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SARI 

 

Mubarok, Husni. 2013. Ungkapan Cinta Kasih Ibu Dalam Lukisan 

Bersubyek Wanita. Proyek Studi, Jurusan Seni Rupa, Fakultas 

Bahasa dan Seni, UNNES. 78 hal, i-xi. Pembimbing I: Drs. Drs. 

Aryo Sunaryo, M. Pd. dan  Pembimbing II: Eko Haryanto S. Pd., 

M. Ds. 

Kata Kunci: Ibu, Karya lukis 

Latar belakang pemilihan tema proyek studi adalah keinginan 

penulis untuk menampilkan interpretasi cinta kasih ibu yang selalu 

menyayangi anaknya dalam sudut pandang yang berbeda. Tujuan Proyek 

Studi ini adalah (1) sebagai salah satu cara mengaktualisasikan diri melalui 

karya seni lukis, (2) mengekspresikan pengalaman visual penulis melalui 

media lukis, khususnya pengalaman visual mengenai interpretasi cinta kasih 

Ibu, dan (3) meningkatkan kemampuan teknik lukis realistis melalui media 

cat akrilik dengan harapan mampu menghasilkan sejumlah karya lukis 

dengan ukuran bervariasi.  

Metode yang digunakan dalam berkarya meliputi pemilihan media, 

teknik berkarya, dan proses berkarya. Media yang digunakan berupa bahan 

(foto, cat akrilik, cat tembok, kanvas, dan vernis) dan alat (pensil grafit, 

kuas, pisau palet, palet, semprotan, ember dan air, dan kain lap). Teknik 

yang diterapkan menggunakan corak realistis dengan metode tidak 

langsung. Sedangkan proses berkaryanya meliputi tahap konseptual, tahap 

visualisasi, dan tahap penyajian. 

Proyek studi ini menghasilkan (1) 9 buah karya lukis bersubyek 

wanita yang melambangkan cinta kasih ibu berjudul “Melindungi” (karya I), 

“Menangis” (karya II), “Ciuman Ibu” (karya III), “Melamun” (karya IV), 

“Ibu Punk # Khawatir” (karya V), “Menatap ke Depan” (karya VI), “My 

Mom is a Gladiator” (karya VII), “Kemistikan Ibu” (karya VIII), dan  

“Malaikat tak Bersayap” (karya IX), (2) media lukisan akrilik di atas 

kanvas, (3) ukuran lukisan bervariasi dari yang terkecil 50 cm x 50 cm 

sampai yang terbesar 150 cm x 120 cm, (4) tahun pembuatan lukisan dari 

2011 sampai 2013. Kesembilan karya dikerjakan menggunakan teknik 

realistis. 

Manfaat yang diperoleh penulis dalam melukis menggunakan cat 

akrilik dalam corak realistis ialah pada kemudahan dan kesulitan 

penggunaannya. Kemudahannya adalah cat akrilik mempunyai rentang 

waktu pengeringan yang cukup cepat, sehingga bisa ditindas dengan warna 

selanjutnya, sedangkan kesulitannya adalah dalam pegolahan warna pada 

saat membuat pencampuran dari nada gelap ke terang atau sebaliknya.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Tema dan Pemilihan Jenis Karya 

1.1.1 Alasan Pemilihan Tema 

Asal mula seorang anak adalah dari rahim seorang ibu 

yang juga merupakan seorang wanita, seseorang yang 

mengajarkan anak manusia tentang makna kasih sayang. Ibu 

juga interpretasi cinta kasih manusia yang senantiasa membagi 

dan menjaga seluruh kasihnya. Kehadiran seorang Ibu  di tengah 

sibuknya aktivitas keluarga sungguh sangat berarti, karena kasih 

dan sayangnya senantiasa ada dalam suka maupun duka 

meskipun kadang beliau marah, itu hanya ungkapan perasaan 

sayang seorang Ibu.  

Ibu merupakan interpretasi cinta kasih wanita yang 

senantiasa hadir di rumah yang selalu melekat dalam ingatan 

setiap orang. Manusia yang mempunyai kesabaran, 

pengorbanan, dan ketulusan luar biasa, dari sejak mengandung 

kita, merawat dan membesarkan kita sejak lahir, mendidik dan 

mengajari dengan penuh kasih sayang dan dedikasi yang tanpa 

pamrih. Sungguh sebuah pengabdian dan pengorbanan tidak 

ternilai oleh apapun. 
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Dari kebiasaan atau kehidupan seorang Ibu dalam 

keluarga maupun di lingkungan masyarakat ternyata dapat 

menyentuh perasaan penulis. Pengabdian dan pengorbanan 

ibulah yang menjadi sumber inspirasi dari gagasan yang ada di 

sekitar penulis yang mendasari dan mengawali terciptanya 

sebuah karya proyek studi ini.  

Adapun alasan penulis untuk mengangkat tema cinta 

kasih Ibu dalam karya lukis proyek studi ini adalah :  

1. Ibu adalah interpretasi cinta kasih penting yang selalu 

melekat dalam ingatan penulis. Beliau yang memelihara, 

mendidik, dan membimbing penulis sampai saat ini. 

2. Ibu adalah manusia yang mempunyai kesabaran, 

pengorbanan dan ketulusan yang luar biasa. Beliau selalu 

memberi perhatian, mendo’akan, dan memberi motivasi 

kepada penulis. 

3. Ibu adalah manusia yang paling dekat dengan kehidupan 

penulis. 

Secara garis besar, tema cinta kasih Ibu dalam karya 

lukis yang diambil penulis merupakan keinginan untuk 

menampilkan interpretasi cinta kasih Ibu dalam sudut pandang 

yang  berbeda. Penulis melihat bahwa cinta kasih Ibu jarang 

dijadikan obyek karya lukis dalam proyek studi. Oleh sebab itu 
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penulis merasa tertantang untuk menjadikan interpretasi cinta 

kasih Ibu sebagai obyek dalam karya lukis proyek studi. 

1.1.2 Alasan Pemilihan Jenis Karya 

Berkarya seni merupakan suatu keharusan bagi 

mahasiswa seni rupa. Mahasiswa seni rupa juga dituntut untuk 

menjadi manusia yang kreatif. Sifat kreatif inilah yang 

senantiasa diperlukan untuk mengiringi tingkah laku manusia 

dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Berkaitan dengan 

hal tersebut, selama ini penulis telah menempuh mata kuliah 

kesenirupaan yang relatif cukup menstimulus penulis untuk 

menjadi kreatif, baik mengenai penguasaan materi maupun 

praktik. Kegiatan praktik tersebut adalah melukis, menggambar, 

mendesain, mematung, mengukir, dan lain-lain. Akan tetapi dari 

sekian banyak mata kuliah yang penulis gemari dan kuasai 

adalah seni lukis. Seni lukis adalah karya seni rupa dua 

dimensional yang menampilkan unsur warna, bidang, garis, 

bentuk, dan tekstur (Bahari 2008: 82). Bagi penulis sendiri 

melukis merupakan sarana untuk berekspresi secara leluasa. 

Penulis juga beranggapan bahwa melukis merupakan sarana 

ekspresi yang paling tepat karena dalam melukis kita dapat 

memvisualkan sesuatu dengan bebas sesuai keinginan kita,  

sehingga kebebasan dalam berekspresi sangat dihargai. Oleh 
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karena itulah penulis memilih seni lukis untuk dijadikan sebagai 

karya proyek studi. 

1.2 Tujuan Pembuatan Proyek Studi 

Adapun tujuan pembuatan proyek studi ini adalah: 

(1)   Sebagai salah satu cara mengaktualisasikan diri melalui karya seni 

lukis. 

(2)   Mengekspresikan pengalaman visual penulis melalui media lukis, 

khususnya pengalaman visual mengenai interpretasi cinta kasih 

Ibu. 

(3)   Meningkatkan kemampuan teknik lukis realistis melalui media cat 

akrilik dengan harapan mampu menghasilkan 9 karya lukis dengan 

ukuran bervariasi dari yang terkecil (50 cm x 50 cm) sampai 

dengan yang terbesar (150 cm x 120 cm). 

 

1.3 Manfaat Pembuatan Proyek Studi 

Adapun manfaat pembuatan proyek studi ini adalah (1) sebagai 

dokumentasi bagi penulis dalam berkesenian dan sebagai upaya untuk 

mematangkan teknik melukisnya, (2) sebagai bahan pertimbangan lebih 

lanjut bagi mahasiwa jurusan seni rupa yang akan menempuh proyek 

studi, dan (3) sebagai referensi dan bahan apresiasi bagi masyarakat 

maupun praktisi seni rupa. 
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BAB 2 

LANDASAN KONSEPTUAL 

 

2.1 Cinta Kasih Ibu 

Cinta kasih ibu adalah peneguhan tanpa syarat terhadap hidup 

dan kebutuhan seorang anak. Kasih ibu akan mengajarkan tentang 

makna pemeliharaan dan tanggung jawab yang tentunya sangat penting 

bagi kelanjutan hidup dan perkembangan anak. Cinta kasih ibu pulalah 

yang akan menanamkan rasa syukur pada Tuhan dalam diri setiap anak 

atas kehidupan yang diterimanya, atas jenis kelaminnya, dan atas 

kelahirannya di muka bumi. Rasa syukur setiap anak tersebut pada 

akhirnya akan membuat ia mencintai kehidupan dan bukan hanya 

berkeinginan untuk tetap hidup. 

Ibu seringkali dilambangkan sebagai tanah atau alam, oleh 

karena itu muncul istilah mother land atau mother nature. Hal ini 

terjadi karena ibu adalah sosok yang subur seperti halnya tanah dan 

alam yang menawarkan kelimpahan susu dan madu. Susu merupakan 

simbol pemeliharaan dan peneguhan kasih ibu. Sedangkan madu 

melambangkan kecintaan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Banyak 

ibu yang dapat memberikan susu pada anak-anaknya, namun hanya 

sedikit yang mampu memberikan madu. Untuk dapat memberikan 

madu, seorang ibu tidak hanya harus menjadi ibu yang baik, namun 
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harus menjadi sosok pribadi yang penuh kasih sayang. Yakni sosok 

perempuan yang lebih berbahagia dalam memberi dibandingkan 

menerima, serta sosok yang betul-betul kukuh berakar pada 

eksistensinya, sehingga ia tidak lagi menginginkan apa-apa untuk 

dirinya sendiri. Al-Quran juga telah mengingatkan keutamaan ibu 

dengan menggambarkan penderitaan yang dirasakannya dalam dua 

periode kehidupan (mengandung dan menyusui). 

"Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) 

kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya 

dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan 

menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku 

dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada-Ku kamu 

kembali" (QS. Luqman: 14). 

Para ahli paleoantropologi (dalam Rasjid 2008: 1) juga 

berpendapat bahwa pemujaan pertama homo sapiens tertuju pada 

perempuan. Oleh karenanya, dalam banyak kebudayaan, bulan, bumi, 

rumah, mata air, dan sebagainya diberi jenis kewanitaan. Dari hal inilah 

kemudian kita mengenal sebutan bunda bumi (terra mater), ibu pertiwi, 

dan bunda tersayang (alma mater). Sebutan-sebutan itu menyimbolkan 

bahwa ibu begitu diagungkan oleh manusia. 

Bachofen (dalam Fromm 2007: 4) dalam kajiannya terhadap 

fungsi kodrat keibuan mengungkapkan bahwa cinta, perhatian, dan 

tanggung jawab terhadap sesama merupakan dunia seorang ibu. Kasih 

ibu adalah benih yang lembut dari setiap cinta dan altruisme (mencintai 

sesama manusia). Ibu mencintai anak-anaknya karena mereka adalah 
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anak-anaknya bukan karena mereka memenuhi persyaratan atau 

pengharapan tertentu. Ibu mencintai anaknya tanpa pilih kasih, dari 

sinilah anak-anaknya belajar untuk melakukan hal serupa pada ibunya. 

Tiap-tiap ibu tentu dapat menerangkan bahwa melahirkan anak 

itulah yang sangat berbahaya sepanjang hidup bagi seorang manusia. 

Tiap-tiap ibu pernah menghadapi sakit luar biasa, sedikitnya satu kali 

dalam hidupnya, yaitu pada saat melahirkan anak. Berhadap-hadapan 

dengan maut dan merasakan nafas maut yang dingin menyilir di 

wajahnya. Menurut Sarinah (1963: 31) berani berhadap-hadapan 

dengan maut inilah satu gambaran bahwa kecintaan ibu pada anaknya 

tanpa persyaratan atau pengharapan tertentu. Jika ada pengharapan, 

maka itu adalah kehidupan anaknya. 

 

2.2 Seni Lukis 

Seni merupakan fitrah manusia yang dianugerahkan-Nya untuk 

suatu kegiatan yang melibatkan kemampuan kreatif dalam 

mengungkapkan keindahan, kebenaran, dan kebaikan. Seni sebagai 

proses kreatif adalah ungkapan (expression) dari suasana hati, perasaan, 

dan jiwa (Rader, 1986). Suatu ungkapan yang mempunyai arti dalam 

seni adalah ungkapan artistik yang berasal dari kualitas 'citra jiwa atau 

inti sari' terdalam dari perasaan. Oleh karena itu hanya beberapa 

pengungkapan saja yang disebut hasil kegiatan artistik, yaitu 'ungkapan' 
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yang membuat obyek bernilai ungkap. Tetapi obyek yang tidak bersifat 

ungkap tidak dapat disebut karya seni.  

Sebagai kegiatan kreatif, seni sangat terbuka bagi berbagai 

penafsiran atau kesalahpahaman, sehingga hampir tidak ada batasan 

yang cukup rapat untuk memagarinya. Salah satu pendapat menyatakan 

bahwa seni adalah keindahan. Ia merupakan ekspresi ruh dan budaya 

manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Ia lahir 

dari sisi terdalam manusia didorong oleh kecenderungan seniman 

kepada yang indah, apa pun jenis keindahan itu (Shihab, 1996). 

Menurut  Ki Hajar Dewantara (dalam Soedarso 1990: 2) seni adalah 

segala perbuatan yang hidup dari perasaannya dan bersifat indah, 

sehingga dapat menggerakan jiwa manusia. Dalam definisi ini seni 

merupakan produk keindahan dan karena indahnya dapat 

menggerakkan perasaan indah yang melihatnya. Soedarso (1979: 2) 

mengemukakan bahwa definisi seni yang paling bersahaja adalah 

produk keindahan yaitu usaha manusia untuk menciptakan yang indah-

indah yang mendapatkan kenikmatan. Selanjutnya menurut beberapa 

pendapat ahli seperti dikutip Susanto (2002: 103), seni adalah;  

(1) segala sesuatu yang dilakukan oleh orang bukan atas 

dorongan kebutuhan pokoknya, melainkan adalah apa saja 

yang dilakukan semata-mata karena kehendak akan 

kemewahan, kenikmatan ataupun karena dorongan kebutuhan 

spiritual; (2) segala perbuatan manusia yang timbul dari 

hidup perasannya dan bersifat indah, sehingga dapat 

menggerakkan jiwa perasaan manusia; (3) kegiatan rohani 

manusia yang merefleksikan realitet (kenyataan) dalam suatu 
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karya yang berkat bentuk dan isinya mempunyai daya untuk 

membangkitkan pengalaman tertentu dalam alam rohani 

penerimaannya; (4) alat buatan manusia untuk menimbulkan 

efek-efek psikologis atas manusia lain yang melihatnya; (5) 

seni adalah “jiwo ketok” (Sudjojono); (6) seni adalah karya 

manusia yang mengkomunikasikan pengalaman-pengalaman 

batinnya; pengalaman batin tersebut disajikan secara indah 

atau menarik sehingga merangsang timbulnya pengalaman 

batin pula pada manusia lain yang menghayatinya.  

 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik simpulan bahwa 

pengertian seni yang dimaksud di sini adalah hasil karya manusia untuk 

mengkomunikasikan pengalaman-pengalaman estetik dan artistik batin. 

Pengalaman estetik dan artistik batin tersebut disajikan secara menarik 

sehingga memberikan atau merangsang timbulnya pengalaman batin 

manusia lain yang menghayatinya. Selain itu seni juga ungkapan 

perasaan dan gejolak jiwa, merupakan kristalisasi ide-ide yang 

bersumber dari pengalaman imajinasi sebagai daya kepekaan rasa, 

berdasar atas pengamatan, perenungan terhadap fenomena-fenomena 

yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kemudian dengan kemampuan 

intelektual dan dorongan internal, muncul getaran-getaran intuitif yang 

menstimulasi emosi untuk diekspresikan secara artistik melalui bahasa 

visual. Kelahiran seni tidak akan memenuhi kebutuhan secara fisikal, 

melainkan usaha untuk melengkapi dan menyempurnakan derajat 

kemanusiaanya, memenuhi kebutuhan yang bersifat spiritual.  

Secara umum seni dapat dikelompokan menjadi beberapa 

bagian, hal ini dapat dilihat dari proses. Dalam proses penciptaan karya 
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seni seorang seniman selalu berhubungan dengan media yang 

dipilihnya untuk menghasilkan karya tertentu. Pemilihan media ini 

menetukan apa yang harus di kerjakan sehingga ide atau gagasan yang 

ingin diwujudkankan tercapai. Perbedaan dalam penggunaan media 

dapat menimbulkan berbagai macam jenis atau cabang seni.  

Banyak sekali jenis atau cabang seni itu sendiri, yaitu mulai dari 

seni rupa (seni lukis, seni patung, seni arsitektur, dan sebagainya), seni 

tari, seni drama, seni pantomim, seni musik, dan seni sastra. Hegel 

(dalam Bastomi, S. 1990: 39) menyebutkan tentang pembagian jenis-

jenis seni, khususnya seni rupa meliputi antara lain seni lukis / gambar, 

seni relief, seni kriya / kerajinan, seni bangunan dan seni patung.  

Salah satu dari beragam seni terdapat seni yang memanfaatkan 

tata ungkapnya melalui unsur-unsur rupa seperti garis, warna, bentuk, 

tekstur dan lain-lain. Istilah untuk jenis seni ini adalah seni rupa yang 

menggunakan bahasa rupa (visual language) sebagai tata ungkapnya 

secara dwimatra atau trimatra. Seni Rupa mempunyai pengorganisasian 

wujud perupaan (visualization) melalui prinsip kesatuan, keselarasan, 

keseimbangan, irama, dan proporsi. Proses kreatif dan pelaksanaan seni 

rupa didasari oleh keterampilan dan prinsip estetika dengan pemilihan 

bahan yang sesuai kebutuhannya.  

Seni rupa merupakan sesuatu yang indah yang dapat ditangkap 

oleh indera kita, yaitu indera mata dan indera peraba. Oleh karena itu 
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pula seni rupa disebut seni visual. Bastomi (1990: 39) memberikan 

pengertian seni rupa adalah  

Jenis seni yang ada rupanya, artinya seni yang wujudnya 

dapat diindera dengan mata dan diraba. Setiap jenis karya 

seni rupa mempunyai bentuk dan ciri yang khusus. Menurut 

cirinya karya seni rupa dapat dibedakan menjadi seni lukis, 

seni patung, relief, kriya (terapan), grafis, dan desain. 

 

Salah satu bentuk seni rupa adalah seni lukis. Ada beberapa 

pengertian seni lukis yang dapat di ambil sebagai bahan rujukan. Pada 

dasarnya seni lukis merupakan bahasa ekspresi dari pengalaman estetis 

dan artistik yang menampilkan unsur warna, garis, bidang, bentuk, dan 

tekstur yang dituangkan di atas bidang dua dimensional, guna 

mengungkapkan perasaan, mengekspresikan emosi, dan gerak dari 

kondisi subyektif seseorang. 

Menurut Pringgodigdo dan Sudarso (dalam Susanto 2002: 71) 

disebutkan bahwa”…. Beberapa rujukannya penggambaran pada bidang 

dua dimensi berupa hasil pencampuran warna yang mengandung 

maksud, pengungkapan atau pengucapan pengalaman artistik yang 

ditampilkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan garis 

dan warna. Selanjutnya menurut Bahari (2008: 82) seni lukis 

merupakan bahasa ungkapan pengalaman artistik dan ideologi. 

Berdasarkan pengertian seni lukis di atas maka dapat ditarik simpulan 

seni lukis merupakan pengungkapan pengalaman artistik yang 

ditumpahkan dalam bidang dua dimensional untuk mengekspresikan 
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perasaan batin, emosi, gagasan, simbol dan pengalaman estetik lainya 

yang bersifat pribadi sehingga bentuk dan isi yang ditampilkan dapat 

membangkitkan pengalaman tertentu dalam diri penerimannya.  

Secara sederhana dapat disebutkan bahwa seni lukis sebagai 

ungkapan pribadi. Pernyataan ini mengandung arti bahwa lukisan 

merupakan suatu karya yang bersifat pribadi atau personal. Sebuah 

lukisan merupakan pencerminan pribadi penciptanya, lewat karya itu 

pelukis mengutarakan ide, perasaan dan pengalaman estetisnya yang 

sering kali bersifat unik (khusus/ khas). 

Dalam karya lukis itu sendiri, sekarang ini sudah berkembang 

menjadi berbagai macam gaya atau pendekatan antara lain lukis 

realistis, ekspresif, impresif, abstrak, kubistis, dan sebagainya. Gaya 

tersebut tentunya dalam penggunaannya banyak yang menggunakan 

bahan dasar cat minyak, cat air, cat akrilik sampai pada penggunaan 

bahan mixed media. Secara garis besar, seni lukis juga dapat 

dikelompokkan menjadi dua gaya yaitu gaya representatif dan 

nonrepresentatif. Gaya representatif yaitu jenis seni lukis yang 

menggambarkan obyek dan masih memiliki kemiripan penglihatan atau 

terdapat asosiasi dengan obyek-obyek alam. Bastomi (1990: 86) 

mengatakan seni representatif merupakan jiplakan yang mutlak dari 

alam. Sedangkan gaya nonrepresentatif yaitu jenis seni lukis yang tidak 
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melukiskan obyek alam atau obyek yang dilukiskan tidak dapat 

dikenali. 

Penulis dalam berkarya proyek studi ini menggunakan bahan 

dasar cat akrilik dengan gaya lukis representatif. Seni lukis gaya 

representatif, artinya seni lukis yang menghadirkan  obyek nyata seperti 

wujud alam sebenarnya. Bastomi (2006: 21) menjelaskan seni rupa 

realistis merupakan pernyataan jiwa seniman dari hasil 

penginderaannya terhadap alam atau realita. Kecocokan atau ketepatan 

hasil karya dengan alam dapat dicapai lewat bentuk, proporsi anatomi, 

suasana, kesan material, dan kemudian dikuatkan dengan warna. 

Dengan pemilihan gaya untuk mewujudkan ide atau gagasan, 

diharapkan mampu untuk memunculkan figur atau obyek sesuai dengan 

realitanya  dalam karya seni lukisnya.  

 

2.3 Unsur dan Prinsip Rupa 

2.3.1 Unsur Rupa 

Dalam sebuah karya seni tidak terlepas dari unsur-unsur 

visual sebagai unsur pembentuk sekaligus sebagai unsur 

pendukung agar sebuah karya seni tercipta secara sempurna. 

Dalam karya seni  dikenal sejumlah unsur-unsur seni yang 

bersama-sama menyusun dan mewujudkan karya itu. Secara garis 
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besar unsur-unsur visual (rupa) yang penulis kembangkan dalam 

berkarya antara lain :  

a. Garis  

Garis merupakan unsur yang paling elementer di 

bidang  seni rupa yang sangat penting sebagai media ungkap 

yang efektif dan efisien sebagai bentuk pengucapan isi dan 

perasaaan manusia serta memberikan kesan gerak/ritme dan 

menciptakan kontur. Dengan adanya suatu garis maka karya 

seni dapat terwujud. Elemen garis dalam seni lukis adalah awal 

dari ekspresi dan ide dalam berkarya, dan garis juga dapat 

mereduksi seni pada bentuk yang paling sederhana. Garis 

sebagai bentuk mengandung arti lebih dari pada titik, karena 

dengan bentuknya sendiri garis menimbulkan kesan tertentu 

pada pengamat (Djelantik, 1999: 19). 

Kaitannya dengan unsur visual, Sunaryo (2002: 7) 

menjelaskan beberapa pengertian tentang garis. Pertama, garis 

merupakan tanda atau markah yang memanjang yang 

membekas pada satu permukaan dan mempunyai arah. Kedua, 

garis merupakan batas suatu bidang atau permukaan, bentuk 

dan warna. Ketiga, garis merupakan sifat atau kualitas yang 

melekat pada obyek memanjang. 
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Menurut Van Stepat (dalam Taufik 2007: 17) garis 

berhubungan dengan perasaan hati, sebagai contoh ketika kita 

membuat garis-garis, maka terasa oleh kita adalah garis yang 

berbeda-beda kesannya. Dalam suatu desain khusus, garis 

ditimbulkan karena adanya warna, garis cahaya, bentuk, pola, 

tekstur, dan ruang (garis ini sebagai pembatas ruang).  

Garis merupakan kesan yang dapat dirasakan (lembut, 

tegas, dsb) serta dilihat melalui pembentukannya; tebal-tipis, 

panjang-pendek, dan sebagainya. Untuk teknik membuatnya 

kita bisa menggunakan bantuan berupa alat seperti mistar dan 

goresan tangan secara bebas. Dalam berkarya, penulis 

menciptakan garis dari penggunaan warna sebagai pembatas 

bidang, pertemuan dua warna atau lebih dan juga penggunaan 

yang tercipta dari pertemuan arah cahaya (gelap-terang). 

b. Warna  

Warna sebagai salah satu elemen visual dalam seni 

lukis digunakan untuk sampai kepada kesesuaian dan 

kenyataan, sebagaimana pada pelukis-pelukis realis atau 

naturalis. Namun warna juga digunakan tidak demi bentuk, 

tetapi demi warna itu sendiri, dan untuk mengungkapkan 

kemungkinan-kemungkinan keindahannya serta dapat 
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digunakan untuk berbagai pengekspresian (Sidik dan Prayitno, 

1979: 8). 

Warna memberikan nusansa bagi terciptanya karya 

seni, dengan warna dapat ditampilkan karya seni rupa yang 

menarik dan menyenangkan. Dalam seni lukis, warna dapat 

digunakan berbagai keperluan, warna merupakan satu dari 

unsur dasar yang paling sensitif, karena kualitasnya sangat 

peka terhadap reaksi emosional. Seperti dikatakan oleh Otto 

Ocvirk (dalam Kristiyanto 2002: 17) warna merupakan satu 

dari unsur yang ekspresif, karena kualitasnya yang 

mempengaruhi emosi mempesona langsung dan segera.  

Warna sebagai sarana pencapaian estetik pada suatu 

karya terutama menyangkut keindahan-keindahan yang akan 

diwujudkan sesuai dengan keindahan bentuk yang diinginkan, 

serta merupakan media ekspresi dan individual sifatnya. 

Pilihan terhadap warna tertentu bagi seorang seniman 

terkadang menghadirkan keunikan tersendiri pada hasil karya 

ciptanya, serta melalui citarasa warna tertentu juga akan 

tercermin karakter dan suasana hati seseorang, sehingga bagi 

sebagian orang warna memiliki arti dan perlambang tertentu 

dalam kehidupannya. 
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Yusuf Effandi (dalam Sunaryo 2002: 15) 

mengemukakan tiga fungsi warna, yakni fungsi praktis, 

simbolik, dan artistik. Fungsi praktis pada warna untuk 

mengarahkan, memberi instruksi, dan memberi peringatan 

yang ditujukan untuk kepentingan umum. Contohnya warna-

warna trafic-light dan rambu-rambu lalu lintas. Fungsi 

simbolik merupakan fungsi warna sebagai lambang. 

Contohnya warna-warna bendera atau warna tertentu pada 

wayang dan topeng. Fungsi artistik  merupakan fungsi warna 

sebagai bahasa rupa dalam seni rupa atau desain. 

Kehadiran warna dalam karya yang diciptakan penulis 

lebih sebagai fungsi artistik, yaitu sebagai bahasa atau alat 

untuk mengungkapkan realita dengan apa yang penulis amati. 

Penulis sengaja menghadirkan warna representatif  yaitu 

warna yang sesuai realita dengan tujuan memberi kesan 

kemiripan atau menyerupai alam.  

c. Tekstur  

Pengertian secara umum adalah kualitas permukaan 

suatu benda. Tekstur ada dua jenis yaitu tekstur nyata dan 

tekstur semu. Tekstur nyata adalah kualitas permukaan yang 

dapat kita raba halus dan kasarnya, sedangkan tekstur semu 

adalah tekstur yang timbul karena adanya intensitas warna. 
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Sunaryo (2002: 17) menerangkan bahwa tekstur dapat halus, 

polos, kasap, licin, mengkilap, berkerut, lunak, keras, dan 

sebagainya. 

Tekstur yang akan penulis tampilkan dalam lukisannya 

kali ini adalah tekstur semu, terbentuk dari pengolahan warna 

yang ditorehkan di atas kanvas. Sehingga dapat menimbulkan 

kesan bertekstur jadi tidak dapat dirasakan dengan indera 

peraba. Dalam berkarya seni, kali ini penulis menampilkan 

tekstur semu pada karya yang menyatakan kesan tonjolan atau 

lekukan kain.  

d. Bidang  

Bidang merupakan salah satu aspek bentuk, dari bidang 

kita dapat mengenali suatu bentuk segi tiga, persegi atau yang 

lainnya. Bidang dapat diartikan sebagai daerah dari luas, 

warna, garis atau ketiganya, dan mampu mempunyai dimensi 

yang dapat diukur (Fajar Sidik dalam Styanto, 1996: 10). 

Terukur di sini mempunyai pengertian yang relatif, yaitu 

bukan suatu yang pasti, mungkin kehalusan atau 

keruwetannya, mungkin juga secara berangsur-angsur terpadu 

dengan bidang lainnya, sehingga hubungan secara praktis tidak 

dapat dibedakan.  
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Bidang dapat juga penulis katakan sebagai daerah 

sapuan warna yang memiliki luas. Dari segi bentuknya ada 

berbagai macam bidang, antara lain bidang organis, bidang 

geometris dan bidang tak beraturan. Dalam pembuatan karya 

ini penulis mengkombinasikan dalam berbagai bentuk bidang 

untuk mencapai sebuah karya yang artistik. Penulis 

memunculkan bidang dalam figur manusia dan benda 

pendukungnya yang dibuat seperti sebenarnya supaya ada 

kesan asli. 

e. Gelap Terang (light and shadow) 

Gelap terang berkaitan dengan pencahayaan, artinya 

bidang gelap berarti tidak kena cahaya dan yang terang adalah 

yang kena cahaya. Ungkapan gelap terang sebagai hubungan 

pencahayaan dan bayangan dinyatakan dengan gradasi mulai 

dari yang paling putih untuk menyatakan yang paling terang 

dan jauh, sampai yang paling hitam untuk bagian yang sangat 

gelap dan dekat (Sunaryo 2002: 20).  

Gelap terang dipakai oleh penulis karena dalam 

karyanya menggunakan pendekatan representatif. Semua 

warna intensitasnya tidak sama tergantung cahaya, karena 

menurut Sunaryo (2002: 19) cahaya adalah sesuatu yang selalu 

berubah-ubah derajat intensitasnya, maupun sudut jatuhnya. 
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Selain itu, pemakaian gelap terang berfungsi untuk 

memunculkan kesan volume atau tiga dimensi. 

f. Ruang  

Dalam seni rupa, unsur ruang adalah unsur yang 

menunjukkan kesan keluasan, kedalaman, cekungan, jauh dan 

dekat. Unsur rupa ruang lebih mudah dirasakan daripada 

dilihat. Kita bergerak, berpindah dan berputar dalam ruang. 

Setiap sosok bentuk menempati ruang, jadi ruang adalah unsur 

atau daerah yang mengelilingi sosok bentuknya (Sunaryo 

2002: 21).  

Ruang dapat dikatakan sebagai daerah yang 

mengelilingi bentuk, lebih jauh lagi ruang adalah suatu 

dimensi di mana suatu benda berada. Ruang dapat nyata, yaitu 

ruang yang sesungguhnya, tetapi ruang dapat semu seperti 

halnya ruang yang kita lihat pada cermin atau gambar. Dalam 

kaitannya dengan berkarya, penulis memunculkan ruang 

dengan cara memberi sapuan-sapuan warna yang sesuai 

dengan realita. Warna yang mengelilingi bentuk difungsikan 

sebagai background lukisan. Lekukan garis dan bidang 

pembentuk figur yang sedemikian rupa serta permainan gelap-

terang dan teksturnya juga menimbulkan ilusi ruang, yang 

diharapkan menjadi daya tarik ungkapan artistik karya.  
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2.3.2 Prinsip Rupa 

Dalam unsur-unsur rupa mencakupi garis, bidang, warna, 

tekstur, ruang, dan gelap terang. Unsur-unsur ini dalam 

perwujudannya secara total dalam karya seni perlu diatur, 

disusun, atau ditata. Cara pengaturan, penyusunan, atau 

pengorganisasian unsur-unsur seni rupa sehingga menjadi bentuk 

karya seni rupa disebut sebagai Prinsip-prinsip seni rupa. Prinsip 

merupakan pedoman sehingga prinsip seni rupa dapat disebut 

pula azas seni rupa/ desain. Upaya pengaturan, penyusunan, 

pengorganisasian adalah persoalan kompsisi. Dengan demikian, 

sebutan singkat prinsip atau azas seni rupa/desain adalah 

komposisi. Menata unsur-unsur rupa dan mengkombinasikannya 

dalam menciptakan bentuk karya dapat memunculkan nilai-nilai 

estetis atau dapat membangkitkan pengalaman rupa yang 

menarik. Prinsip desain yang penulis gunakan sebagai berikut: 

a. Kesebandingan (Proportion) 

Kesebandingan berarti upaya pengaturan yang 

berkenaan dengan ukuran antara bagian satu dengan bagian 

lainnya. Besar-kecil, luas-sempit,  panjang-pendek, atau tinggi-

rendah adalah persoaalan proporsi. Dalam seni rupa prinsip 

proporsi ini digunakan untuk mempertimbangkan 

perbandingan bidang kertas atau kanvas dengan objek yang 
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digambar atau dilukis. Prinsip perbandingan lebih menekankan 

pada varisasi atau keragaman ukuran unsur yang satu dengan 

unsur yang lain dalam satu kesatuan yang utuh. Sunaryo (2002: 

40) menjelaskan kesebandingan berarti hubungan antar bagian  

terhadap keseluruhan. Penggunaan kesebandingan dalam karya 

proyek studi ini, penempatannya sangat mendominasi bidang 

lukisan, di tengah atau hampir tengah pada  bidang kanvas 

horisontal maupun vertikal. 

b. Keseimbangan (Balance) 

Menurut Faulkner (dalam Bastomi 1990: 71) ada tiga 

jenis keseimbangan, yaitu: (1) Simestri yaitu keseimbangan 

setangkup keseimbangan simetri merupakan keseimbangan 

belah dua sama kuat; (2) asimetri yaitu keseimbangan ini 

bertentangan dengan keseimbangan simetri, sebab bagian 

sebelah menyebelah garis jumlahnya tidak sama, tetapi 

nilainya tetap sama oleh karena itu tetap seimbang; (3) radial 

yaitu; keseimbangan melingkar keseimbangan ini terjadi 

karena dalam satu desain ada dua unsur yang menjadi pusat 

dari unsur-unsur lainnya. Bagian-bagian itu tetap seimbang 

karena unsur yang lain saling bertautan dan berkelanjutan. 

Elemen-elemen lukisan dalam Proyek Studi ini disusun dengan 

keseimbangan asimetri, artinya tidak ada keseimbangan 
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setangkup dalam karya Proyek studi ini. Secara garis besar 

format lukisan mengarah pada komposisi terbuka. 

Keseimbangan asimetri terjadi pada elemen-elemen warna, 

bentuk, ruang, garis, dan subyek lukisan. 

c. Pusat Perhatian (Centre of interest)  

Pusat perhatian adalah upaya penampilan pada bagian 

tertentu dari karya seni rupa yang menarik perhatian dengan 

cara pengaturan posisi, perbedaan ukuran, perbedaan warna, 

atau unsur lain, dan pengaturan arah unsur-unsur. Sunaryo 

(2002: 36) menjelaskan, pusat perhatian adalah pengaturan 

peran atau penonjolan bagian atas bagian lainnya dalam suatu 

keseluruhan. Penampilan tersebut pada proyek studi ini dengan 

penekanan melalui bentuk obyek, ukuran dan pengelompokan 

obyek. 

d. Kesatuan (Unity) 

Kesatuan merupakan hasil akhir dari penggabungan 

prinsip-prinsip dengan menjadikan keharmonisan desain 

keseluruhan. Atau juga dapat dikatakan bahwa kesatuan 

merupakan prinsip dari pengorganisasian unsur rupa. Sunaryo 

(2002: 31), berpendapat bahwa kesatuan merupakan tujuan 

akhir dari penerapan prinsip-prinsip keseimbangan, 

kesebandingan, irama dan lainnya adalah untuk mewujudkan 
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kesatuan yang padu atau keseutuhan. Jadi dapat pula dikatakan 

bahwa kesatuan merupakan prinsip desain yang berperan 

sangat menentukan, sebagai prinsip induk yang membawakan 

prinsip-prinsip desain lainnya.  

Dalam karya ini kesatuan hadir melalui totalitas 

perwujudan obyek yang dikemas secara realistis yang 

divisualisasikan melalui unsur-unsur rupa yang disusun 

melalui pertimbangan prinsip-prinsip desain secara 

keseluruhan, hingga menjadi karya yang artistik.  
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BAB 3 

METODE BERKARYA 

 

3.1 Pemilihan Media 

Seorang seniman dalam menuangkan ide atau gagasan pada 

suatu karya seni, tentunya tidak lepas dari media yang akan digunakan 

untuk memperoleh wujud nyata karya seni. Media dalam berkarya seni 

lukis merupakan sarana mewujudkan pengalaman estetis yang berupa 

ide atau gagasan. Menurut Sahman (1993: 38) media juga dapat berarti 

perantara, tetapi pada seni rupa yang dimaksud media di sini adalah 

komponen bahan, peralatan, dan teknik. 

Bahan merupakan unsur penting dalam penciptaan karya. Ada 

berbagai macam bahan yang digunakan dalam penciptaan karya, baik 

berupa bahan yang konvensional maupun yang sifatnya alternatif. Di 

sini akan dipaparkan bahan dan alat yang digunakan penulis dalam 

proses penciptaan karya seni lukis. Adapun bahan dan alat yang 

digunakan sebagai berikut: 

3.1.1 Komponen Bahan (material) 

a. Foto  

Foto/gambar potret merupakan bahan referensi yang 

digunakan penulis dalam berkarya agar dapat menghasilkan 

subyek lukisan yang representatif. 
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b. Cat Akrilik (acrylic) “Maries® & Liquitex Basic®” 

Penggunaan cat akrilik didasarkan pada proses penulis 

berkarya yang telah bisa bereksperimen akan warna yang 

terbentuk dari sifat akrilik yang cenderung memiliki daya rekat 

yang sangat kuat terhadap media kain. Salah satu 

pertimbangan penggunaan cat akrilik karena memiliki 

keuntungan pengeringan lebih cepat daripada cat minyak dan 

menjadi larut dalam air. 

c. Cat Tembok (Mowilex®) 

Cat tembok (Mowilex®) digunakan untuk memberikan 

lapisan pada permukaan kain kanvas, dengan tujuan untuk 

memperoleh permukaan bidang kanvas yang lebih halus dan 

tahan lama. 

d. Kanvas 

Kanvas yang penulis pergunakan dalam pembuatan 

karya seni lukis ini adalah dari bahan kain blacu yang dilapisi 

adonan cat tembok (Mowilex®). Adapun ukuran kanvas yang 

penulis pakai dalam pembuatan karya Proyek Studi ini adalah 

bervariasi dari yang terkecil 50cm x 50cm sampai yeng 

terbesar 150cm x 120cm. 
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e. Vernis “Varnish Amsterdam®” 

Vernis penulis gunakan untuk melapisi lukisan dengan 

tujuan untuk melindungi permukaan lukisan dari lingkungan 

dan melindungi pigmen-pigmen dari sinar ultraviolet, selain itu 

vernis juga membuat karya mudah dibersihkan tanpa khawatir 

akan merusak atau mengelupas lapisan cat. 

 

3.1.2 Komponen Alat 

a. Pensil Grafit (H) 

Pensil Grafit digunakan untuk membuat sket di atas 

kanvas. 

b. Kuas “True Color®” 

Kuas yang digunakan adalah kuas cat minyak yang 

bulunya halus dengan ukuran kecil (0-2-4), sedang (6-8-10), 

dan besar (12-14-16) dengan merek True Color®. Besar 

kecilnya kuas disesuaikan dengan ukuran bidang kanvas yang 

digunakan. 

c. Pisau Palet 

Pisau palet digunakan untuk mengambil cat dari tube 

dan untuk mencampur warna satu dengan warna lain. 
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d. Palet  

Palet merupakan tempat (wadah) untuk mencampur cat. 

Benda ini terbuat dari bahan yang tidak menyerap air. Palet 

yang digunakan terbuat dari plastik dengan warna putih. 

e. Semprotan Pembasah Palet (Palette Wetting Spray) 

Semprotan air digunakan untuk memperlambat 

pengeringan cat pada palet dan sekaligus bisa digunakan untuk 

mengencerkan cat. 

f. Ember dan Air 

Ember digunakan sebagai tempat air yang berfungsi 

untuk mencuci kuas yang terkena cat agar kuas bersih dan bisa 

digunakan lagi. 

g. Kain Lap 

Kain lap digunakan untuk membersihkan dan 

mengeringkan kuas setelah dibersihkan air terlebih dahulu. 

 

3.2 Teknik Berkarya 

Dalam proses berkarya, penulis menggunakan cat akrilik yang 

sifatnya cenderung plakat/ menutup secara rata. Cat ini mirip dengan 

cat air karena pengencernya menggunakan air. Perbedaannya dengan 

cat air adalah cat ini mempunyai sifat opaque (plakat) dan 

penggunaannya tidak banyak menggunakan air, serta memilki daya 

rekat yang sangat kuat terhadap media yang digunakan.  
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Menurut Tjomme de Vries (dalam Sahman 1993:72), dilihat dari 

segi bahan terdapat empat teknik pokok yang bisa digunakan dalam 

berkarya seni lukis, yaitu:  

1.  Aquarellen, yaitu teknik melukis dengan menggunakan cat air, 

pewarnaan dengan teknik ini menyebabkan warna-warna yang 

dipakai menjadi transparan.  

2.  Guoache, yaitu teknik melukis dengan menggunakan cat plakat 

(opaque), cat yang digunakan cenderung kental.  

3.  Tempera schildren, yaitu teknik melukis dengan menggunakan cat 

tempera, yaitu cat yang terbuat dari campuran pigmen, air dan 

lemak.  

4.  Shicllderen met oilvert, yaitu teknik melukis dengan menggunakan 

cat minyak.  

Dari keempat teknik tersebut di atas, penulis dalam pembuatan 

karya proyek studinya menggunakan teknik pelakat. Penulis dalam 

melukis menggunakan pendekatan realistis, sehingga dibutuhkan teknik 

pelakat untuk memberi kesan keruangan atau volume. Sedangkan dari 

segi proses pewarnaan dalam melukis menggunakan teknik yang biasa 

dipakai yaitu indirect method (metode tidak langsung). 

Metode tidak langsung yaitu metode pembuatan karya seni lukis 

yang dikerjakan melalui tahapan-tahapan tertentu sampai lukisan 
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selesai. Metode tidak langsung ini penulis gunakan untuk mencapai 

kedetailan obyek lukisan. 

 

3.3 Proses Berkarya 

3.3.1 Tahap Konseptual 

Langkah awal dalam menciptakan karya seni lukis 

adalah pencarian ide atau  gagasan yang diangkat. Dalam hal 

pencarian ide yang diangkat untuk Proyek Studi ini awalnya 

muncul karena rasa kangen penulis terhadap keluarga terutama 

ibu. Berbicara mengenai ibu, yang terlintas dalam pikiran penulis 

adalah jasa-jasa beliau yang sangat berharga, Kehadiran seorang 

Ibu  di tengah sibuknya aktivitas keluarga sungguh sangat berarti, 

karena  kasih dan sayangnya senantiasa ada dalam suka maupun 

duka, meskipun kadang beliau marah, itu hanya ungkapan 

perasaan sayangnya beliau kepada anak.  

Sosok seorang ibu sangatlah menarik bagi penulis untuk 

diangkat dalam karya seni lukis. Banyak ekspresi yang ada di 

sosok seorang ibu, seperti cara beliau menyayangi, khawatir, 

gelisah, dan rasa kangen pada anak, bahkan cara beliau marah 

kepada anak karena rasa sayangnya. Dalam memperoleh ide, 

penulis lebih banyak mendapatkan gagasan dari pengalaman 

internal penulis terhadap fenomena yang terjadi di kehidupan 
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keluarga, baik secara langsung maupun melalui media elektronik, 

media massa dan hasil fotografi. Ungkapan seorang ibu dalam 

menyayangi anaknya menjadi salah satu alasan pemilihan kalimat 

untuk judul proyek studi ini. 

Setelah memperoleh tema yang diangkat, penulis 

membuat konsep karya melalui perenungan baik di dalam rumah 

maupun di luar rumah. Hasil perenungan tersebut kemudian 

dituangkan dalam sket dasar dengan media pensil. Sebelumnya 

penulis juga mengumpulkan referensi-referensi baik berupa 

artikel maupun fotografi guna membantu kelancaran proyek studi 

ini. 

 

3.3.2 Tahap Visualisasi 

Setelah menemukan ide atau gagasan tentang tema yang 

diangkat, penulis masih berpikir lagi mengenai seperti apa karya 

lukis proyek studi yang akan dibuat. Bagaimana cara membuat 

dan ekspresi apa yang akan dituangkan ke media lukis. Setelah 

semua dipikirkan dengan matang, penulis menentukan yang 

pertama, tentang obyek karya lukis yang akan dibuat yaitu 

ekspresi cinta kasih seorang ibu yang akan dibuat di atas kanvas 

dengan media cat akrilik. Kedua, tentang bagaimana cara 

membuat karya lukis, penulis menggunakan pendekatan realistis 
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dalam pembuatan semua karya lukis. Hal ini sesuai dengan 

keinginan penulis yaitu untuk mengukur sejauh mana penguasaan 

teknik dan kepekaan penulis dalam berkarya seni lukis realistis. 

Dalam hal ini konsep karya seni lukis yang dibuat 

mengacu pada gaya representatif, ini memungkinkan proses 

pembuatan desain yang membutuhkan waktu lebih karena bentuk 

dan warna yang dimunculkan  terkait dengan sesungguhnya. 

Tahap ini juga disebut sebagai tahap penciptaan karya. Mengenai 

tahap penciptaan karya, penulis menggunakan tahapan proses 

berkarya sebagai berikut: 

a. Pengamatan  

Dalam proses awal penciptaan karya yang dilakukan 

penulis adalah mengamati referensi berupa foto untuk 

dipindahkan dalam bentuk sket di atas kavas. 

b. Membuat Sket 

Dalam proses ini yang dilakukan penulis adalah 

membuat sket. Sket tersebut merupakan pengendapan sebuah 

pengamatan terhadap referensi visual berupa foto, yang 

selanjutnya melakukan proses pengonturan pada bentuk obyek 

dengan menggunakan pensil di atas kanvas, selain itu penulis 

juga akan melakukan improvisasi sket karya dengan 

pertimbangan karya tersebut nantinya akan terlihat lebih bagus. 
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c. Pewarnaan 

Setelah melalui proses pengonturan tersebut selesai 

kemudian dilanjutkan dengan pewarnaan. Penulis 

menggunakan pewarna atau cat akrilik dengan teknik 

pewarnaan cenderung plakat. Pewarnaan pertama dilakukan 

pada background, kemudian subyek utama yaitu sosok seorang 

ibu dan anaknya. Untuk mewarnai subyek atau bidang yang 

ada pada lukisan, digunakan nuansa warna dari terang ke gelap 

atau sebaliknya. Hal ini terjadi pada pemilihan warna primer, 

sekunder, maupun tertier. Tidak ada garis linier pada lukisan, 

garis terbentuk karena perbedaan warna atau perbedaan 

bentuk, atau perbedaan subyek dengan latar belakang. 

d. Sentuhan Akhir (finishing touch) 

Tahapan ini merupakan tahapan penyempurnaan 

keseluruhan karya. Karya yang sudah jadi dilihat dan diamati 

dan dipertimbangkan baik itu gelap terang, komposisi, warna 

maupun kekurangan lainnya. Setelah dalam pengamatan 

penulis merasa ada kesalahan atau kekurangan pada karya, 

serta melalui konsultasi dan bimbingan barulah karya tersebut 

dibenahi dan disempurnakan. 
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3.3.3 Tahap Penyajian 

Tahap ini bisa juga disebut tahap penyempurnaan karya 

secara keseluruhan. Penulis merencanakan memamerkan semua 

karya lukis dalam suatu sajian pameran. Hal ini sebagai salah satu 

bentuk penyampaian pesan dan aktualisasi diri kepada masyarakat 

atau penonton. 
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BAB 4 

HASIL KARYA 

 

Pada bab ini, dilaporkan seluruh karya yang dihasilkan penulis 

berikut foto karya dan berisi: (1) Spesifikasi karya (Identifikasi Karya), 

meliputi judul, bahan, ukuran, tahun dan foto karya, (2) Deskripsi karya, 

meliputi penjelasan secara visual mengenai keadaan fisik karya, dan (3) 

Analisis karya, meliputi interpretasi atau penafsiran nilai-nilai. 

Dari ke-9 karya yang akan dipamerkan, penulis mencoba 

mengungkapkan nilai-nilai yang terkandung dalam karya sebagai gambaran 

interpretasi cinta kasih ibu. Penulis membingkai karya-karyanya dalam 

judul “Ungkapan Cinta Kasih Ibu dalam Lukisan Bersubyek Wanita”. 
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4.1 Karya 1 

 

1. Spesifikasi Karya 

Judul   : Melindungi 

Media  : cat akrilik di atas kanvas 

Ukuran  : 80 cm x 60 cm 

Tahun  : 2011 

Referensi : www.google.co.id 

2. Deskripsi Karya 

Dalam karya lukis yang berjudul “Melindungi” ini 

menampilkan dua subyek yang berupa figur manusia yang tidak utuh 

atau setengah badan dengan latar polos di bagian tepi bidang lukisan 

yang membentuk border bergaris tak beraturan. 
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 Subyek dua figur manusia dilukiskan dengan posisi saling 

berhimpitan atau bersentuhan satu sama lain. Figur manusia pertama 

dari kiri posisi kepala menunduk ke bawah arah kiri bidang lukis. 

Figur manusia kedua sebelah kanan posisi kepalanya tampak 

samping menghadap arah kiri bidang lukis dengan satu mata terbuka 

dan mulut sedikit tebuka. Kedua subyek figur manusia ditampilkan 

dengan mengenakan pakaian muslim (mukena) dengan dominan 

warna putih kebiruan, sedangkan pada wajah kedua subyek 

menggunakan warna coklat kehijauan (ochre).  

Lukisan dengan ukuran 80 cm x 60 cm bermedia acrylic on 

canvas ini menggunakan teknik bercorak realistis, yaitu teknik 

sapuan yang halus dan dusel. 

3. Analisis Karya 

Wujud figur manusia yang divisualisasikan pada lukisan ini 

secara keseluruhan membentuk keseimbangan tak setangkup 

(asimetri), hal ini tampak pada subyek figur manusia sebelah kiri dan 

kanan yang tak sama. Subyek figur manusia diilustrasikan sebagai 

hubungan keluarga yakni ibu (sebelah kiri) dan anak (sebelah 

kanan). 

Visualisasi pada lukisan ini terdapat beberapa unsur rupa, 

antara lain: garis, warna, tekstur, dsb. Garis-garis tercipta dari 

penggunaan perbedaan dua bidang yang warnanya bertemu atau 
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pertemuan antara warna terang dengan warna yang lebih gelap, dan 

juga penggunaan yang tercipta berupa pertemuan arah cahaya (gelap 

terang). Garis-garis yang terdapat pada lukisan ini kebanyakan garis-

garis lengkung dan bergelombang yang tercipta dari raut muka 

wanita dan drapery kain mukena. Garis-garis lengkung dan 

bergelombang menciptakan kesan dinamis dan keanggunan. Selain 

garis lengkung dan bergelombang terdapat garis tak beraturan yang 

membentuk border, garis tersebut hanya berfungsi sebagai variasi 

frame pada bidang lukisan. 

Warna yang digunakan didominasi dengan  warna putih 

kebiruan yang diterapkan pada mukena. Untuk mewarnai subyek 

bagian wajah digunakan nuansa warna  dari terang ke gelap atau 

sebaliknya dengan menggunakan warna coklat kehijauan atau ochre. 

Dimaksudkan agar ekspresi subjek wanita terlihat menonjol dan 

menjadi pusat perhatian dalam lukisan ini 

Tekstur yang terbentuk akibat dari penggunaan cat akrilik 

dengan teknik plakat. Tekstur di sini tercipta karena media yang 

digunakan yaitu kanvas yang memang sudah dilapisi cat tembok 

sehingga memiliki nilai raba agak halus, juga didukung dengan 

penggunaan warna, baik itu nuansa atau penerapan pencahayaan 

serta keplastisan bentuk. Jadi tekstur yang digunakan di sini adalah 

tekstur semu.  
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Dalam lukisan ini digunakan komposisi asimetri. Komposisi 

terlihat pada penataan subyek pada bidang lukis dengan 

mempertimbangkan ruang. Penerapan ruang tercipta dengan adanya 

warna atau bidang yang tumpang tindih antara gelap dengan terang 

dan juga tercipta dengan adanya keplastisan bentuk. Penerapan 

dominasi tercipta melalui perbedaan warna yang terlihat pada warna 

wajah subyek yaitu warna coklat kehijauan yang dikelilingi dominan 

warna putih kebiruan. 

Dalam karya lukis yang berjudul “Melindungi” ini, penulis 

bermaksud memvisualisasikan tentang ibu yang berusaha 

menenangkan anaknya yang kepanasan dan kelelahan saat sholat 

jamaah di lapangan. Hal tersebut bisa terlihat dari tanda-tanda yang 

melekat pada subyek figur ibu (sebelah kiri) dalam ekspresi gesture, 

yakni mendekapkan tubuhnya ke anak dan menyandarkan kepalanya 

di atas kepala anaknya. Kelelahan anak dikonotasikan melalui mata 

yang sayu dan mulut yang sedikit terbuka, sedangkan kepanasan 

dikonotasikan melalui warna putih kekuningan pada pakaian ibadah 

(mukena) ibu bagian atas yang terkena cahaya matahari. 

Wajah ibu yang menunduk ke bawah dengan mendekapkan 

tubuhnya ke anak dikonotasikan sebagai hubungan antara ibu dan 

anak yang mewakili ungkapan cinta kasih ibu untuk melindungi anak 

dari berbagai hal dengan penuh ketulusan dan pengorbanan. 



40 
 

 

“Melindungi” yang diekspresikan sebagai ketulusan dan 

pengorbanan merupakan interpretasi cinta kasih ibu yang Penulis 

dapat sajikan kepada apresiator. 

 

4.2 Karya 2 

 

1. Spesifikasi Karya 

Judul  : Menangis 

Media  : Cat akrilik di atas kanvas 

Ukurang : 80 cm x 60 cm 

Tahun  : 2011 

Referensi : www.google.co.id 
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2. Deskripsi karya 

Dalam karya lukis yang berjudul “Menangis” ini 

menampilkan subyek yang berupa figur manusia (wanita) yang tidak 

utuh atau Close up dengan latar polos di bagian tepi bidang lukisan 

yang membentuk border bergaris tak beraturan. 

Arah subyek ini menghadap ke depan dan merupakan subyek 

utama lukisan. Subyek dalam lukisan ini divisualisasikan dengan 

kedua mata terbuka, tangan kiri di depan atau menutupi mulut, dan 

mengenakan penutup kepala (kerudung). Lukisan ini didominasi 

warna kecoklatan. 

Lukisan dengan ukuran 80 cm x 60 cm bermedia acrylic on 

canvas ini menggunakan teknik bercorak realistis, yaitu teknik 

sapuan yang halus dan dusel.  

3. Analisis Karya 

Lukisan yang berjudul “Menangis” dengan subyek figur 

wanita berkerudung yang divisualisasikan secara close up dengan 

posisi wajah menghadap ke depan. Visualisasi tersebut terdapat 

beberapa unsur rupa, antara lain: garis, warna, tekstur, dsb. 

Garis-garis tercipta dari penggunaan perbedaan dua bidang 

yang warnanya bertemu atau pertemuan antara warna terang dengan 

warna yang lebih gelap, dan juga penggunaan yang tercipta berupa 

pertemuan arah cahaya (gelap terang). Garis-garis yang terdapat 



42 
 

 

pada lukisan ini kebanyakan garis-garis lengkung dan bergelombang 

yang tercipta dari lekuk bagian tubuh manusia dan drapery kain 

hijab. Garis-garis lengkung dan bergelombang menciptakan kesan 

dinamis dan keanggunan. Selain garis lengkung dan bergelombang 

terdapat garis tak beraturan yang membentuk border, garis tersebut 

hanya berfungsi sebagai variasi frame pada bidang lukisan. 

Warna yang digunakan didominasi dengan  warna kecoklatan 

dan warna putih untuk pewarnaan high light yang diterapkan pada 

wajah dan tangan subyek. Dimaksudkan agar ekspresi subjek wanita 

terlihat menonjol dan menjadi pusat perhatian dalam lukisan ini. 

Tekstur yang terbentuk akibat dari penggunaan cat akrilik 

dengan teknik plakat. Tekstur di sini tercipta karena media yang 

digunakan yaitu kanvas yang memang sudah dilapisi cat tembok 

sehingga memiliki nilai raba agak halus, juga didukung dengan 

penggunaan warna, baik itu nuansa atau penerapan pencahayaan 

serta keplastisan bentuk. Jadi tekstur yang digunakan di sini adalah 

tekstur semu.  

Dalam lukisan ini digunakan komposisi asimetri. Komposisi 

terlihat pada penataan subyek pada bidang lukis dengan 

mempertimbangkan ruang. Penerapan ruang tercipta dengan adanya 

warna atau bidang yang tumpang tindih antara gelap dengan terang 

dan juga tercipta dengan adanya keplastisan bentuk. Penerapan 
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dominasi tercipta melalui perbedaan warna yang terlihat pada warna 

wajah subyek yaitu warna kecoklatan yang dikelilingi warna putih 

dan hitam. 

Dalam karya lukis yang berjudul “Menangis” ini, penulis 

bermaksud memvisualisasikan tentang ibu yang menangis. Hal 

tersebut bisa terlihat dari tanda-tanda yang melekat pada subyek 

dalam ekspresi wajahnya, yakni mendekatkan atau menempelkan 

tangan kiri ke hidung dan mulut, serta mata yang berkaca-kaca 

akibat high light penambahan warna putih sehingga mengesankan 

mata menangis. Ibu menangis mengkonotasikan sebagai ungkapan 

cinta kasih ibu, di mana menangis itu merupakan curahan perasaan 

ibu ke anak yang tidak dapat diungkapkan lewat kata-kata dan hanya 

bisa diungkapkan lewat air mata, walaupun tanpa alasan yang jelas. 

Secara keseluruhan lukisan ini menginterpretasikan curahan 

perasaan ibu terhadap anaknya yang hanya bisa diungkapkan lewat 

air mata. Curahan air mata ibu adalah salah satu bukti cinta kasih ibu 

terhadap anaknya. 
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4.3 Karya 3 

 

1. Spesifikasi Karya 

Judul  : Ciuman Ibu 

Media  : Akrilik di atas kanvas 

Ukuran  : 80 cm x 60 cm 

Tahun  : 2011 

Referensi : www.google.co.id 

2. Deskripsi Karya 

Dalam karya lukis yang berjudul “Ciuman Ibu” ini 

menampilkan dua subyek yang berupa figur manusia yang tidak utuh 

atau close up dan latar ruang berwarna kecoklatan, serta latar polos 

di bagian tepi bidang lukisan yang membentuk border bergaris tak 

beraturan.  
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Subyek dua figur manusia dilukiskan dengan posisi saling 

berhimpitan atau bersentuhan satu sama lain. Figur manusia pertama 

dari kiri posisi nampak samping dengan kepala menghadap ke arah 

pojok kanan atas bidang lukis dengan mata tertutup dan mulut 

sedikit terbuka. Figur manusia kedua sebelah kanan posisi kepalanya 

tampak samping menghadap arah pojok kiri bawah bidang lukis 

dengan mata tertutup dan mulut sedikit maju setengah membuka. 

Kedua figur saling bersentuhan, dimana mulut figur dua menempel 

dengan hidung figur satu dan hidung figur dua menempel dengan 

kening figur satu. Kedua subyek figur manusia ditampilkan dengan 

dominan warna kecoklatan dan keputihan.  

Lukisan dengan ukuran 80 cm x 60 cm bermedia acrylic on 

canvas ini menggunakan teknik bercorak realistis, yaitu teknik 

sapuan yang halus dan dusel. 

3. Analisis Karya 

Wujud figur manusia yang divisualisasikan pada lukisan ini 

secara keseluruhan membentuk keseimbangan tak setangkup 

(asimetri), hal ini tampak pada subyek figur manusia sebelah kiri dan 

kanan yang tak sama. Subyek figur manusia diilustrasikan sebagai 

hubungan keluarga yakni ibu (sebelah kanan) dan anak atau bayi  

(sebelah kiri). 
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Visualisasi pada lukisan ini terdapat beberapa unsur rupa, 

antara lain: unsur garis, warna, tekstur, dsb. Garis-garis tercipta dari 

penggunaan perbedaan dua bidang yang warnanya bertemu atau 

pertemuan antara warna terang dengan warna yang lebih gelap, dan 

juga penggunaan yang tercipta berupa pertemuan arah cahaya (gelap 

terang). Garis-garis yang terdapat pada lukisan ini kebanyakan garis-

garis lengkung dan bergelombang yang tercipta dari lekuk bagian 

tubuh manusia dan geraian rambut. Garis-garis lengkung dan 

bergelombang  menciptakan kesan dinamis dan keanggunan. Selain 

garis lengkung dan bergelombang terdapat garis tak beraturan yang 

membentuk border, garis tersebut hanya berfungsi sebagai variasi 

frame pada bidang lukisan. 

Warna yang digunakan didominasi dengan  warna kecoklatan 

dan warna putih untuk pewarnaan high light yang diterapkan pada 

wajah subyek. Dimaksudkan agar ekspresi subjek terlihat menonjol 

dan menjadi pusat perhatian dalam lukisan ini. 

Tekstur yang terbentuk akibat dari penggunaan cat akrilik 

dengan teknik plakat. Tekstur di sini tercipta karena media yang 

digunakan yaitu kanvas yang memang sudah dilapisi cat tembok 

sehingga memiliki nilai raba agak halus, juga didukung dengan 

penggunaan warna, baik itu nuansa atau penerapan pencahayaan 
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serta keplastisan bentuk. Jadi tekstur yang digunakan di sini adalah 

tekstur semu.  

Dalam lukisan ini digunakan komposisi asimetri. Komposisi 

terlihat pada penataan subyek pada bidang lukis dengan 

mempertimbangkan ruang. Penerapan ruang tercipta dengan adanya 

warna atau bidang yang tumpang tindih antara gelap dengan terang 

dan juga tercipta dengan adanya keplastisan bentuk. Penerapan 

dominasi tercipta melalui perbedaan warna yang terlihat pada warna 

wajah subyek yaitu warna kecoklatan yang dikelilingi warna coklat 

keputihan. 

Dalam karya lukis yang berjudul “Ciuman Ibu” ini, penulis 

bermaksud memvisualisasikan tentang ibu yang mencium anaknya 

yang sedang tidur sambil memejamkan mata. Hal tersebut bisa 

terlihat dari tanda-tanda yang melekat pada subyek figur ibu (sebelah 

kanan) dalam mimiknya, yakni mencium bagian hidung anaknya 

sambil memejamkan mata. Ciuman seorang ibu mengkonotasikan 

sebuah ketulusan bukti cinta dan keindahan yang mendalam, serta 

kesetiaan yang teguh tanpa harus terurai dalam kata-kata. Sedangkan 

memejamkan mata mengkonotasikan  kalau keindahan di dalam sini 

jauh lebih meneduhkan dibandingkan keindahan di luar. 

Secara keseluruhan lukisan ini menginterpretasikan ciuman  

cinta seorang ibu dimana ciuman itu akan meninggalkan kenangan 
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panjang pada sang anak. Untuk kemudian tidak saja merajut 

kenangan, tetapi juga membuat kualitas hidup sang anak penuh 

diwarnai cinta. Ciuman ibu adalah salah satu bukti cinta kasih ibu 

terhadap anaknya.  

4.4 Karya 4 

 

1. Spesifikasi Karya 

Judul  : Melamun 

Media  : Cat akrilik di atas kanvas 

Ukuran  : 80 cm x 60 cm 

Tahun  : 2012 

Referensi : www.elementipittorici.com 
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2. Deskripsi Karya 

Dalam karya lukis yang berjudul “Melamun” ini 

menampilkan subyek yang berupa figur manusia (wanita) yang tidak 

utuh atau setengah badan dan latar ruang berwarna coklat keputihan 

ada garis vertikal di sebelah kanan bidang lukis, serta latar polos di 

bagian tepi bidang lukisan yang membentuk border bergaris tak 

beraturan.  

Subyek figur manusia (wanita) dilukiskan secara tampak 

samping dengan mata sedikit terbuka dan posisi kepala menunduk ke 

arah pojok kiri bawah bidang lukis. Subyek mengenakan baju hitam 

dengan rambut dikuncir. Warna hitam tampak lebih mendominasi 

lukisan, selain hitam terdapat warna orange pada bagian muka 

subyek dan ditambah warna putih sebagai pewarnaan high light pada 

muka. 

Lukisan dengan ukuran 80 cm x 60 cm bermedia acrylic on 

canvas ini menggunakan teknik bercorak realistis, yaitu teknik 

sapuan yang halus dan dusel. 

3. Analisis Karya 

Wujud figur manusia yang divisualisasikan pada lukisan ini 

secara keseluruhan membentuk keseimbangan tak setangkup 

(asimetri), hal ini tampak pada subyek figur manusia yang 
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menghadap samping. Subyek figur manusia (wanita) diilustrasikan 

sebagai seorang ibu. 

Visualisasi pada lukisan ini terdapat beberapa unsur rupa, 

antara lain: unsur garis, warna, tekstur, dsb. Garis-garis tercipta dari 

penggunaan perbedaan dua bidang yang warnanya bertemu atau 

pertemuan antara warna terang dengan warna yang lebih gelap, dan 

juga penggunaan yang tercipta berupa pertemuan arah cahaya (gelap 

terang). Garis-garis yang terdapat pada lukisan ini kebanyakan garis-

garis lengkung dan bergelombang yang tercipta dari lekuk bagian 

tubuh manusia, geraian rambut dan baju. Garis-garis lengkung dan 

bergelombang  menciptakan kesan dinamis dan keanggunan. Selain 

garis lengkung dan bergelombang terdapat garis tak beraturan yang 

membentuk border, garis tersebut hanya berfungsi sebagai variasi 

frame pada bidang lukisan. 

Warna yang digunakan pada subyek didominasi dengan  

warna hitam, selain warna hitam terdapat warna orange dan warna 

putih untuk pewarnaan high light yang diterapkan pada wajah 

subyek. Dimaksudkan agar ekspresi subjek terlihat menonjol dan 

menjadi pusat perhatian dalam lukisan ini. 

Tekstur yang terbentuk akibat dari penggunaan cat akrilik 

dengan teknik plakat. Tekstur di sini tercipta karena media yang 

digunakan yaitu kanvas yang memang sudah dilapisi cat tembok 
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sehingga memiliki nilai raba agak halus, juga didukung dengan 

penggunaan warna, baik itu nuansa atau penerapan pencahayaan 

serta keplastisan bentuk. Jadi tekstur yang digunakan di sini adalah 

tekstur semu.  

Dalam lukisan ini digunakan komposisi asimetri. Komposisi 

terlihat pada penataan subyek pada bidang lukis dengan 

mempertimbangkan ruang. Penerapan ruang tercipta dengan adanya 

warna atau bidang yang tumpang tindih antara gelap dengan terang 

dan juga tercipta dengan adanya keplastisan bentuk. Penerapan 

dominasi tercipta melalui perbedaan warna yang terlihat pada warna 

subyek yaitu warna hitam yang dikelilingi warna coklat keputihan. 

Dalam karya lukis yang berjudul “Melamun” ini, penulis 

bermaksud memvisualisasikan tentang ibu yang melamuni keadaan 

anaknya. Hal tersebut bisa terlihat dari tanda-tanda yang melekat 

pada subyek figur ibu dalam mimiknya, yakni menundukan kepala 

dengan mata sedikit terbuka. Melamun disini mengkonotasikan 

sebuah keadaan diam hanyut dalam pikiran yang disebabkan dengan 

adanya masalah atau ada yang mengganggu pikiran.   

Secara keseluruhan lukisan ini menginterpretasikan keadaan 

seorang ibu yang selalu mencemaskan keadaan anaknya sehingga 

mengakibatkan terjadinya melamun. Mencemaskan anak sampai 
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melamun merupakan salah satu bukti cinta kasih ibu yang sangat 

dalam terhadap anaknya. 

 

4.5 Karya 5 

 

1. Spesifikasi Karya 

Judul  : Ibu Punk # Khawatir 

Media  : Cat akrilik di atas kanvas 

Ukuran  : 50 cm x 50 cm 

Tahun  : 2012 

Referensi : www.elementipittorici.com 

2. Deskripsi Karya 

Dalam karya lukis yang berjudul “Ibu Punk # Khawatir” ini 

menampilkan subyek yang berupa figur manusia yang tidak utuh 

atau close up dan latar ruang berwarna coklat keputihan, serta latar 
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polos di bagian tepi bidang lukisan yang membentuk border bergaris 

tak beraturan. 

Subyek figur manusia dilukiskan secara tampak menyamping 

ke kiri bidang lukis dengan muka tertutup kedua telapak tangan. 

Subyek mengenakan lima anting-anting dan tidak berambut. Warna 

pada subjek didominasi coklat keputihan dan ditambah warna putih 

sebagai pewarnaan high light pada subyek. 

Lukisan dengan ukuran 50 cm x 50 cm bermedia acrylic on 

canvas ini menggunakan teknik bercorak realistis, yaitu teknik 

sapuan yang halus dan dusel. 

3. Analisis Karya 

Wujud figur manusia yang divisualisasikan pada lukisan ini 

secara keseluruhan membentuk keseimbangan tak setangkup 

(asimetri), hal ini tampak pada subyek figur manusia yang 

menghadap menyamping. Subyek figur manusia diilustrasikan 

sebagai seorang ibu. 

Visualisasi pada lukisan ini terdapat beberapa unsur rupa, 

antara lain: unsur garis, warna, tekstur, dsb. Garis-garis tercipta dari 

penggunaan perbedaan dua bidang yang warnanya bertemu atau 

pertemuan antara warna terang dengan warna yang lebih gelap, dan 

juga penggunaan yang tercipta berupa pertemuan arah cahaya (gelap 

terang). Garis-garis yang terdapat pada lukisan ini kebanyakan garis-
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garis lengkung dan bergelombang yang tercipta dari lekuk bagian 

tubuh manusia. Garis-garis lengkung dan bergelombang  

menciptakan kesan dinamis dan keanggunan. Selain garis lengkung 

dan bergelombang terdapat garis tak beraturan yang membentuk 

border, garis tersebut hanya berfungsi sebagai variasi frame pada 

bidang lukisan. 

Warna yang digunakan didominasi dengan  coklat keputihan 

dan warna putih untuk pewarnaan high light yang diterapkan pada 

subyek. Dimaksudkan agar ekspresi subjek terlihat menonjol dan 

menjadi pusat perhatian dalam lukisan ini. 

Tekstur yang terbentuk akibat dari penggunaan cat akrilik 

dengan teknik plakat. Tekstur di sini tercipta karena media yang 

digunakan yaitu kanvas yang memang sudah dilapisi cat tembok 

sehingga memiliki nilai raba agak halus, juga didukung dengan 

penggunaan warna, baik itu nuansa atau penerapan pencahayaan 

serta keplastisan bentuk. Jadi tekstur yang digunakan di sini adalah 

tekstur semu.  

Dalam lukisan ini digunakan komposisi asimetri. Komposisi 

terlihat pada penataan subyek pada bidang lukis dengan 

mempertimbangkan ruang. Penerapan ruang tercipta dengan adanya 

warna atau bidang yang tumpang tindih antara gelap dengan terang 

dan juga tercipta dengan adanya keplastisan bentuk. Penerapan 
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dominasi tercipta melalui perbedaan warna yang terlihat pada warna 

subyek yaitu coklat keputihan yang ditambah warna putih untuk high 

light. 

Dalam karya lukis yang berjudul “Ibu Punk # Khawatir” ini, 

penulis bermaksud memvisualisasikan tentang ibu yang bergaya 

hidup punk namun seperti apapun dia, ibu tetaplah ibu yang selalu 

mencintai dan memikirkan anaknya. Hal tersebut bisa terlihat dari 

tanda-tanda yang melekat pada subyek figur ibu, yakni mengenakan 

lima anting-anting dan tidak berambut atau gundul. Punk 

mengkonotasikan suatu gaya hidup yang mengaburkan batas antara 

idealisme seni dan kenyataan hidup. Punk lebih terkenal dari hal 

fashion yang dikenakan dan tingkah laku yang mereka perlihatkan, 

seperti potongan rambut mohawk ala suku indian, atau dipotong ala 

feathercut dan diwarnai dengan warna-warna yang terang, sepatu 

boots, rantai dan spike, jaket kulit, celana jeans ketat dan baju yang 

lusuh, anti kemapanan, anti sosial, kaum perusuh dan kriminal dari 

kelas rendah, pemabuk berbahaya sehingga banyak yang mengira 

bahwa orang yang berpenampilan seperti itu sudah layak untuk 

disebut sebagai punker.  Ibu punk yang mencintai anaknya 

dikonotasikan lewat visualisasi kedua tangan yang menutup 

mukanya, gesture seperti itu mengisaratkan bahwa ibu tersebut 

http://id.wikipedia.org/wiki/Indian
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sedang mengalami kekhawatiran atau kecemasann dengan keadaan 

anaknya 

Secara keseluruhan lukisan ini menginterpretasikan keadaan 

seorang ibu yang bergaya hidup punk, namun seperti apapun dia, ibu 

tetaplah ibu yang selalu punya rasa khawatir terhadap anaknya. 

Keadaan dimana ibu mengkhawatirkan anaknya adalah salah satu  

bukti cinta kasih ibu terhadap anaknya. 

 

4.6 Karya 6 

 

1. Spesifikasi Karya 

Judul  : Menatap Ke Depan 

Media  : Cat akrilik di atas kanvas 

Ukuran : 120 cm x 100 cm 
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Tahun  : 2012 

Referensi : www.elementipittorici.com 

2. Deskripsi Karya 

Dalam karya lukis yang berjudul “Menatap Ke Dedepan” ini 

menampilkan subyek yang berupa figur manusia yang tidak utuh 

atau close up dan latar ruang berwarna hitam, serta latar polos di 

bagian tepi bidang lukisan yang membentuk border bergaris tak 

beraturan.  

Subyek figur manusia dilukiskan secara tampak depan 

dengan kedua mata terbuka dan mulut sedikit terbuka. Subyek 

mengenakan baju atau kain berwarna biru dan penutup kepala 

berwana biru. Warna biru tampak mendominasi subyek, slain warna 

biru terdapat warna coklat pada muka dan sekitar leher, serta 

ditambah warna putih sebagai pewarnaan high light pada muka 

subyek. Sedangkan secara keseluruhan didominsai warna hitam yang 

diterapkan pada background. 

Lukisan dengan ukuran 120 cm x 100 cm bermedia acrylic 

on canvas ini menggunakan teknik bercorak realistis, yaitu teknik 

sapuan yang halus dan dusel. 

3. Analisis Karya 

Wujud figur manusia yang divisualisasikan pada lukisan ini 

secara keseluruhan membentuk keseimbangan tak setangkup 
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(asimetri), hal ini tampak pada subyek figur manusia yang 

menghadap depan dengan sebagian yang tidak terkena cahaya atau 

low light . Subyek figur manusia diilustrasikan sebagai seorang ibu. 

Visualisasi pada lukisan ini terdapat beberapa unsur rupa, 

antara lain: unsur garis, warna, tekstur, dsb. Garis-garis tercipta dari 

penggunaan perbedaan dua bidang yang warnanya bertemu atau 

pertemuan antara warna terang dengan warna yang lebih gelap, dan 

juga penggunaan yang tercipta berupa pertemuan arah cahaya (gelap 

terang). Garis-garis yang terdapat pada lukisan ini kebanyakan garis-

garis lengkung dan bergelombang yang tercipta dari lekuk bagian 

tubuh manusia dan drapery kain. Garis-garis lengkung dan 

bergelombang  menciptakan kesan dinamis dan keanggunan. Selain 

garis lengkung dan bergelombang terdapat garis tak beraturan yang 

membentuk border, garis tersebut hanya berfungsi sebagai variasi 

frame pada bidang lukisan. 

Warna yang digunakan didominasi dengan  hitam, selain 

hitam terdapat warna biru dan coklat pada subyek, ditambah warna 

putih dan biru muda untuk pewarnaan high light yang diterapkan 

pada subyek. Dimaksudkan agar ekspresi subjek terlihat menonjol 

dan menjadi pusat perhatian dalam lukisan ini. 

Tekstur yang terbentuk akibat dari penggunaan cat akrilik 

dengan teknik plakat. Tekstur di sini tercipta karena media yang 
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digunakan yaitu kanvas yang memang sudah dilapisi cat tembok 

sehingga memiliki nilai raba agak halus, juga didukung dengan 

penggunaan warna, baik itu nuansa atau penerapan pencahayaan 

serta keplastisan bentuk. Jadi tekstur yang digunakan di sini adalah 

tekstur semu.  

Dalam lukisan ini digunakan komposisi asimetri. Komposisi 

terlihat pada penataan subyek pada bidang lukis dengan 

mempertimbangkan ruang. Penerapan ruang tercipta dengan adanya 

warna atau bidang yang tumpang tindih antara gelap dengan terang 

dan juga tercipta dengan adanya keplastisan bentuk. Penerapan 

dominasi tercipta melalui perbedaan warna yang terlihat pada warna 

subyek yaitu biru dan coklat yang dikelilingi warna hitam. 

Dalam karya lukis yang berjudul “Menatap Ke Depan” ini, 

penulis bermaksud memvisualisasikan tentang seorang ibu yang 

selalu memperhatikan masa depan anaknya. Hal tersebut bisa terlihat 

dari tanda-tanda yang melekat pada subyek figur ibu, yakni  

menghadap ke depan dengan mata terbuka. Ibu menghadap ke depan 

mengkonotasikan sebuah kiasan dimana seorang ibu selalu 

memikirkan dan mempersiapkan segala sesuatu untuk masa depan 

anaknya. Melihat atau mata terbuka mengkonotasikan bahwa segala 

sesuatu harus diperhatikan. 
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Secara keseluruhan lukisan ini menginterpretasikan keadaan 

seorang ibu yang selalu memikirkan, memperhatikan, dan 

mempersiapkan segala sesuatu untuk masa depan anaknya. Keadaan 

dimana ibu memikirkan, memperhatikan, dan mempersiapkan adalah 

salah satu  bukti cinta kasih ibu terhadap anaknya. 

 

4.7 Karya 7 

 

1. Spesifikasi Karya 

Judul  : My Mom Is A Gladiator 

Media  : Cat akrilik di atas kanvas 

Ukuran : 120 cm x 100 cm 

Tahun  : 2012 

Referensi : www.elementipittorici.com 
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2. Deskripsi karya 

Dalam karya lukis yang berjudul “My Mom Is A Gladiator” 

ini menampilkan subyek yang berupa figur manusia yang tidak utuh 

atau setengah badan dan latar ruang berwarna hitam dan coklat 

kehijauan (ochre), serta latar polos di bagian tepi bidang lukisan 

yang membentuk border bergaris tak beraturan. 

Subyek figur manusia dilukiskan secara tampak samping 

dengan mata terbuka. Subyek mengenakan kain di leher dan 

setengah lingkaran di bawah tengah. Warna hitam tampak 

mendominasi subyek, slain warna hitam terdapat warna putih 

sebagai pewarnaan high light pada subyek.  

Lukisan dengan ukuran 120 cm x 100 cm bermedia acrylic 

on canvas ini menggunakan teknik bercorak realistis, yaitu teknik 

sapuan yang halus dan dusel. 

3. Analisis Karya 

Wujud figur manusia yang divisualisasikan pada lukisan ini 

secara keseluruhan membentuk keseimbangan tak setangkup 

(asimetri), hal ini tampak pada subyek figur manusia yang tampak 

samping dengan sebagian yang tidak terkena cahaya atau low light . 

Subyek figur manusia diilustrasikan sebagai seorang ibu. 

Visualisasi pada lukisan ini terdapat beberapa unsur rupa, 

antara lain: unsur garis, warna, tekstur, dsb. Garis-garis tercipta dari 
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penggunaan perbedaan dua bidang yang warnanya bertemu atau 

pertemuan antara warna terang dengan warna yang lebih gelap, dan 

juga penggunaan yang tercipta berupa pertemuan arah cahaya (gelap 

terang). Garis-garis yang terdapat pada lukisan ini kebanyakan garis-

garis lengkung dan bergelombang yang tercipta dari lekuk bagian 

tubuh manusia, geraian rambut dan drapery kain. Garis-garis 

lengkung dan bergelombang  menciptakan kesan dinamis dan 

keanggunan. Selain garis lengkung dan bergelombang terdapat garis 

tak beraturan yang membentuk border, garis tersebut hanya 

berfungsi sebagai variasi frame pada bidang lukisan. 

Warna yang digunakan didominasi dengan  hitam, selain 

hitam terdapat warna coklat kehijauan (ochre) dan warna putih untuk 

pewarnaan high light yang diterapkan pada subyek. Dimaksudkan 

agar ekspresi subjek terlihat menonjol dan menjadi pusat perhatian 

dalam lukisan ini. 

Tekstur yang terbentuk akibat dari penggunaan cat akrilik 

dengan teknik plakat. Tekstur di sini tercipta karena media yang 

digunakan yaitu kanvas yang memang sudah dilapisi cat tembok 

sehingga memiliki nilai raba agak halus, juga didukung dengan 

penggunaan warna, baik itu nuansa atau penerapan pencahayaan 

serta keplastisan bentuk. Jadi tekstur yang digunakan di sini adalah 

tekstur semu.  
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Dalam lukisan ini digunakan komposisi asimetri. Komposisi 

terlihat pada penataan subyek pada bidang lukis dengan 

mempertimbangkan ruang. Penerapan ruang tercipta dengan adanya 

warna atau bidang yang tumpang tindih antara gelap dengan terang 

dan juga tercipta dengan adanya keplastisan bentuk. Penerapan 

dominasi tercipta melalui perbedaan warna yang terlihat pada warna 

subyek yaitu hitam dan putih high light yang dikelilingi warna hitam. 

Dalam karya lukis yang berjudul “My Mom Is A Gladiator” 

ini, penulis bermaksud memvisualisasikan tentang seorang ibu yang 

selalu berjuang untuk anaknya yang divisualisasikan lewat sosok 

gladiator. Hal tersebut bisa terlihat dari tanda-tanda yang melekat 

pada subyek figur ibu, yakni ada setengah lingkaran di bawah tengah 

yang dikonotasikan sebagai tameng. Tameng adalah sebuah alat 

yang digunakan sebagai pertahanan atau perlindungan diri. Tameng 

biasanya digunakan oleh prajurit (di Jawa) maupun gladiator (di 

Romawi). Ibu yang selalu berjuang untuk anaknya dikonotasikan 

lewat kiasan visual wanita membawa tameng yang diartikan sebagai 

seorang gladiator. Gladiator adalah orang-orang yang akan berjuang 

sampai mati (masa Romawi kuno).  

Secara keseluruhan lukisan ini menginterpretasikan seorang 

ibu yang akan selalu memperjuangkan hidup anaknya sampai mati 

yang dikiaskan lewat sosok gladiator. Perjuangan seorang ibu 
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merupakan suatu pengorbanan yang tulus sebagai bukti cinta kasih 

ibu kepada anaknya. 

 

4.8 Karya 8 

 

1. Spesifikasi Karya 

Judul  : Kemistikan Ibu 

Media  : Cat akrilik di atas kanvas 

Ukuran : 150 cm x 100 cm 

Tahun  : 2012 

Referensi : www.elementipittorici.com 
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2. Deskripsi Karya 

Dalam karya lukis yang berjudul “Kemistikan Ibu” ini 

menampilkan subyek utama berupa figur manusia yang tidak utuh 

atau setengah badan, subyek pendukung berupa ular hijau dan latar 

ruang berwarna hitam kecoklatan, serta latar polos di bagian tepi 

bidang lukisan yang membentuk border bergaris tak beraturan. 

Subyek figur manusia dilukiskan secara tampak menyamping 

dengan mata tertutup. Subyek mengenakan kemben hijau dan kain 

panjang (selendang) hijau yang melekat pada kedua tangan yang 

agak diangkat. Warna hijau tampak mendominasi lukisan, slain 

warna hijau terdapat warna coklat pada subyek, ditambah warna 

coklat keputihan dan warna hijau muda sebagai pewarnaan high light 

pada subyek.  

Lukisan dengan ukuran 150 cm x 100 cm bermedia acrylic 

on canvas ini menggunakan teknik bercorak realistis, yaitu teknik 

sapuan yang halus dan dusel. 

3. Analilsis Karya 

Wujud figur manusia yang divisualisasikan pada lukisan ini 

secara keseluruhan membentuk keseimbangan tak setangkup 

(asimetri), hal ini tampak pada subyek figur manusia yang tampak 

menyamping. Subyek figur manusia diilustrasikan sebagai seorang 

ibu. 
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Visualisasi pada lukisan ini terdapat beberapa unsur rupa, 

antara lain: unsur garis, warna, tekstur, dsb. Garis-garis tercipta dari 

penggunaan perbedaan dua bidang yang warnanya bertemu atau 

pertemuan antara warna terang dengan warna yang lebih gelap, dan 

juga penggunaan yang tercipta berupa pertemuan arah cahaya (gelap 

terang). Garis-garis yang terdapat pada lukisan ini kebanyakan garis-

garis lengkung dan bergelombang yang tercipta dari lekuk subyek 

pendukung, lekuk bagian tubuh manusia, geraian rambut dan 

drapery kain. Garis-garis lengkung dan bergelombang  menciptakan 

kesan dinamis dan keanggunan. Selain garis lengkung dan 

bergelombang terdapat garis tak beraturan yang membentuk border, 

garis tersebut hanya berfungsi sebagai variasi frame pada bidang 

lukisan. 

Warna yang digunakan didominasi dengan  hijau, selain hijau 

terdapat warna coklat, ditambah coklat keputihan dan hijau muda 

untuk pewarnaan high light yang diterapkan pada subyek. 

Dimaksudkan agar ekspresi subjek terlihat menonjol dan menjadi 

pusat perhatian dalam lukisan ini. 

Tekstur yang terbentuk akibat dari penggunaan cat akrilik 

dengan teknik plakat. Tekstur di sini tercipta karena media yang 

digunakan yaitu kanvas yang memang sudah dilapisi cat tembok 

sehingga memiliki nilai raba agak halus, juga didukung dengan 
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penggunaan warna, baik itu nuansa atau penerapan pencahayaan 

serta keplastisan bentuk. Jadi tekstur yang digunakan di sini adalah 

tekstur semu.  

Dalam lukisan ini digunakan komposisi asimetri. Komposisi 

terlihat pada penataan subyek pada bidang lukis dengan 

mempertimbangkan ruang. Penerapan ruang tercipta dengan adanya 

warna atau bidang yang tumpang tindih antara gelap dengan terang 

dan juga tercipta dengan adanya keplastisan bentuk. Penerapan 

dominasi tercipta melalui perbedaan warna yang terlihat pada warna 

subyek yaitu hijau dan coklat yang dikelilingi warna hitam. 

Karya lukis yang berjudul “Kemistikan Ibu” ini, penulis 

bermaksud memvisualisasikan tentang seorang ibu yang memiliki 

kekuatan batin yang di luar nalar (mistik)  yang divisualisasikan 

lewat legenda Jawa sosok Kanjeng Ratu Kidul. Hal tersebut bisa 

terlihat dari tanda-tanda yang melekat pada subyek figur ibu, yakni 

mengenakan kemben dan kain selendang berwana hijau, serta ada 

subyek pendukung berupa ular. Tanda-tanda tersebut 

mengkonotasikan sosok legenda jawa yakni Kanjeng Ratu Kidul, 

dimana Kanjeng Ratu Kidul suka memakai kain serba warna hijau. 

Kanjeng Ratu Kidul merupakan legenda penguasa mistik pantai 

selatan. Sedangkan subyek pendukung berupa ular mengkonotasikan 
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sosok gaib yang selalu ada di sekeliling Kanjeng Ratu Kidul dan 

sebagai simbol kekuatannya. 

Secara keseluruhan lukisan ini menginterpretasikan kekuatan 

seorang ibu yang sulit dinalar logika lewat sosok legenda Kanjeng 

Ratu Kidul. Penulis memvisualisasikan lewat sosok Kanjeng Ratu 

Kidul bermaksud untuk mengambil kekuatan mistiknya. Kekuatan 

itu bisa berupa marah, larangan, perintahnya, dsb. Tapi seperti 

apapun kekuatan itu, penulis meyakini bahwa itu semata-mata rasa 

cinta ibu kepada anaknya.  

 

4.9 Karya 9 

 

1. Spesifikasi Karya 

Judul  : Malaikat Tak Bersayap 

Media  : cat akrilik di atas kannvas 
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Ukuran : 150 cm x 120 cm 

Tahun  : 2013 

Referensi : www.goole.co.id 

2. Deskripsi Karya 

Dalam karya lukis yang berjudul “Malaikat Tak Bersayap” 

ini menampilkan subyek berupa figur manusia (wanita)dengan posisi 

berbaring setengah telanjang sejajar dengan garis-garis horizontal, 

mata terpejam, kedua tangan berhimpit sebagai tumpuhan kepala, 

kedua kaki berhimpit agak menekuk. Bagian pinggul subyek tertutup 

kain warna hitam-putih dan rambut dikuncir. Latar ruang berwana 

abu-abu, serta latar polos di bagian tepi bidang lukisan yang 

membentuk border bergaris tak beraturan.   

Warna abu-abu tampak mendominasi, selain warna abu-abu 

terdapat warna coklat keputihan dan hitam-putih pada subyek.  

Lukisan dengan ukuran 150 cm x 120 cm bermedia acrylic on 

canvas ini menggunakan teknik bercorak realistis, yaitu teknik 

sapuan yang halus dan dusel. 

3. Analisis Karya 

Wujud figur manusia (wanita) yang divisualisasikan pada 

lukisan ini secara keseluruhan membentuk keseimbangan tak 

setangkup (asimetri), hal ini tampak pada subyek figur manusia yang 

berbaring. Garis-garis horizontal merupakan lempengan tebal untuk 
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tempat berbaring figur manusia. Subyek figur manusia (wanita) 

diilustrasikan sebagai seorang ibu. 

Visualisasi pada lukisan ini terdapat beberapa unsur rupa, 

antara lain: unsur garis, warna, tekstur, dsb. Garis-garis tercipta dari 

penggunaan perbedaan dua bidang yang warnanya bertemu atau 

pertemuan antara warna terang dengan warna yang lebih gelap, dan 

juga penggunaan yang tercipta berupa pertemuan arah cahaya (gelap 

terang). Garis-garis yang terdapat pada lukisan ini kebanyakan garis-

garis lengkung dan bergelombang yang tercipta dari lekuk subyek 

pendukung, lekuk tubuh manusia, geraian rambut dan drapery kain. 

Garis-garis lengkung dan bergelombang  menciptakan kesan dinamis 

dan keanggunan. Garis-garis horizontal yang tercipta dari lempengan 

tebal menciptakan kesan sugesti ketenangan. Selain garis-garis 

tersebut juga terdapat garis tak beraturan yang membentuk border, 

garis tersebut hanya berfungsi sebagai variasi frame pada bidang 

lukisan. 

Warna yang digunakan didominasi dengan abu-abu, selain 

abu-abu terdapat warna coklat keputihan dan warna hitam-putih 

yang diterapkan pada subyek. Dimaksudkan agar ekspresi subjek 

terlihat menonjol dan menjadi pusat perhatian dalam lukisan ini. 

Tekstur yang terbentuk akibat dari penggunaan cat akrilik 

dengan teknik plakat. Tekstur di sini tercipta karena media yang 
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digunakan yaitu kanvas yang memang sudah dilapisi cat tembok 

sehingga memiliki nilai raba agak halus, juga didukung dengan 

penggunaan warna, baik itu nuansa atau penerapan pencahayaan 

serta keplastisan bentuk. Jadi tekstur yang digunakan di sini adalah 

tekstur semu.  

Dalam lukisan ini digunakan komposisi asimetri. Komposisi 

terlihat pada penataan subyek pada bidang lukis dengan 

mempertimbangkan ruang. Penerapan ruang tercipta dengan adanya 

warna atau bidang yang tumpang tindih antara gelap dengan terang 

dan juga tercipta dengan adanya keplastisan bentuk. Penerapan 

dominasi tercipta melalui perbedaan warna yang terlihat pada warna 

subyek yaitu coklat keputihan dan hitam-putih yang dikelilingi 

warna abu-abu. 

Dalam karya lukis yang berjudul “Malaikat Tak Bersayap” 

ini, penulis bermaksud memvisualisasikan tentang seorang ibu yang 

slalu perhatian terhadap anaknya yang divisualisasikan lewat wanita 

setengah telanjang dengan kain hitam-putih yang sedang berbaring. 

Hal tersebut bisa terlihat dari tanda-tanda yang melekat pada subyek 

figur ibu, yakni dalam posisi berbaring setengah telanjang yang 

hanya tertutup kain hitam putih pada pinggulnya. Kain hitam putih 

mengkonotasikan keseimbangan alam. Wanita berbaring setengah 

telanjang mengkonotasikan sosok wanita elok dan sexy yang sedang 
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beristirahat. Penulis mengkiaskan sosok tersebut sebagai malaikat 

yang tak bersayap.  

Secara keseluruhan lukisan ini menginterpretasikan seorang 

ibu yang selalu memperhatikan anakanya tiap saat, selalu ada saat 

senang maupun duka, selalu mengerti, selalu mengkhawatirkan, dsb. 

Sifat ibu seperti itulah yeng membuat penulis mengkiaskan sebagai 

malaikat tak bersayap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

73 

 

BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Seseorang lahir dengan memiliki bakat atau kemampuan yang 

berbeda-beda. Kemampuan tersebut bisa diaktualisasikan melalui 

berbagai cara. Dalam proyek studi ini penulis memilih 

mengaktualisasikan diri melalui karya seni lukis. Karya lukis yang 

penulis angkat yaitu mengenai cinta kasih ibu yang dimanifestasikan 

dalam karya seni lukis realistis. 

Dalam pembuatan proyek studi ini penulis memilih tema 

“Ungkapan Cinta Kasih Ibu dalam lukisan bersubyek wanita”, karya 

lukis ini mengekspresiakan pengalaman visual penulis mengenai sosok 

ibu, sehingga sosok ibu dijadikan subyek dominan lukisan proyek studi. 

Proyek studi ini menampilkan sembilan karya lukis dengan teknik 

realistis berukuran bervariasi antara lain 50 cm x 50 cm, 80 cm x 60 

cm, 120 cm x 100 cm, dan 150 cm x 120 cm. Penulis menggunakan 

media cat akrilik dengan karakteristik plakat. Teknik yang diterapkan 

menggunakan corak realistis dengan metode tidak langsung atau 

melalui tahapan-tahapan tertentu sampai lukisan selesai. Warna-warna 

yang digunakan cenderung warna hangat yang didominasi coklat 

keputihan dan ochre. Seluruh visualisasi lukisan ditampilkan dengan 
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border polos bergaris tak beraturan yang difungsikan sebagai frame 

semu. Keseluruhan karya menerapkan keseimbangan tak setangkup 

atau asimetri. 

Manfaat yang diperoleh penulis dalam melukis menggunakan 

cat akrilik dalam corak realistis ialah pada kemudahan dan kesulitan 

penggunaannya. Kemudahannya adalah cat akrilik mempunyai rentang 

waktu pengeringan yang cukup cepat, sehingga bisa ditindas dengan 

warna selanjutnya, sedangkan kesulitannya adalah dalam pegolahan 

warna pada saat membuat pencampuran dari nada gelap ke terang atau 

sebaliknya, sehingga dengan kesulitan tersebut penulis harus teliti dan 

tidak boleh tergesa dalam pengolahan warna. Kemudahan dan kesulitan 

memberikan pemahaman lebih bagi penulis tentang karakteristik cat 

akrilik guna peningkatan karya lukis realistis selanjutnya. 

5.2 Saran 

Dengan adanya proyek studi yang penulis buat ini, diharapkan 

dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi akademisi Unnes dalam 

bidang seni lukis pada khususnya. Bagi mahasiswa, khususnya 

mahasiswa seni rupa baik pendidikan maupun murni atau bahkan 

mahasiswa prodi DKV, diharapkan agar lebih kreatif lagi dalam 

melukis. Kreatif baik dalam media berkarya, teknik maupun 

gagasannya sehingga dapat meningkatkan kualitas seni rupa Unnes. 
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Penulis juga berharap agar semua pihak yang telah menyaksikan 

karya lukis ini dapat termotivasi untuk membuat karya yang lebih baik 

lagi karena karya lukis yang penulis buat ini sangat jauh dari sempurna. 

Bagi penulis sendiri, dengan adanya proyek studi ini semoga kelak 

penulis dapat membuat karya yang lebih baik dari karya yang sekarang 

ini. 

Segala kesulitan yang penulis hadapi dalam pembuatan karya 

seni lukis ini memberikan banyak pelajaran yang berarti karena dengan 

bereksplorasi baik media maupun tekniknya, maka akan kita temui 

pemecahan masalah dari segala kesulitan yang dihadapi. Begitulah yang 

seharusnya dilakukan para pelukis yang masih amatir, seperti penulis 

sendiri, agar meningkatkan pengetahuannya di bidang teknis dan non-

teknis dalam hal melukis. Alangkah baiknya menjadi pelukis yang tidak 

mudah menyerah sebelum terus mencoba. Melukis adalah persoalan 

hati yang tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Kita harus konsisten 

dengan apa yang telah kita pilih, karena dengan kekonsistenan itulah 

orang akan menjadi besar. Sudah merupakan tugas kitalah, generasi 

muda untuk melestarikan seni lukis di Semarang, Indonesia, bahkan 

dunia. 
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