentuk subjek  ban karet 

dan pakaian yang dikenakan Goodyear. Warna ban karet merupakan perpaduan 

warna hitam dengan abu-abu. Sedangkan warna pakaian Goodyear adalah hasil 

dari perpaduan warna biru tua dengan biru muda. Berbagai intensitas warna 

digunakan agar gambar yang ditampilkan terlihat bervolume.  

 Tekstur wajah Goodyear terlihat berkeriput. Pakaian Goodyear yang 

terlihat halus dan tekstur pada ban karet yang terlihat memiliki permukaan rata. 

Semua tekstur-tekstur tersebut merupakan tekstur semu pada karya ke-2. 

 Unsur gelap terang pada karya ini untuk memperlihatkan arah datang 

cahaya. Arah datangnya cahaya pada karya ini berasal dari cahaya lampu yang 
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berada di atas tengah subjek gambar. Gelap terang juga untuk menunjukan  

bahwa adanya cahaya yang menerpa pada setiap subjek gambar. 

Gambar karikatur ini dibuat menggunakan pendekatan realistik dengan pusat 

perhatian pada subjek utama, yaitu karikatur Goodyear sedang memahat ban 

karet. Proporsi karya ke-2 ini mengalami pendistorsian. Ukuran kepala Goodyear 

dibuat lebih besar dari badannya. Hal ini sesuai dengan prinsip karikatur, yaitu 

menitik beratkan pada penonjolan karakter dan ciri khas wajah subjek gambar. 

Bentuk dasar dari kepala Goodyear adalah kotak, maka dari itu kepala 

karikatur Goodyear dibuat kotak dengan model rambut belah pinggir berwarna 

pirang. Warna rambut tersebut untuk menunjukan bahwa Goodyear adalah orang 

barat. Goodyear memiliki pipi agak menonjol, untuk menonjolkan ciri khas 

tersebut maka pipi pada karikatur Goodyear sangat menonjol. 

Ciri khas wajah pada Goodyear ada pada bentuk mata, hidung dan 

mulutnya. Dia memiliki mata yang bulat, untuk menonjolkan ciri khas tersebut 

maka matanya digambarkan dengan bentuk yang besar dan bulat. Bentuk hidung 

Goodyear dibuat sangat panjang dan besar, hal ini untuk menonjolkan 

karakternya yang berhidung mancung. Ciri khas yang ditonjolkan pada bentuk 

mulutnya adalah bibir bagian bawahnya lebih lebar dan tebal dibandingkan 

dengan bibir bagian atasnya. Ekspresi wajah yang tampak pada karikatur ini 

adalah ekspresi agak muram dan terlihat lelah, hal ini memiliki arti bahwa 

Goodyear untuk dapat menciptakan ban karet memerlukan waktu yang lama dan 

proses yang sangat melelahkan.  
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Subjek pendukung pada karya ini adalah ban karet dan kalender. Ada salah 

satu ban karet yang sedang dipahat Goodyear. Hal ini memiliki arti bahwa ban 

karet yang tahan cuaca tidak mudah dibuat. Untuk membuatnya diperlukan 

kegigihan  yang kuat dan semangat pantang menyerah. Pada subjek ban karet 

juga tertulis “MADE IN USA”, memiliki arti bahwa Goodyear berkebangsaan 

Amerika. Proporsi dari ban karet dibuat sangat besar jah dari ukuran sebenarnya, 

hal ini bertujuan untuk memperjelas bentuk ban dan juga untuk menunjukan 

bahwa Goodyear adalah penemu ban karet. 

Subjek pendukung lainya adalah kalender yang bertuliskan “1 july 1839”, 

tahun tersebut untuk menunjukan tahun terciptanya ban karet yang tahan cuaca. 

Proporsinya juga dibuat lebih besar dari ukuran sebenarnya. Hal ini untuk 

menunjukan bahwa subjek itu penting dan memiliki makna di dalamnya. 

Jadi secara keseluruhan karya karikatur yang berjudul “Charles Goodyear” 

ini memiliki makna untuk menginformasikan bahwa penemu ban karet pertama 

kali di dunia adalah Charles Goodyear pada tahun 1839. Selain itu juga 

menggambarkan betapa susah payahnya Goodyear saat menciptakan ban karet. 
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C. Karya ke-3 

1. Spesifikasi Karya  

Media  : Pencil warna di atas kertas 

Judul  : “Martin Cooper” 

Ukuran : 39x54 cm 

Tahun  : 2013 

 

Gambar 10. “Martin Cooper” 

2. Deskripsi  Karya  

 Karya ke-3 ini merupakan karikatur tokoh penemu telepon genggam 

pertama di dunia yang bernama Martin Cooper. Cooper lahir 26 desember 1928 

di Chicago, Illinois, USA. Ide membuat telepon genggam berawal saat Cooper  

menonton Kepten Kirk yang menggunakan suatu alat komunikator pada acara 
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serial televisi Star Trek. Kemudian Cooper beserta anak buahnya, yaitu tim 

insinyur dari Motorola merealisasikan idenya tersebut. Cooper dianggap sebagai 

penemu pertama telepon genggam seluler (handphone) pertama dan orang 

pertama yang melakukan panggilan dengan prototipe ponsel genggam seluler 

tersebut pada 3 April 1973 (http://kolom-biografi.blogspot.com/2011/01/biografi-

martin-cooper-penemu-handphone.html 2 september 2013 07:22). 

 Subjek utama dalam karya ke-3 ini adalah karikatur penemu telephon 

genggam pertama yang bernama Martin Cooper. Cooper digambarkan sebagai 

sosok lelaki tua yang rambut, kumis dan jenggotnya penuh dengan uban. Model 

rambutnya belah pinggir, sedangkan jenggotnya tidak terlalu lebat. Subjek ini 

digambarkan sedang berdiri menghadap ke kiri, tangan kanan memegang telepon 

genggam, sedangkan tanggan kiri dimasukan ke saku celananya. Pakaian yang 

dia kenakan adalah kemeja putih dan berdasi hitam. Selain itu dia mengenakan 

jas dengan celana panjang warna abu-abu, sedangkan sepatunya jenis pantofel 

warna hitam. 

 Subjek pendukung dalam karya ini adalah beberapa telepon genggam 

dalam berbagai generasi. Generasi pertama berwarna putih ke abu-abuan, 

memiliki antena, bertuliskan merk motorola dan tahun 1973. Subjek  ini ada di 

bagian atas kiri gambar. Generasi kedua berwarna hitam, berantena dan tertempel 

stiker bertuliskan 1996. Sedangkan generasi ketiga berwarna hitam dengan layar 

bergambar bendera Amerika dan tulisan tahun 2007. Hanphon generasi kedua 

dan ketiga berada dibagian kiri bawah gambar. Background pada karya ini 

berwarna biru dan orange. 
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3. Analisis Karya 

 Karya ke-3 ini merupakan hasil perpaduan dari unsur garis lurus dengan 

garis lengkung. Garis lurus membentuk berbagai macam subjek telepon 

genggam. Sedangkan garis lengkung ada pada karikatur Martin Cooper yang 

merupakan subjek utama.  

 Raut yang tampak pada karya ke-3 ini berupa raut geometris dan organis. 

Raut organis membentuk wajah karikatur Cooper. Sedangkan raut geometris ada 

pada setiap subjek telepon genggam yang berbagai generasi. 

 Warna background yang tersaji merupahan warna yang kontras. Warna 

biru pada bagian atas dan warna orange pada bagian bawah. Rambut Cooper 

terbentuk dari warna putih dan abu-abu dalam berbagai intensitas. Wajahnya 

terbentuk dari berbagai macam warna coklat. Warna monokromatik tampak pada 

pakaian Cooper yang merupakan perpaduan abu-abu tua dengan abu-abu muda. 

 Tekstur semu tercipta dalam karya ke-3 ini. Seperti tekstur subjek telepon 

genggam yang terlihat mengkilap, tekstur wajah Martin Cooper yang tampak 

berkeriput, dan pakaian Cooper yang tampak halus. 

 Unsur gelap terang juga tampak pada karya ini. Unsur ini menunjukan 

arah datang cahaya. Arah datang cahaya pada karya ke-3 ini berasal dari atas 

tengah subjek gambar. Agar subjek gambar tidak terlihat melayang di angkasa, 

maka dikasih bayangan yang sesuai dengan arah datangnya cahaya.  

  Pusat perhatian pada karya ke-3 ini berada di subjek utama, yaitu 

karikatur Martin Cooper. Karya ini menggunakan pendekatan realistik, terlihat 

dari penggarapan wajah Cooper yang dibuat berkeriput menyerupai aslinya. 
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Karena ini merupakan karya karikatur proporsinya mengalami distorsi. Kepala 

Cooper dibuat lebih besar dari pada badannya. Hal ini sesuai dengan prinsip 

karikatur, yaitu menitik beratkan pada penonjolan karakter dan ciri khas wajah 

subjek gambar. 

 Bentuk dasar dari kepala Cooper adalah oval. Untuk menonjolkan 

karakternya karikatur kepala Cooper digambarkan dengan bentuk oval, dagunya 

diperpanjang dan dahinya diperlebar. Dahinya yang lebar mencerminkan bahwa 

Cooper adalah orang yang cerdas. Ciri lain pada kepala Cooper adalah rambutnya 

penuh uban dengan model rambut belah pinggir. Kumis dan jenggotnya juga 

penuh dengan uban. Ciri khas tersebut digambarkan untuk menunjukan bahwa 

Cooper selalu melakukan penelitian demi terciptanya sebuah alat, walaupun 

usianya sudah tua. 

 Ciri khas wajah pada Cooper, yaitu hidung yang besar, mata agak bulat, 

dan senyuman yang khas. Untuk menonjolkan ciri-ciri tersebut maka proporsi 

hidung coper dibuat sangat besar seperti jambu mete. Bagian mata yang 

ditonjolkan adalah keriput disekitar mata yang diperbesar dan diperjelas. 

Sedangkan distorsi pada mulutnya, yaitu memperlebar senyum Cooper yang 

khas.  

 Ada lima subjek telephon genggam dengan tiga generasi pada karya ke-3 

ini. Proporsi pada subjek telephon genggam tersebut juga mengalami distorsi. 

Semua proporsinya diperbesar, agar setiap detil bagian  terlihat dengan jelas. 

Telephon genggam generasi pertama bertuliskan “Motorola” dan “1973”, hal ini 

mengandung arti bahwa telephon genggam pertama diproduksi Motorola pada 
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tahun 1973. Generasi kedua tertempel setiker bertuliskan “1996”, artinya bahwa 

teknologi telephon genggam mengalami perkembangan pada tahun 1996. 

Sedangkan telephon genggam generasi ketiga bertuliskan “MOTOROLA” dan 

dibagian layarnya bergambar bendera Amerika dengan tulisan “2007”. Subjek 

tersebut mengandung arti bahwa teknologi telephon genggam mengalami 

perkembangan lagi pada tahun 2007. Selain itu juga untuk menyampaikan bahwa 

Cooper lahir di amerika dan teknologi telephon genggam berkembang pesat di 

Amerika dengan merk Motorola.  

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa karya yang berjudul “Martin 

Cooper” ini mengandung rmakna untuk menginformasikan bahwa penemu 

telepon genggam (handphone) yang pertama adalah orang dari Amerika yang 

bernama Martin Cooper pada tahun 1973. Selain itu untuk menunjukan 

perkembangan teknologi telepon genggam dari berbagai generasi. 
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D. Karya ke-4 

1. Spesifikasi Karya  

Media  : Pencil warna di atas kertas 

Judul  : “Karl Friedrich Benz” 

Ukuran : 39x54 cm 

Tahun  : 2013 

 

Gambar 11. “Karl Friedrich Benz” 

2. Deskripsi  Karya  

 Karya ke-4 adalah karikatur “Karl Friedrich Benz”. Karl Friedrich Benz 

adalah sajana dari jerman yang dikenal sebagai penemu dari mobil dengan bahan 

bakar bensin (Efanany, 2012:99). Dia lahir pada tanggal 25 november 1844. 

Mobil pertamanya diberi nama motorwagen. Saat motorwagen dibuat dan diuji, 
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banyak orang mengejek dan menertawakannya karena mobil tersebut sulit 

dikendalikan dan sering menabrak tembok. Tetapi Benz selalu barusaha untuk 

menyempurnakan mobilnya tersebut. Kerja keras Benz akhirnya terbayarkan pada 

tahun 1885, untuk pertama kalinya motorwagen bisa dijual secara komersil. 

Motorwagen adalah cikal bakal terciptanya Mercedes-Benz. Benz meninggal pada 

tanggal 4 April 1929 di Ladenburg di Neckar, Jerman. 

 Subjek utama pada karya ke-4 adalah karikatur Karl Benz. Benz 

digambarkan sebagai sosok orang tua berkebangsaan Jerman yang berambut 

pirang dan berkumis panjang. Kumisnya yang panjang sangat unik dan ini 

menjadi ciri khasnya. Dia sedang duduk mengendarai Motorwagen ciptaannya. 

Mobil ini beroda tiga, satu di depan dan dua di belakang. Pakaian yang Benz 

kenakan adalah kaos lengan panjang bermotif garis-garis merah muda dan ungu. 

Selain itu dia jga mengenakan celana panjang berwarna biru dengan sepatu hitam. 

Subjek ini digambarkan sedang menghadap ke kiri dan berada dibagian tengah 

gambar.   

  Subjek lainnya adalah papan petunjuk arah. Papan ini digambarkan 

terbuat dari kayu yang menunjukan arah ke kota Ladenburg. Subjek yang 

dijadikan backgroundnya adalah sebuah mobil mercedes benz, pabrik Mercedes 

Benz dan gedung-gedung perkotaan. Mobil mercedes berwarna silver dengan atap 

berwarna hitam. Mobil ini digambarkan sedang melaju di belakang subjek utama. 

Pabrik mercedes benz berada dibagian kanan atas gambar sedangkan subjek 

gedung-gedung perkotaan berada dibagian kiri atas gambar. Di atas gedung-

gedung tersebut juga terhampar langit biru yang berawan. 
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 Selain subjek visual pada karya ini juga terdapat subjek verbal, yaitu kata 

“ladenburg” yang tertulis dipapan petunjuk arah dan kata “mercedes” yang tertulis 

pada pabrik mercedes benz.  

3. Analisis Karya 

 Unsur garis yang membentuk karya ke-4 ini merupakan perpaduan dari 

beberapa garis lengkung dengan garis lurus. Garis lengkung tercipta pada subjek 

mobil, roda pada mobil motorwagen dan garis-garis yang membentuk karikatur 

Karl Benz. Sedangkan garis lurus terdapat pada garis-garis yang membentuk 

subjek papan penunjuk arah, perkotaan dan bangunan pabrik marcedesbenz. 

 Raut geometris dan organis tampak pada karya ini. Raut geometris tercipta 

dari bentuk subjek papan penunjuk arah, roda pada mobil, perkotaan dan 

bangunan pabrik mercedesbenz. Raut organis tercipta dari raut yang membentuk 

wajah karikatur Benz. 

 Warna yang terdapat pada karya ke-4 ini beragam. Perpaduan berbagai 

macam warna coklat membentuk wajah karikatur Benz. Perpaduan macam-

macam warna coklat juga tampak pada subjek papan penunjuk arah. Warna 

monokromatik tampak pada backround gambar. Background tersebut terdiri dari 

warna biru, biru muda dan putih. Warna analogus tercipta pada pakaian yang 

dikenakan Benz, yaitu perpaduan ungu dengan merah ungu. 

 Tekstur semu terbentuk oleh semua subjek gambar. Tekstur seperti kayu 

ada pada subjek papan petunjuk arah. Tekstur seakan-akan kasar dan berkeriput 

tampak pada wajah Benz. Selain itu juga ada tekstur yang tampak mengkilap 



44 

 

 

 

pada subjek mobil mercedesbenz. Tekstur kesan halus juga tampak pada pakaian 

Benz. 

 Unsur gelap terang pada karya ke-5 ini untuk menentukan bayangan 

subjek gambar dan menunjukan arah datang cahaya. Gambar ke-5 ini 

digambarkan sedang berada diluar ruangan, jadi arah datang cahaya berasal dari 

sinar matahari yang berada di atas kiri subjek. Pemberian bayangan pada gambar 

ini, agar subjek tidak terlihat sedang terbang atau melayang.    

 Pusat perhatian karya ini tampak jelas berada pada subjek karikatur Karl 

Benz. Penggarapan karya ke-4 ini menggunakan pendekatan realistik. Hal ini 

terlihat dari ketelitian setiap subjek yang digambarkan mirip dengan aslinya. 

Karya ke-4 ini merupakan gambar karikatur, oleh sebab itu proporsi yang 

ditampilkan mengalami pendistorsian. Distorsi ini dibuat dengan cara 

memperbesar ukuran kepala Benz. Ukuran kepala Karl Benz dibuat dua kali lebih 

besar dari pada badannya. Hal ini sesuai dengan prinsip karikatur, yaitu menitik 

beratkan pada penonjolan karakter dan ciri khas wajah subjek gambar. 

 Bentuk dasar dari kepala Benz adalah kotak. Rambutnya pirang dan sedikit 

beruban. Ciri khas tersebut menjadi acuan dalam pembuatan kepala karikatur 

Benz. Karikatur Benz digambarkan berbentuk kotak dengan memperbesar bagian 

dahinya. Hal ini untuk menunjukan kecerdasan otak Benz yang di atas rata-rata. 

Rambutnya yang pirang untuk menunjukan bahwa Benz berkebangsaan dari 

barat. Untuk menyeimbangkan bentuk kepala maka telinga Benz diperbesar. 

 Ciri khas yang tampak pada wajah Karl Benz adalah hidungnya yang bulat 

dan lebar, serta bentuk kumisnya yang panjang. Untuk menonjolkan karakter 
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tersebut maka karikatur Benz dibuat dengan cara memperbesar proporsi hidung 

dan memanjangkan kumis khasnya. Bagian mata yang ditonjolkan adalah keriput 

disekitar mata yang diperjelas. Kantung matanya juga diperlebar agar ciri khas 

dari Benz tampak pada karya ke-4 ini. 

 Selain subjek utama di atas, proporsi pada setiap subjek pendukungnya 

juga mengalami distorsi. Subjek mobil (Motorwagen) yang dikendarai Benz 

proporsinya dikecilkan agar setiap bagiannya tergambar secara sempurna. Pada 

subjek ini berkibar bendera Jerman yang berati bahwa Karl Benz lahir dan 

membuat mobil pertama di Jerman. Papan petunjuk arah digambarkan dengan 

ukuran yang cukup besar, hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan komposisi 

gambar dan untuk menunjukan pentingnya subjek ini. Pada papan petunjuk arah 

bertuliskan kata “LADENBURG”. Subjek ini berarti bahwa Benz sedang 

menjalani hidupnya untuk menuju tempat meninggalnya, yaitu di Ladenburg. 

Subjek pendukung lain berupa mobil mersedes benz dan pabrik mercedes benz 

yang berada dibelakang subjek utama. Subjek tersebut bermakna bahwa mobil 

ciptaan Karl Benz merupakan cikal bakal dari mobil mercedes benz. 

 Secara keseluruhan karya yang berjudul “Karl Friedrich Benz” ini 

memiliki makna informasi bahwa penemu mobil berbahan bakar bensin pertama 

kali adalah Karl Benz. Benz yang berkebangsaan Jerman dan meninggal 

Ladenburg merupakan cikal bakal mercedes benz. 
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E. Karya ke-5 

1. Spesifikasi Karya  

Media  : Pencil warna di atas kertas 

Judul  : “Adam Osborne” 

Ukuran : 39x54 cm 

Tahun  : 2013 

 

Gambar 12. “Adam Osborne” 

2. Deskripsi  Karya  

 Karya ke-5 merupakan karikatur Adam osborne. Adam osborne adalah 

warga keturunan Inggris yang lahir di Thailand pada tahun 1939 (Muchlisin, 

2009:10). Dia kuliah di Amerika serikat di Universitas Delaware. Osborne 

awalnya bekerja di perusahaan shell oil, namun dia memutuskan untuk berhenti 
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dan bekerja lagi menjadi seorang penulis praktis, khususnya tentang 

perkembangan komputer. Dari penulisannya bertahun-tahun, Osborne mulai 

menemukan konsep komputer praktis yang bisa digunakan setiap saat, mudah di 

bawa dan mudah digunakan dimana saja orang itu berada. Dari ide tersebut maka 

terciptalah komputer portable (laptop) yang pertama pada tahun 1981. Laptop itu 

diberi nama Osborne 1 dengan berat 12 kg. Osboren akhirnya meninggal pada 

bulan maret 2003 di Kodiakanal, India selatan dengan menyandang gelar sebagai 

penemu komputer portable (laptop) pertama di dunia. 

 Gambar karya ke-5 memiliki subjek utama, yaitu karikatur Adam Osborne. 

Sosok Adam Osborne digambar sebagai laki-laki yang sedang duduk di atas 

bangku warna coklat, memangku sebuah laptop warna abu-abu dan 

menyilangkan kedua kakinya. Dia sedang memakai jas dan celana panjang warna 

hitam. Sepatu yang dikenakan adalah pantofel hitam. pakaian bagian dalamnya 

mengenakan kemeja warna putih dengan dasi warna biru. 

 Subjek lain dalam karya ini adalah laptop pertama didunia yang diberi 

nama Osborne 1. Laptop ini dibagian luarnya berwarna krem dan bagian 

dalamnya berwarna hitam. Dimonitornya terdapat tulisan “1981”. Subjek ini 

berada dibagian gambar sebelah kanan tengah.  

 Selain subjek di atas ada satu subjek lagi, yaitu medali Unniversitas 

Delaware yang menggantung di dinding dan berada dibagian gambar sebelah 

kanan atas. Medali ini berwarna biru dan kuning. Keseluruhan subjek 

digambarkan berada di dalam ruangan yang berdinding abu-abu. 
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3. Analisis Karya 

 Unsur garis lengkung membentuk subjek karikatur Osborne. Garis 

lengkung tersebut merupakan kontur yang dibuat dari goresan pensil warna 

hitam. Sedangkan pada gambar laptop terbentuk dari berbagai garis lurus. Garis- 

garis yang membentuk sudut ruangan juga merupakan garis lurus.  

 Ada dua macam raut yang tampak pada karya ke-5 ini. pertama raut 

geometris terbentuk pada subjek medali Unniversitas Delaware, laptop generasi 

dulu dan sekarang, serta bangku yang diduduki Osborne. Sedangkan yang ke dua 

adalah raut organis yang membentuk wajah dari karikatur Osborne. 

 Warna background karya ke-5 ini merupakan perpaduan warna abu-abu 

dengan putih dalam berbagai intensitas. Warna yang membentuk wajah Osborne 

merupakan perpaduan dari berbagai macam warna coklat. Sedangkan warna yang 

mendominasi adalah warna putih, yang tercipta dari warna kertas. 

 Tekstur yang terbentuk pada semua subjek merupakan tekstur semu. 

Seperti tekstur yang tampak mengkilat pada subjek laptop dan medali. Tekstur 

seakan-akan tidak rata dan keriput tampak pada wajah karikatur Osborne. Tekstur 

yang tampak bergelombang dan halus ada pada pakaian yang dikenakan Osborne. 

 Unsur gelap terang juga tampak pada karya ini. Unsur ini menunjukan 

arah datang cahaya. Gambar ke-5 ini digambarkan sedang di dalam ruangan, 

maka arah datang cahaya berasal dari cahaya lampu yang berada di atas tengah 

subjek gambar. Gelap terang juga membuat gambar tampak lebih hidup, karena 

setiap subjek diberi bayangan. Adanya bayangan membuat kesan subjek gambar 

tidak sedang melayang di angkasa.   
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 Pusat perhatian pada karya ini tentu saja pada kaikatur Adam Osborne 

yang sedang duduk sambil memangku laptop. Penggarapan setiap sujek gambar 

menggunakan pendekatan realistik.  

Proporsi pada karya ini mengalami distorsi. Distorsi tersebut adalah kepala 

Osborne yang dibuat tampak lebih besar dari badannya. Hal ini sesuai dengan 

prinsip karikatur, yaitu menitik beratkan pada penonjolan karakter dan ciri khas 

wajah subjek gambar. Kepala Osborne berbentuk dasar oval dengan dahi yang 

lebar. Rambutnya berwarna hitam kecoklatan. Untuk menonjolkan bentuk 

kepalanya, maka karikatur kepala Osborne dibuat oval dengan melebarkan 

dahinya. Volume otak yang dibesarkan menandakan Osborne adalah orang yang 

jenius. 

Ciri khas yang tampak pada wajah Osborne adalah mata yang sipit, 

berkumis dan hidungnya lebar. Ciri khas tersebut merupakan acuan yang 

digunakan untuk menonjolkan karakter wajah Osborne. Bentuk matanya dibuat 

sipit dan kantung matanya diperbesar. Kerutan di sekitar matanya juga diperjelas 

agar karakter Osborne semakin terlihat. Bentuk hidungnya diperlebar dan 

diperpanjang. Walaupun mengalami distorsi, kumisnya tetap digambarkan 

menyerupai bentuk aslinya. Ekspresi Osborne terlihat bahagia, karena telah 

berhasil menciptakan laptop. 

Selain subjek utama, karya ke-5 ini juga terdapat subjek pendukung yang 

mengalami distorsi. Subjek laptop pertama yang diberi nama Osborne 1 

digambarkan sangat besar, proporsinya jauh berbeda dengan aslinya. Pada 

monitornya tertulis “1981” yang artinya laptop pertama didunia tercipta pada 
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tahun 1981. Sedangkan laptop modern digambarkan dengan proporsi yang lebih 

kecil dari aslinya. Kedua hal tersebut untuk menunjukan bahwa laptop modern 

bentuknya lebih simpel dibandingkan laptop genarasi 1. Selain kedua subjek 

tersebut ada subjek medali Unniversitas Delaware yang digambarkan dalam 

ukuran yang sangat besar. Subjek tersebut mengandung arti bahwa Adam 

Osborne merupakan lulusan Unniversitas Delaware. Subjek ini tergantung 

didinding, hal ini bertujuan agar komposisi karya ke-5 tampak seimbang. 

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa karikatur yang berjudul 

“Adam Osborne” ini memiliki makna untuk menginformasikan bahwa penemu 

komputer portable (laptop) pertama di dunia adalah Adam Osborne pada tahun 

1981. Dia juga pernah kuliah di Amerika serikat di Unniversitas Delaware. 
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F. Karya ke-6 

1. Spesifikasi Karya  

Media  : Pencil warna di atas kertas 

Judul  : “Laszlo Jozsef Biro” 

Ukuran : 39x54 cm 

Tahun  : 2013 

 

Gambar 13. “Laszlo Jozsef Biro” 

2. Deskripsi  Karya  

 Karya ke-6 merupakan karikatur Laszlo Biro. Lazlo Biro lahir pada 

tanggal 29 September 1899, meninggal tanggal 24 november 1985 pada usia 86 

tahun adalah pencipta pulpen modern (http://id.wikipedia 2 september 2013 

07:22). Bolpen merupakan alat tulis yang mempunyai ruang internal yang 
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diisikan tinta melekat dan diujung pennya terdapat bola kecil terbuat dari logam. 

Ide pembuatan bolpen tersebut muncul karena saat menggunakan pena Biro 

mengalami banyak kesulitan. Pena sulit digunakan pada kertas tipis. Selain itu 

dalam pemakaian pena, tintanya mudah berceceran atau bahkan tumpah di atas 

kertas. Bolpen kemudian dipatenkan di Argentina pada 10 juni 1943 dan 

diperjual belikan dengan merk Birome. Merk ini bertahan sampai sekarang.   

 Subjek utama pada karya ke-6 ini adalah karikatur Laszlo Biro. Biro 

digambarkan sebagai orang tua yang berkepala botak. Dia sedang berdiri 

membawa bolpen merk birome dan menuliskan angka 1943. Pakaian yang dia 

kenakan adalah kemeja coklat dengan celana panjang hitam dan sepatu pantofel 

hitam. Subjek karikatur biro berada dibagian tengah gambar. 

 Ada tiga subjek bolpen pada karya ini. Salah satu berwarna transparan 

dengan tutup berwarna biru, sedangkan yang lainnya berwarna coklat. Bolpen 

yang berwarna transparan berada dibagian kiri bawah gambar. Sedangkan bolpen 

yang berwarna coklat bertuliskan kata “birome”. Salah satu dipegang subjek 

utama dan yang lainnya berada dibagian bawah kanan gambar. Di dinding 

tertempel rancangan atau desain Biro saat membuat  bolpen modern. Rancangan 

tersebut berisikan struktur bagian-bagian dari bolpen yang Biro ciptakan. Subjek 

ini dijadikan Background pada karya ke 6 ini.  

 

3. Analisis Karya 

 Unsur garis yang membentuk semua subjek pada karya-6 ini merupakan 

perpaduan garis-garis lengkung dan lurus. Garis lurus horisontal tampak sebagai 



53 

 

 

 

pembantas antara lantai dengan dinding. Garis-garis lurus lainnya membentuk 

subjek bolpen dan kertas berisi desain Biro. Sedangkan unsur garis-garis 

lengkung membentuk subjek karikatur Biro. 

 Terdapat dua macam unsur raut yang tampak pada karya ke-6 ini. Pertama 

raut geometris tampak pada subjek bolpoin dan subjek kertas berisi desain Biro. 

Yang kedua raut organis terbentuk dari karikatur wajah Biro. 

 Warna putih mendominasi karya ke-6. Warna tersebut terbuat dari warna 

kertas. Warna putih itu dijadikan background pada gambar ini. Baju yang 

dikenakan subjek Biro merupakan perpaduan dari warna kuning, orange dan 

coklat. Kepala Biro yang botak dan penuh keriput merupakan hasil perpaduan 

dari bermacam-macam jenis warna coklat.  

 Tekstur yang terbentuk pada gambar ini adalah tekstur semu. Tekstur yang 

terlihat datar dan rata tampak background karya ini. Tekstur tampak mengkilap 

tampak pada setiap subjek bolpen, baik yang dipegang Biro maupun yang 

tergeletak di lantai. Tekstur terkesan halus dan bergelombang ada pada subjek 

pakaian yang dikenakan Biro. Sedangkan tekstur seakan-akan kasar dan 

berkeriput tampak pada subjek wajah Biro. 

 Unsur gelap terang pada karya ke-6 digunakan agar gambar karikatur Biro 

terlihat lebih nyata dan juga untuk menunjukan arah datang cahaya. Cahaya 

berasal dari lampu yang berada di atas tengah subjek gambar. Setiap subjek 

gambar diberi bayangan agar tidak terlihat sedang terbang di angkasa.    

 Pusat perhatian pada karya ke-6 ini ada pada subjek utamanya, yaitu 

karikatur Biro yang sedang memegang bolpen. Meskipun proporsi pada karya ini 
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mengalami pendistorsian, tetapi penggarapannya menggunakan pendekatan yang 

realistik. Distorsi dilakukan dengan cara mengubah proporsi kepala Biro yang 

dibuat lebih besar dua kali lipat dari badannya. Hal ini sesuai dengan prinsip 

karikatur, yaitu menitik beratkan pada penonjolan karakter dan ciri khas wajah 

subjek gambar. 

 Karakteristik kepala Biro adalah berbentuk dasar oval, berambut tipis dan 

botak. Untuk menonjolkan ciri khas tersebut maka kepala karikatur Biro dibuat 

oval dan bagian atasnya diperbesar agar tampak sangat botak. Kepalanya yang 

botak dan sangat besar merupakan gambaran betapa susah payahnya Biro saat 

menciptakan bolpen modern. 

 Ciri khas yang tampak pada wajah, yaitu mata yang besar dan bulat, 

hidung yang mancung, bentuk senyumannya yang khas, dan kerutan-kerutan di 

dahinya. Untuk mengubah bentuk agar karakteristik wajah Biro semakin tampak, 

maka Karikatur Biro dibuat dengan memperbesar proporsi mata agar tampak 

lebih bulat. Bentuk hidung dibuat lebih besar, agar terlihat lebih mancung. 

Senyumannyapun diperlebar agar semakin terlihat bentuk senyuman khas dari 

Biro. Selain itu kerutan-kerutan didahi dan disekitar matanya diperjelas, agar 

semakin terlihat usianya yang sudah tua. 

 Proporsi subjek pendukung karya ke-6 ini juga mengalami distorsi. 

Proporsi ketiga bolpoin dibuat sangat besar melebihi badan karikatur Biro, hal ini 

bertujuan agar setiap detil dari bagian subjek tersebut tampak jelas. Pada subjek 

bolpoin juga tertulis kata “birome”, artinya bahwa bolpoin modern pertama yang 

berhasil diproduksi menggunakan merk birome. Selain itu juga terdapat subjek 
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gambar rancangan pembuatan bolpoin modern. Proporsi subjek ini diperbesar 

agar terlihat lebih jelas.    

Secara keseluruhan karya yang berjudul “Laszlo Jozsef Biro” ini 

mengandung makna informasi bahwa Laszlo Biro adalah tokoh penemu bolpen 

modern pertama di dunia. Bolpennya diberi merk Birome dan dijual pertama kali 

tahun 1943.   
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G. Karya ke-7 

1. Spesifikasi Karya  

Media  : Pencil warna di atas kertas 

Judul  : “Wilhelm Conrad Rontgen” 

Ukuran : 39x54 cm 

Tahun  : 2013 

 

Gambar 14. “Wilhelm Conrad Rontgen” 

2. Deskripsi  Karya  

 Karya ke-7 merupakan karikatur tokoh penemu rontgen (sinar x) yang 

bernama Wilhelm Conrad Rontgen. Dia lahir pada tanggal 27 maret 1845 di kota 

Lennep, Jerman. Tanggal 8 november 1895 Rontgen melakukan percobaan 

dengan sinar cathode. Setelah melakukan uji coba dia menemukan suatu bentuk 
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radiasi misterius yang diberi nama “sinar x”. Kejadian tersebut adalah awal mula 

terciptanya rontgen (sinar x). Tahun 1901 Rontgen menerima hadiah nobel untuk 

bidang fisika, yang untuk pertama kalinya diberikan untuk bidang itu (Elfanany, 

2012:159). Rontgen meninggal diusia 77 tahun pada tanggal 10 februari 1923 di 

kota Munich, Jerman. 

 Subjek utama pada karya ke-7 adalah karikatur Wilhem Conrad Rontgen. 

Dia digambarkan sedang berdiri dan memanfaatkan sinar x untuk melihat struktur 

tulang pada tubuhnya. Rambut dan jenggotnya berwarna pirang. Jenggotnya 

sangat lebat dan panjang. Dia juga digambarkan mengenakan kemeja dengan 

celana panjang hitam. Sepatunya juga berwarna hitam. subjek ini berada dibagian 

tengah gambar. 

 Ada dua visual alat rontgen dalam karya ini. Warna keduanya adalah abu-

abu. Subjek ini berada dibagian kanan dan kiri gambar. Semua subjek pada karya 

ke-7 digambarkan sedang berada di dalam ruangan dengan backgroun warna biru. 

3. Analisis Karya 

 Unsur garis yang membentuk karya ke-7 ini adalah gari-garis lengkung 

dan garis-garis lurus. Garis lengkung membentuk subjek utama, berupa karikatur 

Conrad Rontgen dan garis yang membentuk roda-roda pada mesin rontgen. 

sedangkan garis lurus membentuk alat-alat rontgen dan merupakan garis-garis 

pembetas ruangan. Garis lurus dan lengkung merupakan kontur dari subjek 

gambar pada karya ini. 

 Raut yang tercipta merupakan raut geometris dan raut organis. Raut 

organis merpakan raut yang membentuk wajah dan badan Conrad Rontgen. 
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Sedangkan raut geometris ada pada subjek alat-alat rontgen dan papan yang 

dibawa subjek Rontgen. 

 Warna yang terdapat pada karya ke-7 merupakan perpaduan warna hitam, 

biru, abu-abu, coklat dan putih. Berbagai macam warna coklat membentuk wajah, 

jenggot dan rambut karikatur Conrad Rontgen. warna hitam dengan berbagai 

intensitas terdapat pada subjek pakaian yang dikenakan Rontgen dan gambar 

hasil rontgen. warna biru menjadi background karya ini. Sedangkan warna yang 

mendominasi adalah warna putih. Permainan intensitas warna membuat subjek 

gambar tampak lebih hidup dan bervolume. 

 Tekstur pada karya ke-7 ini merupakan tekstur semu. Tekstur yang tampak 

mengkilat ada bada subjek alat-alat rontgen. Tekstur datar ada pada dinding dan 

lantai gambar ini. Sedangkan tekstur yang seakan-akan tampak berkeriput dan 

tidak rata tarbentuk pada karikatur wajah Conrad Rontgen.    

Unsur gelap terang juga tampak pada karya ini. Unsur ini menunjukan 

arah datang cahaya. Arah datang cahaya pada karya ke-7 ini berasal dari atas 

tengah subjek gambar. Setiap sibjek juga diberi bayangan agar semakin jelas arah 

datangnya cahaya tersebut.  

 Pusat perhatian ada pada subjek karikatur Rontgen yang sedang membawa 

hasil rontgen. Penggarapan pada karya ini menggunakan pendekatan realistik. 

Hal ini terlihat dari hasil gambar yang cukup detil. Karena gambar ke-7 ini 

merupakan gambar karikatur, maka proporsi yang tercipta mengelami distorsi. 

Distorsi dilakukan dengan cara memperbesar ukuran kepala Conrad Rontgen. 

Proporsi kepala dibuat lebih besar dari badannya. Hal ini sesuai dengan prinsip 
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karikatur, yaitu menitik beratkan pada penonjolan karakter dan ciri khas wajah 

subjek gambar. 

 Bentuk kepala Rontgen adalah kotak. Rambut dan jenggotnya berwarna 

pirang. Jenggotnya sangat lebat dan panjang. Dengan acuan ciri khas tersebut 

maka kepala karikatur Rontgen berbentuk kotak dan bagian dahinya 

diperpanjang. Jenggotnya dibuat lebih panjang dan lebat dari proporsi aslinya. 

Hal ini dilakukan agar ciri khas Rontgen semakin terlihat. 

 Ciri khas yang tampak pada wajah Rontgen adalah mata yang bulat dan 

hidung yang mancung. Oleh sebab itu karikatur Rontgen digambarkan memiliki 

kata yang bulat. Untuk menonjolkan karakter wajah Rontgen, maka kerutan 

disekitar matanya diperjelas. Selain itu garis wajah antara kedua alisnya 

diperjelas juga. Proporsi hidungnya juga diperpanjang agar terlihat lebih 

mancung. Semua distorsi dibuat sehati-hati mungkin, agar tidak merusak 

kemiripan dari objek yang digambar.  

 Proporsi subjek pendukung juga mengalami distorsi. Hasil penggunaan 

sinar x yang dibawa Rontgen diperbesar melebihi proporsi aslinya. Hal ini untuk 

memperjelas detil tiap bagiannya. Ada dua jenis alat rontgen yang berada 

dibagian kanan kiri gambar. Proporsi subjek tersebut diperkecil agar sebagian 

besar bagian-bagiannya dapat tersaji pada karya ke-7 ini. Kedua alat tersebut 

biasa digunakan dalam bidang kedokteran sebagai alat bantu dokter mendiaknosis 

pasiennya. 
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Jadi karya yang berjudul “Wilhelm Conrad Rontgen” mempunyai makna 

informasi bahwa penemu rontgen (sinar x) pertama di dunia adalah Wilhelm 

Conrad Rontgen. Selain itu sinar x sangat berguna dibidang kedokteran. 
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H. Karya ke-8 

1. Spesifikasi Karya  

Media  : Pencil warna di atas kertas 

Judul  : “Charles Babbage” 

Ukuran : 39x54 cm 

Tahun  : 2013 

 

Gambar 15. “Charles Babbage” 

2. Deskripsi  Karya  

 Karya ke-8 merupakan karikatur Charles Babbge. Charles Babbage, lahir 

26 desember 1791 dan meninggal tanggal 18 oktober 1871 pada umur 79 tahun, 

merupakan matematikawan dari Inggris yang pertama kali mengemukakan 

gagasan tentang komputer yang dapat diprogram (Elfanany, 2012:33). Tetapi 
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sampai dia meninggal, belum dapat menyelesaikan mesin tersebut. Pada tahun 

1991 terciptalah sebuah mesin diferensial yang dapat berfungsi secara sempurna. 

Mesin tersebut merupakan bukti bahwa gagasan Babbage dapat 

diimplementasikan, karena mesin tersebut dibuat menggunakan rencana asli dari 

Babbage. 

 Subjek utama dari karya ke-8 adalah karikatur Babbage yang sedang 

duduk bersilah di lantai menghadap ke kiri dan sedang menggunakan komputer. 

Figur ini digambarkan sebagai sosok laki-laki berambut pirang dengan sedikit 

beruban. Babbage mengenakan kemeja putih, berdasi hitam dan dibagian luarnya 

mengenakan jas warna merah maroon. Dia juga mengenakan celana panjang 

warna hitam. Subjek tersebut berada dibagian kiri gambar.   

 Subjek lainnya berupa seperangkat komputer, seperti keyboard, mouse, 

monitor dan CPU. Monitor, mouse dan CPUnya berwarna abu-abu dan hitam 

sedangkan keyboardnya berwarna hitam. Subjek monitor ada dibagian kiri 

gambar. CPUnya berada dibagian kanan gambar. subjek ini terhalang oleh subjek 

utama. Sedangkan keyboard dan mousenya berada dibagian bawah tengah 

gambar. Semua subjek pada karya ke-8 ini digambarkan sedang berada di dalam 

ruangan dengan background orange.        

3. Analisis Karya 

 Garis-garis yang ada pada karya ke-8 ini merupakan perpaduan dari garis 

lengkung dengan garis lurus. Garis lengkung membentuk subjek utama karikatur 

Charles Babbage. Garis lurus horisontal merupakan penbatas lantai dengan 
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dinding. Sedangkan garis-garis lurus lainnya ada pada subjek seperangkat 

komputer. 

 Ada dua jenis raut yang terbentuk pada karya ke-8 ini, yaitu raut organis 

dan geometris. Unsur raut organis terbentuk pada gambar wajah dan badan 

karikatur Charles Babbage. Sedangkan raut geometris terbentuk pada subjek 

keyboard Komputer. 

 Warna yang tersaji pada karya ke-8 cukup beragam. Warna merah maroon 

membentuk jas yang dikenakan Babbage. Warna biru tercipta pada monitor 

komputer. Warna hitam terdapat pada celana Babbage, keyboard, bagian 

belakang monitor dan bagian belakang CPU. Semua warna pada karya ini dibuat 

dengan berbagai intensitas, agar gambar yang diciptakan tampak nyata dan 

bervolume. Sedangkan warna yang terdapat pada wajah Babbage merupakan 

perpaduan warna coklat tua, coklat merah, coklat kuning dan sedikit warna hitam. 

 Tekstur yang tercipta merupakan tekstur semu. Tekstur yang tampak datar 

dan seakan-akan  mengkilat ada pada subjek seperangkat komputer. Tekstur halus 

dan bergelombang terlihat pada pakaian yang dikenakan Babbage. Sedangkan 

tekstur kasar dan penuh dengan keriput tampak pada wajah Babbage. 

 Unsur gelap terang pada karya ke-8 ini untuk menunjukan bahwa adanya 

cahaya yang menerpa setiap subjek gambar. Arah datang cahaya pada gambar ini 

berasal dari lampu yang berada di atas kiri subjek gambar. Arah datang cahaya 

diperkuat oleh adanya penambahan bayangan pada setiap subjek gambar. 

 Pusat perhatian karya ke-8 ini tentu saja pada subjek karikatur Charles 

Babbage yang sedang duduk bersilah. Setiap subjek pada karya ke-8 ini dibuat 
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dengan menggunakan pendekatan realistik. Hal ini terlihat dari penggambaran 

setiap struktur gambar yang dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Karya ke-8 

merupakan karikatur, jadi proporsinya mengalami distorsi. Distorsi tersebut 

adalah kepala Babbge yang dibuat lebih besar dari pada badannya. Hal ini sesuai 

dengan prinsip karikatur, yaitu menitik beratkan pada penonjolan karakter dan 

ciri khas wajah subjek gambar. 

 Bentuk dasar kepala Babbage adalah bulat dan berambut pirang. Untuk 

menonjolkan karakter tersebut maka kepala karikatur Babbage dibuat bulat 

lonjong dengan memperbesar bagian rahang dan dahinya. Dahinya yang besar 

melambangkan kejeniusan Babbage. Rambutnya yang pirang berarti bahwa 

Babbage merupakan orang barat. 

 Ciri khas wajah Babbage adalah mata yang bulat, hidung yang lebar dan 

bulat dan bibirnya yang tipis. Ciri khas tersebut ditonjolkan dengan cara 

memperbesar  proporsi hidung, agar hidung Babbage terlihat lebih bulat. 

Mulutnya diperlebar, agar bibirnya lebih terlihat tipis. Selain itu kerutan-kerutan 

yang ada disekitar mata diperjelas, agar karakter matanya lebih terlihat. 

 Proporsi seperangkat alat komputer juga mengalami distorsi. Proporsi 

monitor dan CPUnya diperbesar melebihi ukuran badan Babbage. Hal ini 

bertujuan untuk memperjelas struktur tiap bagian komputer dan juga untuk 

menegaskan bahwa subjek tersebut merupakan komponen yang penting dalam 

karya ke-8.  
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 Dari analisis-analisis di atas dapat disimpulkan bahwa karya yang berjudul 

“Charles Babbage” ini bermakna untuk memberikan informasi bahwa pencipta 

komputer pertama didunia adalah Charles Babbage. 
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I. Karya ke-9 

1. Spesifikasi Karya  

Media  : Pencil warna di atas kertas 

Judul  : “Thomas Alva Edison” 

Ukuran : 39x54 cm 

Tahun  : 2013 

 

Gambar 16. “Thomas Alva Edison” 

2. Deskripsi  Karya 

 Karya ke-9 merupakan karikatur Thomas Alva Edison. Thomas Alva 

Edison lahir pada tanggal 11 februari 1847 di kota Milan, Ohio, Amerika serikat 

(Elfanany, 2012:144). Semasa kecilnya dia dianggap anak yang bodoh dan tidak 

ada sekolahan yang mau menerimanya. Tetapi ibunya tidak menyerah dan 
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akhirnya memutuskan untuk mengajar Edion sendiri di rumahnya. Pada usia 

belasan tahun Edison membuat laboratorium sendiri di rumahnya. Disanalah 

Edison menciptakan temuan-temuannya. Semasa hidupnya seluruh waktu 

luangnya digunakan untuk melakukan percobaan-percobaan. Pada tahun 1879, 

Edison berhasil membuat lampu pijar listrik pertama di dunia yang mampu 

menyala selama 40 jam. Tahun 1882 dia memasang lampu-lampu listrik di jalan-

jalan dan rumah-rumah sejauh satu kilometer di kota New York. Edison 

meninggal tanggal 18 oktober 1931 di West Orange, New Jersey. 

  Subjek utama karya ke-9 ini adalah karikatur Thomas Alva Edison yang 

sedang duduk bersilah dan menyalakan sakelar lampu. Dia digambarkan sebagai 

sosok orang tua yang rambutnya penuh dengan uban. Edison sedang mengenakan 

kemeja putih, berdasi coklat tua dan dibagian luar memakai jas coklat. Dia juga 

mengenakan celana hitam. Subjek ini berada dibagian tengah gambar.  

 Subjek lain pada gambar ini adalah sembilan lampu pijar yang rusak dan 

tidak dapat menyala. Salah satu lampu ada yang hancur, subjek ini berada 

dibagian kanan bawah. Sedangkan 8 lampu lainnya berada di belakang subjek 

utama. Selain subjek tersebut  ada satu lampu pijar yang menyala dan tersambung 

kabel dengan sakelar. Subjek itu berada dibagian kiri bawah gambar. 

3. Analisis Karya 

 Unsur garis yang terdapat pada kerya ke-9 terdiri dari garis lengkung dan 

garis lurus. Sebagian besar subjek pada karya ini terbentuk oleh garis lengkung. 

Subjek yang terbentuk garis lengkung adalah karikatur Edison, 10 macam lampu 
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pijar dan kabel yang menghubungkan saklar dengan lampu. Sedangkan garis 

lurus membentuk subjek saklar. 

 Raut yang tercipta pada gambar ini adalah raut geometis dan raut organis. 

Raut-raut organis membentuk wajah dan badan karikatur Edison, 10 macam 

lampu pijar dan kabel. Raut geometris terbentuk pada subjek saklar. 

 Warna yang mendominasi karya ke-9 ini adalah warna abu-abu. Wajah 

Edison merupakan perpaduan warna coklat merah, coklat kuning, coklat tua, 

putih dan warna hitam. Pakainnya terbentuk dari warna coklat tua dengan coklat 

kuning. Setiap warna dibuat dengan berbagai intensitas, agar subjek terlihat 

bervolume.    

 Tekstur yang terbentuk merupakan tekstur semu. Tekstur mengkilat ada 

pada setiap subjek lampu pijar dan saklar. Tekstur kasar dan berkeriput ada pada 

wajah karikatur Edison. Pakaian yang di kenakan Edison bertekstur halus dan 

bergelombang. tekstur datar dan rata ada pada lantai. 

 Unsur gelap terang menunjukan arah datang cahaya yang menerpa setiap 

subjek gambar . Arah datang cahaya pada gambar ini berasal dari lampu pijar 

yang berada di bagian bawah kiri gambar. Setiap subjek juga diberi bayangan 

agar tidak tampak melayang.  

 Pusat perhatian ada pada gambar karikatur Thomas Alva Edison yang 

sedang duduk dan menyalakan lampu. Subjek gambar yang ada pada karya ke-9 

ini menggunakan pendekatan realistik. Setiap subjek digambar secara teliti agar 

tampak mirip dengan aslinya. Proporsi pada karya ini mengalami pendistorsian. 

Besarnya kepala Edison digambarkan dua kali lipat dari badannya. Hal ini sesuai 
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dengan prinsip karikatur, yaitu menitik beratkan pada penonjolan karakter dan 

ciri khas wajah subjek gambar. 

Bentuk dasar kepala Edison adalah bulat dengan rambut penuh uban. Ciri 

khas tersebut menjadi acuan penggambaran kepala karikatur Edison. Kepala 

Edison digambarkan berbentuk bulat dan bagian pipinya diperlebar. Hal itu 

dilakukan agar karakter kepala Edison semakin tampak. Rambutnya penuh uban 

artinya bahwa Edison sudah tua. 

   Ciri khas yang tampak pada wajah Edison adalah bentk hidung yang 

besar dan lebar, kerutan-kerutan disekitar matanya yang bulat dan bentuk bibir 

yang lebar. Untuk menonjolkan ciri khas tersebut, maka penggambaran hidung 

karikatur Edison proporsinya diperbesar dan diperlebar. Distorsi tersebut 

membuat karakter hidung Edison semakin tampak dan menyerupai jambu mete. 

Kerutan-kerutan disekitar mata diperjelas, agar karakter matanya semakin 

terlihat. Mulut Edison juga diperlebar agar seimbang dengan bentuk hidungnya. 

 Proporsi subjek pendukung juga mengalami distorsi. Proporsi saklar 

diperbesar agar setiap detil bagianya tampak. Proporsi semua lampu pijar 

diperbesar. Ukurannya melebihi badan Edison. Sembilan lampu yang gagal 

menyala memiliki arti bahwa Edison saat melakukan percobaan sering 

mengalami kegagalan. Selain itu subjek tersebut juga merupakan bukti kegigihan 

dan semangat pantang menyerah Thomas Alva Edison. Subjek satu lampu yang 

menyala memiliki arti keberhasilan Edison saat membuat lampu pijar.   

Secara keseluruhan karikatur yang berjudul “Thomas Alva Edison” ini 

bermakna bahwa Edison adalah seorang tokoh penemu lampu pijar pertama yang 
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tak kenal kata menyerah. Dia tak pernah mau berhenti mencoba, meskipun 

mengalami banyak kegagalan dalam percobaannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

 

J. Karya ke-10 

1. Spesifikasi Karya  

Media  : Pencil warna di atas kertas 

Judul  : “Wright Bersaudara” 

Ukuran : 39x54 cm 

Tahun  : 2013 

 

Gambar 17. “Wright Bersaudara” 

2. Deskripsi  Karya  

 Karya ke 10 merupakan karikatur Wright bersaudara, yaitu Orville Wright 

dan Wilbur Wright. Orville lahir tanggal 19 agustus 1871 di kota Dayton, Ohio 

dan meninggal tanggal 30 januari 1948 di kota Dayton, Ohio. Sedangkan 

kakaknya Willbur lahir tanggal 16 april 1867 di kota Millville, Indiana dan 
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meninggal tanggal 30 mei 1912 di kota Dayton, Ohio. Mereka berdua merupakan 

orang Amerika yang membuat dan menerbangkan pesawat terbang terkendali 

pertama di dunia. Pesawat pertamanya diberi nama Wright Flyer. Flyer 

pertamakali diterbangkan oleh Orville pada tanggal 17 desember 1903. 

Penerbangan pertama yang dilakukan oleh Orville Wright berlangsung 12 detik 

dan mencapai jarak 120 kaki (Elfanany, 2012:130).  

 Subjek utama pada karya ke-10 ini adalah karikatur Willbur Wright dan 

Orville Wright yang sedang menerbangkan pesawat terbang. Willbur 

digambarkan sebagai laki-laki yang berkepala botak dengan rambut hitam 

kecoklatan. Dia mengenakan kemeja putih, berdasi biru dan bagian luarnya 

mengenakan jas hitam. Willbur juga digambarkan sedang memegang kendali 

pesawat.  

Sedangkan Orville digambarkan sebagai laki-laki berkumis dan berambut 

hitam kecoklatan yang sedang  membonceng Willbur. Model rambutnya belah 

pinggir. Dia sedang memegang miniatur pesawat terbang pertama (Wright Flyer). 

Pakaian yang dia kenakan adalah kemeja putih, berdasi biru dan berjaket biru 

dengan motif garis-garis.   

Subjek lainnya adalah pesawat terbang yang berbaling-baling dan 

berwarna biru dan putih. Keseluruhan subjek di atas digambarkan sedang 

melayang di angkasa dengan background hamparan langit biru dan berawan 

putih. 
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3. Analisis Karya 

 Garis-garis yang membentuk subjek gambar pada karya ke-10 ini 

merupakan perpaduan antara garis lurus dengan garis lengkung. Garis lurus ada 

pada sayap pesawat yang dikendarai Wright bersaudara. Sedangkan garis 

lengkung ada pada subjek karikatur Wright bersaudara, baling-baling pesawat 

dan badan pesawat.  

 Raut yang mendominasi adalah raut organis. Raut organis membentuk 

kepala dan badan Wright bersaudara, pesawat yang dikendarai Wright bersaudara 

serta  miniatur pesawat. Sedangkan raut geometris ada pada baling-baling 

pesawat. 

 Warna yang mendominasi pada karya ini adalah warna putih yang 

merupakan subjek awan. Pesawat yang dinaiki Willbur dan Orville terbentuk dari 

perpaduan warna biru, putih, dan sedikit hitam. Wajah Willbur dan Orville 

merupakan perpaduan warna coklat merah, coklat tua, dan putih. Warna hitam 

membentuk pakaian Willbur dan warna biru muda membentuk pakaian Orville. 

Warna background pada gambar ini adalah putih dengan biru. Semua warna 

dibuat dengan intensitas yang berbeda agar gambar yang diciptakan terlihat nyata 

dan bervolume. 

 Tekstur yang tampak pada setiap subjek adalah tekstr semu. Tekstur rata 

dan mengkilap ada pada pesawat yang dikendarai Wright bersaudara. Tekstur 

yang terlihat halus dan bergelombang ada pada setiap pakaian Wright bersaudara. 

Tekstur seakan-akan tidak rata dan berkeriput ada pada wajah dari Willbur dan 

Orville. Backgroundnya tampak bertekstur halus seperti asap.  
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 Gelap terang pada karya ke-10 ini untuk menunjukan bahwa arah datang 

cahaya berada di atas kiri subjek gambar. Karya ke-10 digambarkan sedang 

berada di luar ruangan dan melayang di udara, jadi cahaya berasal dari sinar 

matahari. Gelap terang juga berfungsi untuk menciptakan kesan tiga dimensi 

pada gambar. 

 Pusat perhatian ada pada subjek karikatur Wright bersaudara yang 

mengendarai pesawat terbang. Pendekatan realistik digunakan agar gambar yang 

tercipta terlihat nyata menyerupai aslinya. Gambar ini merupakan gambar 

karikatur, maka proporsi yang digunakan mengalami distorsi. Kepala Willbur dan 

Orville dibuat dua kali lebih besar dari badannya. Hal ini sesuai dengan prinsip 

karikatur, yaitu menitik beratkan pada penonjolan karakter dan ciri khas wajah 

subjek gambar. 

 Bentuk dasar kepala Willbur dan Orville adalah oval. Untuk menonjolkan 

karakter tersebut maka kepala karikatur Willbur dan Orville dibuat oval dengan 

memperbesar dahinya. Dahinya ditonjolkan untuk mencerminkan kecerdasan 

mereka.  

 Ciri khas yang tampak pada wajah Willbur adalah bentuk mata yang bulat 

dan  hidung mancung. Untuk menonjolkan karakter tersebut maka proporsi mata 

diperbesar agar terlihat lebih bulat. Hidungnya diperpanjang dan diperlebar agar 

tampak lebih mancung. Proporsi bentuk mulutnya diperkecil, hal ini bertujuan 

untuk menyeimbangkan bentuk wajah.  

 Ciri khas yang tampak pada wajah Orville adalah bentuk mata yang lebar 

dan bulat serta hidungnya yang mancung. Silain itu bentuk kumisnya yang khas 
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dan lebat. Ciri khas tersebut menjadi acuan saat membentuk wajah karikatur 

Orville. Matanya diperlebar agar tampak lebih bulat. Proporsi hidungnya juga 

diperbesar dan diperpanjang, agar hidung Orville tampak lebih mancung. Bentuk 

kumisnya juga diperbesar dengan tujuan untuk memperjelas ciri khas Orville..  

Subjek Orville digambarkan sedang membawa miniatur pesawat terbang 

pertama di dunia (Wright Flyer). Subjek tersebut mengandung arti bahwa orang 

yang pertama kali berhasil mengendarai pesawat terbang adalah Orville. 

Sedangkan proporsi pesawat yang dinaiki Willbur dan Orville diperkecil, agar 

seluruh bagian pesawat dapat tergambarkan dengan baik.      

   Jadi secara keseluruhan karya yang berjudul “Wright Bersaudara” ini 

mengandung makna untuk menginformasikan bahwa pembuat dan yang 

menerbangkan pesawat pertama di dunia adalah Wright bersaudara (Willbur 

Wright dan Orville Wright). Pesawat yang pertama berhasil terbang diberinama 

Wright Flyer dan yang pertama mengendarainya adalah Orville. 
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K. Karya ke-11 

1. Spesifikasi Karya  

Media  : Pencil warna di atas kertas 

Judul  : “Guglielmo Marconi” 

Ukuran : 39x54 cm 

Tahun  : 2013 

 

Gambar 18. “Guglielmo Marconi” 

2. Deskripsi  Karya  

 Karya ke 11 adalah karikatur tokoh penemu radio yang bernama 

Guglielmo Marconi. Gugliemo Marconi (lahir 25 april 1874, meninggal 20 juli 

1937 pada umur 63 tahun) adalah seorang insinyur listrik Italia dan peraih hadiah 

nobel, terkenal setelah mengembangkan suatu sistem telegrafi tanpa kabel yang 
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dikenal sebagai “radio” (http://id.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi 3 

september 2013 08:24). Awal mula terciptanya radio berawal dari ketertarikan 

Marconi membaca percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Heinrich Hertz. 

Percobaan-percobaan itu menjelaskan adanya gelombang elektromagnetik yang 

tak tampak oleh mata, bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Dari 

keterangan tersebut maka Marconi terinspirasi membuat suatu alat yang berguna 

bagi masyarakat. Pada tahun 1895 dia berhasil membuat alat yang dia inginkan. 

Setahun kemudian pada tahun 1896 Marconi memperagakan alat penemuannya di 

Inggris dan memperoleh hak paten pertamanya. Alat tersebut merupakan suatu 

sistem telegrafi tanpa kabel yang diberi nama Radio. 

 Subjek utama pada karya ini adalah karikatur Marconi sedang duduk 

bersilah menghadap depan dan tangan kanannya memanggul radio hitam yang 

berantena. Subjek ini berada dibagian tengah gambar. Marconi digambarkan 

sebagai laki-laki yang berhidung panjang dan bertelinga besar. Model rambutnya 

adalah belah pinggir berwarna coklat kehitaman. Pakaian yang dia kenakan 

adalah kemeja putih dan berdasi hitam. Dia juga mengenakan jas dan celana 

panjang warna biru tua. Kakinya tidak memakai alas kaki. 

 Subjek pendukungnya adalah dua model radio pada jaman dulu. Radio 

pertama berwarna coklat dan hitam dengan tombol-tombolnya berwarna putih. 

Sedangkan radio kedua berwarna merah tua dan putih dengan tombol-tombol 

berwarna putih. Kedua subjek tersebut berada dibagian kanan dan kiri gambar. 
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3. Analisis Karya 

 Unsur garis yang ada pada karya ke-11 adalah garis lurus dan garis 

lengkung. Garis-garis lengkung ada pada subjek karikatur Marconi. Sedangkan 

garis lurus membentuk subjek radio. Garis lurus horisontal merupakan pembatas 

antara lantai dengan dinding. Garis-garis itu merupakan kontur pada setiap subjek 

gambar. 

 Ada dua jenis raut yang tercipta pada gambar ini, yaitu raut geometris dan 

raut geometris. Raut geometris tampak pada radio. Sedangkan raut organis ada 

pada wajah dan badan Marconi. 

 Warna gambar ke-11 ini didominasi oleh warna putih. Warna ini 

merupakan warna asli dari kertas yang dipakai menggambar. Radio yang ada 

dibagian kiri gambar merupakan perpaduan warna coklat, coklat kuning, coklat 

tua dan hitam. radio yang ada dibagian kanan gambar tercipta dari perpaduan 

warna merah maroon, coklat tua dan hitam. Radio yang dipanggul marconi terdiri 

dari warna hitam dan coklat tua. Kulit Marconi merupakan perpaduan warna 

coklat, coklat merah, coklat kuning, coklat tua dan hitam. Pakaian Marconi 

merupakan hasil perpaduan warna biru, biru hijau dan hitam. Semua warna dibuat 

dengan intensitas yang berbeda, agar hasil gambar terlihat bervolume.   

 Tekstur yang tercipta hanyalah tekstur semu. Tekstur yang terlihat kasar 

dan berkeriput ada pada wajah karikatur Marconi. Tekstur halus dan 

bergelombang ada pada pakaian Marconi. Tekstur datar dan mengkilat tampak 

pada setiap subjek radio. 
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 Gelap terang pada karya ini menunjukan adanya cahaya dan hasil gambar 

terlihat tiga dimensi. Arah datang cahaya berasal dari lampu yang berada di atas 

tengah subjek gambar. Setiap subjek diberi efek bayangan agar tidak terlihat 

melayang.  

 Pusat perhatian ada pada karikatur Marconi yang sedang duduk silah 

sambil memanggul radio. Ketelitian hasil gambar menunjukan bahwa gambar ke-

11 ini menggunakan pendekatan realistik. Proporsi pada gambar ini mengalami 

pendistorsian. Kepala Marconi dibuat lebih besar dari badannya. Hal ini sesuai 

dengan prinsip karikatur, yaitu menitik beratkan pada penonjolan karakter dan 

ciri khas wajah subjek gambar. 

 Bentuk dasar kepala Marconi adalah oval dengan rambut belah pinggir dan 

telinga yang lebar. Untuk menampilkan ciri khas tersebut, maka kepala karikatur 

Marconi dibuat dalam bentuk oval dengan memperbesar proporsi dahinya dan 

memperkecil bagian rahangnya. Proporsi dahi Marconi yang dilebarkan bertujuan 

untuk menonjolkan karakteristik bentk kepalanya dan juga mencerminkan 

kejeniusan otak Marconi. Telinga Marconi diperbesar agar bentuk kepala 

karikaturnya tampak seimbang.  

 Ciri khas wajah Marconi tampak pada hidungnya yang mancung dan mata 

yang besar. Proporsi karikatur Marconi hidungnya diperpanjang dan diperbesar, 

agar terlihat lebih mancung. Bentuk matanya juga diperbesar dan kerutan-kerutan 

disekitar mata diperjelas, agar karakter mata Marconi semakin tampak. Proporsi 

mulut diperkecil agar wajah karikatur Marconi tampak seimbang. Lekukan-
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lekukan disekitar mulutnya juga diperjelas agar karakter Marconi semakin 

terlihat.  

 Proporsi radio yang ada pada karya ke-11 ini deperbesar melebihi bentuk 

badan karikatur Marconi. Hal ini bertujuan agar setiap komponen subjek tersebut 

tampak lebih jelas.   

Dari analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa karya yang berjudul 

“Guglielmo Marconi” ini mengandung makna untuk menginformasikan penemu 

pertama suatu sistem telegrafi tanpa kabel (Radio) adalah Marconi. 
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L. Karya ke-12 

1. Spesifikasi Karya  

Media  : Pencil warna di atas kertas 

Judul  : “John Logie Baird” 

Ukuran : 39x54 cm 

Tahun  : 2013 

 

Gambar 19. “John Logie Baird” 

2. Deskripsi  Karya 

 Karya yang ke-12 merupakan karikatur tokoh penemu TV pertama yang 

bernama John Logie Baird. Baird lahir tanggal 13 Agustus 1888 di Helensburgh, 

Skotlandia dan meninggal tanggal 14 Juni 1946 di Bexhill-on-Sea, East Sussex, 

Inggris pada usia 57 tahun. Penemuan TV berawal di tahun 1923, Baird mulai 
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mengadakan penelitian dan percobaan-percobaan untuk mentransmisi gambar, 

sekaligus suara lewat radio. Kerja kerasnya tak sia-sia dan pada akhirnya dia 

berhasil mengirim citra kasar melewati transmiter tanpa kabel kepesawat 

penerima yang berjarak beberapa meter. Pada bulan Januari 1925 Baird 

mendemonstrasikan televisi didepan masyarakat Royal Institute di London. Hal 

tersebut merupakan siaran televisi pertama 

(http://id.wikipedia.org/wiki/John_Logie_Baird 2 September 2013 07:22). 

 Subjek utama pada karya ke-12 adalah karikatur John Logie Baird sedang 

duduk di atas bangku dan merakit televisi. Tangan kirinya memegang obeng dan 

tangan kanannya memegang televisi yang sedang dirakitnya. Dia digambarkan 

sebagai laki-laki berkacamata bundar dan berambut pirang. Baird mengenakan 

kemeja putih dan berdasi hitam. Jas dan celana panjang yang dia kenakan 

berwarna abu-abu bermotif garis-garis. Sepatunya berwarna hitam. 

 Subjek pendukungnya adalah televisi yang telah selesai dirakitdan yang 

belum selesai dirakit. TV yang sudah jadi ini bagian  depan berwarna coklat dan 

belakang berwarna hitam, monitornya berwarna abu-abu. Subjek ini berada 

dibagian kiri bawah gabar. TV yang belum selesai dirakit berwarna hitam. subjek 

ini berada dibagian bawah tengah gambar. Sedangkan background pada karya ini 

adalah perpaduan warna hijau dan kuning. 

3. Analisis Karya 

 Unsur garis yang terdapat pada karya ke-12 ini terdiri dari garis lurus dan 

garis lengkung. Garis-garis lurus membentuk sudut ruangan, dua buah televisi 
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dan sebuah bangku. Sedangkan garis lengkung merupakan garis-garis yang 

membentuk subjek karikatur John Logie Baird. 

 Raut yang tampak ada dua jenis, yaitu raut organis dan geometris. Raut 

organis terbentuk pada wajah dan badan Braid. Raut geometris tampak pada 

subjek televisi dan bangku. 

 Warna background pada gambar ini adalah perpaduan antara warna 

kuning, hijau dan putih kertas. Kepala Braid terbentuk dari warna coklat, coklat 

merah, coklat tua, coklat kuning dan hitam. Pakaiannya merupakan perpaduan 

warna biru dengan abu-abu. Warna-warna yang menyusun subjek televisi adalah 

coklat, hitam, abu-abu dan coklat kuning. Untuk subjek televisi yang sedang 

dirakit menggunakan warna hitam. keseluruhan subjek dibuat menggunakan 

intensitas warna yang beragam, agar muncul kesan tiga dimensi. 

 Tekstur yang ada pada karya ini hanya tekstur semu. Seperti pada subjek 

televisi tampak seakan-akan bertekstur kayu. Wajah Braid terlihat bertekstur 

kasar dan berkeriput. Tekstur halus dan bergelombang juga tampak pada pakaian 

Braid yang bermotif garis-garis. 

 Gelap terang pada karya ke-12 ini berfungsi untuk menunjukan arah 

datang cahaya dan menghasilkan gambar yang tiga dimensi. Karya ini 

digambarkan sedang berada di dalam ruangan, oleh sebab itu arah datang cahaya 

berasal dari lampu yang berada di atas kiri subjek gambar. Setiap subjek diberi 

efek bayangan agar tidak terlihat melayang di udara.     

 Pusat perhatian pada karya ke-12 ini ada pada karikatur Braid yang sedang 

duduk di atas bangku sambil merakit televisi. Gambar ini merupakan  gambar 
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karikatur, maka proporsi pada setiap subjek gambar mengalami distorsi. Kepala 

Braid dibuat lebih besar dari badannya. Hal ini sesuai dengan prinsip karikatur, 

yaitu menitik beratkan pada penonjolan karakter dan ciri khas wajah subjek 

gambar. 

Ciri khas kepala Braid adalah berbentuk dasar kotak dan berambut pirang. 

Untuk menonjolkan ciri khas tersebut maka kepala karikatur Briad dibuat dengan 

bentuk dasar kotak, tetapi proporsi pada bagian dahi diperbesar, dagunya 

diperlebar dan pipinya lebih menonjol. Dahi yang diperbesar bertujuan untuk 

mencerminkan kecerdasan otak Braid. Dagunya dilebarkan, agar belahan 

dagunya semakin terlihat. Pipinya yang ditonjolkan untuk memunculkan ciri khas 

Braid. Rambutnya yang pirang mencerminkan Braid adalah orang barat. 

Ciri khas wajah Braid adalah hidung yang lebar, matanya lebar dan 

berkacamata bundar. Ciri-ciri tersebut dijadikan acuan dalam pembuatan wajah 

karikatur Braid. Proporsi hidung Braid diperbesar agar tampak semakin bulat dan 

lebar. Matanya diperbesar dan keriput disekitar matanya diperjelas agar karakter 

Braid semakin terlihat. Kacamata Braid yang bundar juga tak lupa digambarkan 

pada karya ini. 

Subjek televisi yang sudah jadi maupun yang belum jadi proporsinya 

diperbesar. Hal ini bertujuan agar setiap bagian subjek tersebut terlihat denagn 

jelas. 

Jadi karya yang berjudul “John Logie Baird” ini mengandung makna 

informasi bahwa penemu televisi yang pertama adalah John Logie Baird. 

Penemuannya tidaklah mudah, dia harus melakukan berbagai percobaan dan 
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merakit komponen-komponen yang rumit sebelum menjadi TV yang dapat 

dipergunakan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Tema dalam pembuatan karikatur ini adalah Tokoh Penemu di Bidang 

Teknologi. Tujuan dari pembuatan gambar karikatur bukan untuk menyudutkan 

dengan menampilkan cacat fisik manusia dan juga bukan untuk menampilkan 

sesuatu yang kotor atau jorok. Pembuatan gambar karikatur tidak bisa dibuat 

dengan asal-asalan. Dalam pembuatannya ada prinsip yang harus difahami. 

Prinsip  pembuatan gambar karikatur tersebut harus ada satire dan unsur distorsi. 

Gambar karikatur merupakan salah satu cabang seni rupa, jadi dalam 

penciptaannya harus memperhatikan unsur-unsur rupa, agar karya yang dihasilkan 

tampak menarik dan memuaskan.  

Pembuatan gambar karikatur “Tokoh Penemu di Bidang Teknologi” ini, 

menggunakan pendekatan realistik. Pendekatan realistik memiliki tingkat 

kerumitan yang tinggi, karena dibuat semirip mungkin. Sedangkan teknik yang 

digunakan adalah teknik arsir. Bahan dan alat yang dipergunakan dalam karya ini 

adalah kertas linen ukuran 39x54 cm, pensil warna classic, penghapus dan 

tortillon atau alat dusel. 

Karya karikatur yang penulis buat ini memiliki tingkat kerumitan yang 

cukup tinggi, baik pada subjek utama maupun subjek pendukungnya. Hal tersebut 

terlihat pada keriput dan tekstur kulit yang dihasilkan. Keriput pada setiap karya 

dibuat menggunakan teknik arsir kesegala arah agar tekstur semu yang tercipta 
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terlihat lebih mirip dengan aslinya. Selain itu, dengan memanfaatkan teknik arsir 

dan penghapus rambut digambar secara perhelai agar terlihat lebih menyerupai 

aslinya.   

 

B. Saran  

 Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sangat 

mempengaruhi kehidupan manusia di dunia. Bagaimana cara manusia bekerja, 

berkomunikasi, berpakaian, bepergian, dan menyelesaikan masalah-masalahnya 

itu tidak bisa lepas dari perkembangan IPTEK. Benda-benda seperti TV, telephon, 

sepeda motor, mobil, pesawat, dll, tidak akan ada kalau tidak ada yang membuat 

dan menciptakanya. Semua itu adalah hasil karya dari tokoh penemu. Alangkah 

baiknya sebagai umat manusia untuk tidak melupakan jasa-jasa para tokoh 

penemu, walapun hanya mengenal wajahnya saja lewat Karikatur Tokoh Penemu. 

 Penulis berharap semoga “Karikatur Tokoh Penemu di Bidang Teknologi” 

ini dapat digunakan, sebagai salah satu sarana untuk mengenalkan para tokoh 

penemu kepada masyarakat umum secara efektif. Selain itu, penulis berharap akan 

banyak muncul karya-karya karikatur lainnya yang mengangkat tema tokoh 

penemu. 
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