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SARI 

 
 

Prasetyo, Eko Bagus Budi. 2012. Ekspresi tentang Kehidupan Wanita Metropolitan 

dalam Ungkapan Seni Lukis. Proyek Studi. Jurusan Seni Rupa. Fakultas Bahasa 

dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Purwanto, M.Pd, 

Pembimbing II: Eko Haryanto, M.Ds. 

 

Kata kunci: Kehidupan Wanita Metropolitan, Seni Lukis. 

 

Terpaan aneka ragam budaya mengakibatkan merebaknya gaya hidup metropolis 

yang cenderung mengedepankan kemewahan daripada kecerdasan dan nilai budaya lokal. 

Gaya hidup metropolis ini terutama berkembang pada kalangan muda yang tergolong 

labil, dan sangat mudah terpengaruh. Perubahan gaya hidup ini juga terlihat pada kaum 

wanita. Pilihan beraktivitas wanita lebih banyak porsinya pada sesuatu yang bersifat 

materil duniawi. 

Media dalam karya seni lukis ini pertama digunakan cat arkrilik mowilek yakni 

sejenis cat tembok yang kedap air, dan air sebagai campuran pengencernya. Kedua adalah 

lem kayu (fox) adalah lem yang mengandung bahan plastik, berwarna putih susu, bersifat 

transparan, digunakan sebagai pembuatan tekstur dan pelapis kanvas. 

Karya seni lukis yang dihasilkan berjumlah empat belas buah dengan ukuran 90 x 

90 cm sampai dengan 100 x 135 cm. Karya seni lukis ini merupakan imaji dari kehidupan 

wanita metropolitan. Subyek yang terdapat pada lukisan-lukisan penulis dalam proyek 

studi ini adalah wanita. Berlatar belakang pesantren, penulis menganggap wanita dan 

kehidupan metropolitan sebagai sesuatu hal yang negatif. Penulis menganggap subyek 

tersebut paling efektif dalam menyampaikan pesan yang hendak disampaikan pada 

apresiator. Pesan-pesan yang terdapat pada lukisan-lukisan tersebut adalah mengenai 

kehidupan wanita metropolitan yang dapat merusak hidup dan moral wanita tersebut. 

Selain itu, penulis lebih memilih wanita sebagai subyek lukisan daripada pria ataupun 

makhluk lainnya karena wanita lebih memiliki bentuk anatomi yang indah dan mudah 

untuk disetilisasi. 

Simpulan dari proyek studi ini ialah sifat wanita metropolitan menarik untuk 

dikaji dikarenakan gaya hidupnya yang beragam. Dalam menciptakan karya seni lukis 

hendaknya lebih mengeksplorasi tema, media, maupun teknik dalam berkarya. 

Diharapkan proyek studi ini dapat bermanfaat bagi apresiator, terutama mahasiswa dan 

diharapkan pula dapat memberikan motivasi kepada  mahasiswa yang lain untuk 

menciptakan karya seni lukis yang estetis, eksploratif, dan dapat dinikmati oleh orang 

lain.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Tema 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh dunia barat dengan nilai-nilainya 

telah mempengaruhi nilai budaya kita. Salah satu dampaknya terlihat pada wanita 

dan kehidupannya. Wanita jaman sekarang cenderung beradaptasi mengikuti 

jaman. Hal tersebut akibat arus global yang nyata yaitu nilai-nilai dari luar dapat 

dengan mudah masuk ke dalam kehidupan masyarakat melalui teknologi 

komunikasi modern. Pengaruh tersebut tidak selalu berupa pengaruh positif, tetapi 

juga berupa pengaruh negatif. 

Teknologi informasi ini telah merubah budaya sebagian besar masyarakat 

dunia, terutama yang tinggal di perkotaan. Masyarakat perkotaan yang memiliki 

kemudahan akses terhadap informasi merupakan kelompok masyarakat yang 

langsung terkena pengaruh budaya global.  

Kehidupan masyarakat saat ini tumbuh beriringan dengan globalisasi 

ekonomi yang ditandai dengan menjamurnya pusat perbelanjaan bergaya seperti 

shopping mall, industri mode atau fashion, industri kecantikan, industri kuliner, 

kawasan huni mewah, apartemen, iklan barang-barang mewah dan merek asing, 

makanan instan (fast food), serta reproduksi dan transfer gaya hidup melalui iklan 

di media elektronik maupun cetak yang sudah sampai ke ranah keluarga. 

Dampak budaya global mengakibatkan perubahan sosial budaya, yaitu 

sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu 
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masyarakat. Perubahan ini merupakan hal yang umum terjadi, seiring 

berkembangnya jaman dan sesuai dengan sifat dasar manusia yang selalu ingin 

berubah. Perubahan ini mencakup banyak aspek dari hidup manusia, termasuk 

perubahan peradaban dan gaya hidup.  Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di 

dunia yang merupakan ciri sebuah dunia modern, atau yang biasa juga disebut 

modernitas.  

Terpaan aneka ragam budaya mengakibatkan merebaknya gaya hidup 

metropolis yang cenderung mengedepankan kemewahan daripada kecerdasan dan 

nilai budaya lokal. Gaya hidup metropolis ini terutama berkembang pada kalangan 

muda yang tergolong labil, dan sangat mudah terpengaruh. Perubahan gaya hidup 

ini juga terlihat pada kaum wanita. Pilihan beraktivitas wanita lebih banyak 

porsinya pada sesuatu yang bersifat materil duniawi.  

Gaya hidup metropolis digambarkan secara gamblang dalam film-film dan 

sinetron Indonesia yang setiap hari dapat disaksikan di layar televisi. Pengaruh-

pengaruh budaya itulah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya beragam 

gaya hidup wanita metropolitan.  

Wanita metropolitan selalu berusaha untuk memperbaharui penampilannya 

sesuai dengan trend yang sedang berlaku. Penampilan bukan saja apa yang 

melekat di tubuh semata, melainkan juga bagaimana keseluruhan potensi dalam 

diri memungkinkan mereka untuk menampilkan citra diri. Cara berpakaian dan 

pilihan warna dalam berbusana ataupun dalam hal apa saja yang berkaitan dengan 

identitasnya sebagai wanita adalah salah satu dari usaha wanita metropolitan 

untuk membentuk citra tertentu melalui penampilannya. 



3 

 

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa dampak masuknya aneka 

ragam budaya tidak hanya berupa dampak positif tetapi juga negatif. Sebagai 

contoh dampak negatifnya pada wanita metropolitan adalah rusaknya jati diri 

wanita. Wanita melupakan kodrat dan kewajibannya. Mereka cenderung terpukau 

pada kemilau duniawi. 

Menemukan wanita metropolitan yang terpengaruh dampak negatif 

tidaklah sulit, misalkan saja ketika kita mendatangi kelab malam, kita akan 

menjumpai wanita-wanita dengan gaya hidupnya yang tidak sehat: pakaian mini, 

rokok, minuman keras, narkoba, dan seks bebas sudah menjadi pemandangan 

yang biasa, padahal hal tersebut dapat merusak moral dan hidup wanita itu sendiri. 

Penulis memilih kehidupan wanita metropolitan sebagai subyek lukisan 

karena penulis merasa prihatin dengan keadaan yang demikian. Berlatar belakang 

pesantren, penulis menganggap wanita dan kehidupan metropolitan sebagai 

sesuatu hal yang negatif. Penulis menganggap subyek tersebut paling efektif 

dalam menyampaikan pesan yang hendak disampaikan pada apresiator. Pesan-

pesan yang terdapat pada lukisan-lukisan tersebut adalah mengenai kehidupan 

wanita metropolitan yang dapat merusak hidup dan moral wanita tersebut. Selain 

itu, penulis lebih memilih wanita sebagai subyek lukisan daripada pria ataupun 

makhluk lainnya karena wanita lebih memiliki bentuk anatomi yang indah dan 

mudah untuk disetilisasi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut menunjukkan 

karakteristik kehidupan wanita metropolitan terasa unik untuk divisualisasikan. 
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Oleh karena itu, penulis mengangkat hal tersebut sebagai tema dan sekaligus 

sebagai judul karya proyek studi ini. 

 

1.2 Alasan Pemilihan Jenis Karya 

Seni lukis merupakan bagian dari karya seni rupa yang tergolong populer 

di Indonesia, di samping seni patung, seni kriya dan cabang seni lainnya. Hal ini 

dikarenakan seni lukis adalah salah satu cabang seni yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan secara efektif, sehingga karya seni lukis tergolong popular. 

Maraknya budaya seni rupa dari berbagai tempat dan eksplorasi-eksplorasi 

dalam dunia seni tidak membuat dunia seni lukis tersingkir dari posisinya sebagai 

karya seni yang diminati. Malah hal tersebut telah memicu para pelukis untuk 

bersaing dalam dunia seni di Indonesia. Tak heran, mereka para seniman atau para 

calon seniman berlomba-lomba mencari media atau teknik lukis yang baru 

sebagai media menuangkan gagasannya. Seni lukis harus merdeka semerdeka-

merdekanya, terlepas dari segala ikatan moral maupun tradisi agar dapat hidup 

subur, segar dan merdeka (Sudjojono dalam Siregar, 2006:4). Hal tersebut 

dibuktikan dengan dimanfaatkanya media modern untuk menyelesaikan sebuah 

karya seni lukis, seperti halnya digunakannya proyektor, cetak digital bahkan 

yang sedang marak terjadi adalah pembuatan karya seni lukis secara gotong 

royong atau biasa disebut artisan. 

Berkaitan dengan alasan tersebut di atas, maka penulis memilih seni lukis 

sebagai media berekspresi. Di samping itu, alasan yang tidak kalah penting adalah 

sesuai dengan konsentrasi mata kuliah yang penulis pilih. Oleh karena itu, jenis 
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karya yang akan dijadikan penyampaian ide dan gagasan tersebut berbentuk 

lukisan. 

 

1.3  Tujuan Pembuatan Proyek Studi 

Pembuatan proyek studi ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Mengembangkan imaji kreatif dalam karya seni lukis dengan mewacanakan  

kehidupan wanita metropolitan sebagai subyek lukisan.  

2. Mengembangkan teknik berkarya seni lukis dengan menggunakan media 

akrilik pada kanvas. 

3. Ingin menyampaikan pesan moral bahwa kehidupan wanita metropolitan 

cenderung negatif yang dituangkan melalui seni lukis. 

 

1.4  Manfaat Pembuatan Proyek Studi 

Pembuatan proyek studi ini mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi penulis, karya proyek studi ini dapat menjadi wahana pengembangan 

pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang seni rupa khususnya seni lukis. 

Selain itu, karya proyek studi ini dapat dijadikan tolok ukur kemampuan 

dalam berkarya seni lukis, sekaligus sebagai media ekspresi. 

2. Bagi para penikmat seni dan pencipta karya seni rupa, karya proyek studi ini 

dapat menambah pengetahuan tentang seni khususnya seni lukis. 

3. Manfaat lebih luas adalah sebagai sarana apresiasi baik bagi masyarakat 

umum maupun dalam lingkup jurusan seni rupa UNNES sehingga dapat 

menjadi motivasi sekaligus inspirasi dalam berkarya seni. Menurut Bahari 
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(2008:80) apresiasi bagi seniman adalah untuk memperkaya nilai-nilai estetik 

untuk menemukan bentuk ekspresi yang baru. Di samping itu juga sebagai 

sarana informasi untuk mengetahui apa-apa saja yang sudah dibuat oleh 

seniman lain atau pendahulunya, sehingga mencari celah-celah yang belum 

dikerjakan seniman lainnya, guna melahirkan karya seni yang inovatif. 
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BAB II 

KONSEP BERKARYA 

2.1  Konsep 

2.1.1 Ekspresi 

Seni memang selalu dihubungkan dengan ekpresi pribadi, sebab seni lahir dari 

ungkapan perasaan pribadi pada penciptanya. Dalam (http://iffadewi017.blogspot.com 

diakses pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012, pukul 21.30 WIB) dijelaskan 

seni adalah susunan estetis yang digunakan untuk mengekspresikan suatu perasaan atau emosi 

tertentu. Sehubungan dengan nilai ekspresi dalam seni dirumuskan tentang kedudukan ekspresi 

dalam proses penciptaan seni, sebagai berikut : 

1) Pengamatan terhadap kualitas materiil 

2) Penyusunan hasil pengamatan tersebut 

3) Pemanfaatan susunan itu untuk mengekspresikan emosi atau perasaan yang dirasakan 

sebelumnya 

Ekspresi adalah proses ungkapan emosi atau perasaan di dalam proses 

penciptaan karya seni, proses ekspresi bisa diaktualisasikan melalui media. Media 

musik bunyi; media seni rupa adalah garis, bidang dan warna; media tari adalah 

gerak, media teater adalah gerak, suara dan lakon 

(http://masaminkhoirul.blogspot.com/2012/pengertian-ekspresi) diakses pada hari 

Rabu tanggal 24 Oktober 2012, pukul 21.30 WIB). 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:325) disebutkan pengertian 

ekspresi yaitu 1. pengungkapan atau proses menyatakan (yaitu memperlihatkan 

http://iffadewi017.blogspot.com/
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atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dsb); 2. pandangan air muka yg 

memperlihatkan perasaan seseorang. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa ekspresi adalah pengungkapan atau proses 

untuk menyatakan maksud, gagasan dan perasaan di dalam proses penciptaan 

karya seni. Dalam penelitian ini ekspresi dituangkan dalam seni lukis. 

2.1.2 Wanita Metropolitan 

Kata wanita berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari akar kata kerja “wan 

= menghormati”. Akar kata kerja “wan” kemudian menjadi “wanita” setelah 

mendapat akhiran “hita/ita” yang artinya baik, mulia, sejahtera. Ada beberapa 

ahli yang mengatakan bahwa wanita berasal dari kata “watina atau batina 

(betina), dan dalam perkembangan lebih lanjut menjadi wanita. Ahli lain 

menyebut istilah lain untuk wanita adalah “perempuan” yang berasal dari kata 

„empu‟ atau ‟pu‟ dan akhiran „an‟. Kata perempuan berarti mereka yang utama, 

dimuliakan atau dihormati (Mupu dalam Kompasiana 2011). 

Bung Karno memandang perempuan sebagai tiang negara. Bila baik 

perempuannya, maka baiklah masyarakatnya. Perempuan, pendeknya, kita 

tempatkan dalam seting sosial-politik, dan kebudayaan, dan sebagai tokoh. 

Pada jaman modern seperti sekarang ini, perkembangan teknologi seperti 

televisi, majalah, internet, dan sebagainya berdampak besar bagi kehidupan dan 

moral masyarakat termasuk kaum wanita. Salah satu penyebab yang 

ditimbulkannya adalah terbentuknya istilah wanita metropolitan. Wanita di kota-

kota besar atau biasa disebut dengan wanita metropolitan terpengaruh dampak 

teknologi terutama yang bersangkutan dengan trend, baik trend pakaian, trend 
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perhiasan, bahkan trend pergaulan. Wanita metropolitan selalu berusaha untuk 

memperbaharui penampilannya sesuai dengan trend yang sedang berlaku 

walaupun hal tersebut menimbulkan dampak negatif bagi moral dan 

kehidupannya. 

Gaya hidup merupakan gambaran bagi setiap orang yang mengenakannya 

dan menggambarkan seberapa besar nilai moral orang tersebut dalam masyarakat 

di sekitarnya. Atau juga, gaya hidup adalah suatu seni yang dibudayakan oleh 

setiap orang. Gaya hidup juga sangat berkaitan erat dengan perkembangan zaman 

dan teknologi. Dalam arti lain, gaya hidup dapat memberikan pengaruh positif 

atau negatif bagi yang menjalankannya. 

Kehidupan masyarakat saat ini tumbuh beriringan dengan globalisasi 

ekonomi yang ditandai dengan menjamurnya pusat perbelanjaan bergaya seperti 

shopping mall, industri mode atau fashion, industri kecantikan, industri kuliner, 

kawasan huni mewah, apartemen, iklan barang-barang mewah dan merek asing, 

makanan instan (fast food), serta reproduksi dan transfer gaya hidup melalui iklan 

di media elektronik maupun cetak yang sudah sampai ke ranah keluarga. 

Dampak budaya global mengakibatkan perubahan sosial budaya, yaitu 

sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu 

masyarakat. Perubahan ini merupakan hal yang umum terjadi, seiring 

berkembangnya jaman dan sesuai dengan sifat dasar manusia yang selalu ingin 

berubah. Perubahan ini mencakup banyak aspek dari hidup manusia, termasuk 

perubahan peradaban dan gaya hidup.  Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di 
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dunia yang merupakan ciri sebuah dunia modern, atau yang biasa juga disebut 

modernitas.  

Terpaan aneka ragam budaya mengakibatkan merebaknya gaya hidup 

metropolis yang cenderung mengedepankan kemewahan daripada kecerdasan dan 

nilai budaya lokal. Gaya hidup metropolis ini terutama berkembang pada kalangan 

muda yang tergolong labil, dan sangat mudah terpengaruh. Perubahan gaya hidup 

ini juga terlihat pada kaum wanita. Pilihan beraktivitas wanita lebih banyak 

porsinya pada sesuatu yang bersifat materil duniawi.  

Penulis memilih wanita metropolitan sebagai subyek lukisan karena bagi 

penulis subyek tersebut dirasa dapat menyampaikan pesan yang hendak 

disampaikan pada apresiator. Pesan-pesan yang terdapat pada lukisan-lukisan 

tersebut adalah mengenai kehidupan wanita metropolitan yang cenderung negatif.  

Penulis mengangkat tema mengenai imaji kehidupan wanita metropolitan 

karena ketertarikan penulis terhadap karakteristik kehidupan wanita metropolitan 

yang cenderung mengarah ke hal negatif. Inspirasi tersebut timbul setelah penulis 

banyak membaca referensi-referensi mengenai gaya hidup wanita metropolitan di 

jaman modern seperti sekarang ini melalui media cetak maupun elektronik, dan 

diskusi. Berdasar kedua hal tersebut maka penulis menjadikan wanita 

metropolitan sebagai subyek dalam lukisan proyek studi. 

Penulisan dan kajian tentang wanita metropolitan telah banyak dilakukan 

dari berbagai sudut pandang. Namun, penulisan dan kajian tentang potret 

kehidupan wanita metropolitan dalam karya seni lukis belum pernah dilakukan. 
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Hal tersebut yang memperkuat keinginan penulis untuk mengangkatnya sebagai 

tema dalam proyek studi. 

2.1.3 Referensi Estetis Penulis 

Pada pembuatan proyek studi ini, penulis memilih kehidupan wanita 

metropolitan sebagai tema dalam karya lukis. Hampir sama dengan pemikiran 

penulis, beberapa pelukis menggunakan wanita dan kehidupan metropolitan 

sebagai tema dalam lukisannya. Lukisan yang mengangkat tema wanita salah 

satunya adalah lukisan karya Ratri Inayatul Basyarah (2008). Sedangkan lukisan 

yang bertemakan metropolitan diantaranya adalah lukisan karya Noer Dhami 

(2010). 

Lukisan karya Basyarah (2008) berjudul I Want to be Free berukuran 140 

cm x 120 cm menggunakan media cat arkrilik di atas kanvas. Secara keseluruhan, 

lukisan tersebut dibuat untuk menciptakan kesan pemberontakan seorang wanita 

dari keadaan yang menghimpitnya. Persamaan lukisan Basyarah dengan lukisan 

penulis adalah mengenai wanita yang ingin memberontak. Perbedaanya, lukisan 

penulis menggambarkan wanita yang terlalu bebas setelah memberontak sehingga 

terkesan liar tanpa mengikuti aturan. Penulis terinspirasi dari gaya Basyarah 

dalam menampilkan subyek utama lukisan yang berupa figur wanita, figur wanita 

tersebut menggunakan warna hijau sebagai warna tubuh hal ini memberi inspirasi 

penulis untuk menampilkan warna-warna yang tidak biasa digunakan dalam 

warna kulit seperti warna coklat.  Perbedaanya, distorsi yang dilakukan penulis 

dengan cara organ tubuhnya cenderung memanjang, penonjolan pada bagian-

bagian tertentu, rambut terurai lurus warna hitam panjang dan gerak anatomi 
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melengkung, selain itu ekspresi wajah sendu. Bentuk figur wanita tersebut 

didistorsi sehingga menghilangkan kesan realis. 

 

Lukisan karya Ratri Inayatul Basyarah dengan judul I Want To Be Free, media cat akrilik di atas 

kanvas, ukuran 140 x 120 cm, tahun 2008. 

Lukisan karya Noer Dhami dengan judul Gado-gado Metropolitan 

berukuran 145 cm x 180 cm menggunakan media cat arkrilik pada kanvas. Pada 

lukisan tersebut, Noer Dhami beranggapan berkembangnya gaya hidup dan 

transaksi jual beli model baru yang segala sesuatunya bertumpu pada sistem 

transaksi non tunai baik hutang jangka panjang maupun jangka pendek. Selain itu 

dengan disertai tawaran bunga yang sangat menggiyurkan atau diskon secara 

besar-besaran, baik di bidang sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi sadar 

maupun tidak kita telah terjebak dalam suatu wilayah sistem peradaban yang serba 

hutang dan cicilan, serta budaya akal–akalan. Hal tersebut sudah terjadi di kota 

besar dan seolah jadi gado–gado metropolitan. Persamaan lukisan penulis dengan 

lukisan Dhami adalah pada tema yaitu metropolitan. Perbedaannya yaitu penulis 

lebih cenderung fokus kepada wanita metropolitan dan seputar kehidupannya. 

Karya Noer Dhami ini memberi inspirasi penulis dari konsepnya yaiu tentang 

gaya hidup wanita yang cenderung memberonak. 
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Lukisan karya Noer Dhami dengan judul Gado-gado Metropolitan, media cat akrilik di atas 

kanvas, ukuran 145 x 180 cm, tahun 2010. 

 

2.1.4 Pengertian Seni Lukis 

Seni berkaitan erat dengan keindahan atau sesuatu hal yang bernilai indah. 

Keindahan akan terwujud bilamana subyek atau penghayat seni memiliki perasaan 

indah, dan obyek memiliki nilai keindahan.  

Ilmu yang mempelajari tentang keindahan tersebut adalah estetika. 

Estetika adalah suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan 

dengan keindahan, mempelajari semua aspek yang disebut keindahan (Djelantik, 

1999:20). 

Seni adalah aktivitas batin dan pengalaman estetik yang dinyatakan dalam 

bentuk agung yang mempunyai daya menjadikan takjub dan haru (Bastomi, 

1992:19). 

Salah satu bentuk seni rupa adalah seni lukis. Seni lukis adalah 

penggambaran pada bidang dua dimensi berupa hasil pencampuran warna yang 

mengandung maksud, pengungkapan atau pengucapan pengalaman yang 

ditampilkan pada bidang dua dimensional dengan menggunakan garis dan warna 
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(Susanto, 2002:71). Pengertian lain menyebutkan bahwa seni lukis merupakan 

bidang seni rupa yang bertalian dengan ungkapan bebas dengan media terpilih 

pada suatu permukaan (Sunaryo 2006:18) 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa seni lukis adalah bidang seni rupa sebagai 

pengungkapan pengalaman artistik yang diekspresikan dengan media terpilih pada 

suatu permukaan. 

 

2.2  Unsur-unsur Karya Seni Lukis 

Sebuah karya seni tidak terlepas dari unsur-unsur visual sebagai unsur 

pembentuk sekaligus sebagai unsur pendukung agar sebuah karya seni tercipta 

secara sempurna. Secara garis besar unsur-unsur visual (rupa) yang penulis 

kembangkan dalam berkarya antara lain garis, warna, bidang, tekstur, dan ruang. 

Sedangkan prinsip-prinsip desain yang dikembangkan adalah irama, 

kesebandingan, keseimbangan, pusat perhatian, dan kesatuan. Unsur-unsur visual 

dan prinsip-prinsip desain yang penulis kembangkan akan dijabarkan sebagai 

berikut. 

2.2.1 Garis 

Kaitannya dengan gambar, Sunaryo (2002:7) menjelaskan beberapa 

pengertian tentang garis; pertama, garis merupakan tanda yang memanjang dan 

membekas pada satu permukaan; kedua, garis merupakan batas suatu bidang atau 

permukaan, bentuk dan warna. 

Sunaryo juga menambahkan bahwa garis sangat berhubungan dengan 

parasaan hati, sebagai contoh ketika kita berada di dalam atau saat mencipta garis, 
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maka terasa oleh kita adalah garis yang berbeda-beda kesannya. Pada sebuah 

tulisan, garis tulisan penulis dengan keadaan tenang tentu berbeda dengan ketika 

penulis membuat garis tulisan ketika dengan suasana hati gelisah atau panik. 

Dalam suatu desain khusus, garis ditimbulkan karena adanya warna, garis cahaya, 

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

Jadi dapat disimpulkan bahwa garis dalam unsur seni rupa merupakan 

salah satu unsur dasar yang sangat penting sebagai media ungkap yang efektif dan 

efisien. Selain itu, garis sebagai bentuk pengucapan isi dan perasaan manusia serta 

memberi kesan gerak/ ritme dan menciptakan kontur. Karya seni dapat terwujud 

dengan adanya garis. Garis yang penulis gunakan adalah garis tidak nyata yang 

tercipta karena adanya perbedaan warna dari raut satu ke raut yang lainya. 

2.2.2 Warna 

Warna merupakan suatu kualitas yang memungkinkan seseorang dapat 

membedakan dua objek yang identik dalam ukuran bentuk, tekstur, raut dan 

kecerahan, warna berkait langsung dengan perasaan dan emosi (Sunaryo, 

2002:10). 

Setiap karya yang dibuat penulis mempunyai unsur warna. Pada 

background kebanyakan menggunakan warna-warna gelap seperti warna hitam. 

Sedangkan pada subyek lukisan menggunakan kombinasi warna komplementer. 

Penggunaan warna yang kontras tersebut dimaksudkan untuk menonjolkan subyek 

lukisan.  
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2.2.3 Tekstur 

Tekstur adalah nilai raba pada suatu permukaan, baik itu nyata maupun 

berupa kesan. Sahman (1993:62) menerangkan bahwa tekstur bisa kasar, halus, 

teratur atau tidak beraturan. Tekstur dimanfaatkan tidak hanya atas pertimbangan 

teknis, tetapi juga atas dasar yang mengacu pada isi substansi lukisan.  

Dalam karya proyek ini tekstur yang ditampilkan adalah tekstur nyata. 

Karya dibuat bertekstur untuk menonjolkan bagian-bagian yang diinginkan. 

Tekstur tersebut dibuat menggunakan percampuran lem kayu dengan cat akrilik.  

 

2.3  Prinsip-prinsip Berkarya Seni Lukis 

2.3.1 Keseimbangan (balance) 

Keseimbangan (balance) merupakan prinsip desain yang berkaitan dengan 

pengaturan ”bobot” akibat “gaya berat” dan letak kedudukan bagian-bagian, 

sehingga susunan dalam keadaan seimbang (Sunaryo, 2002:39). Tidak adanya 

keseimbangan dalam suatu komposisi, akan membuat perasaan tak tenang dan 

keseutuhan komposisi akan terganggu, sebaliknya, keseimbangan yang baik 

memberikan perasaan tenang dan menarik, serta menjaga keutuhan komposisi. 

Di dalam karya seni lukis yang dibuat penulis diperlukan penataan subyek 

lukisan yang disusun dengan seimbang. Dalam karya seni lukis ini, keseimbangan 

yang diterapkan ialah keseimbangan senjang (asyimmetrical balance), dapat 

diperoleh jika terdapat bagian yang tidak sama antara belahan kiri dan kanan, 

tetapi tetap dalam keadaan yang tidak berat sebelah.  
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2.3.2 Dominasi 

Dominasi adalah pengaturan peran atau penonjolan bagian atas bagian 

lainnya dalam suatu keseluruhan (Sunaryo, 2002:36). Dengan peran yang 

menonjol pada bagian itu maka menjadi pusat perhatian (center of interest) dan 

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

diutamakan.  

Penerapan dominasi dalam lukisan ini penulis lakukan dengan cara 

menghadirkan subyek utama dengan perbedaan warna. Pada background 

kebanyakan menggunakan warna-warna gelap seperti warna hitam. Sedangkan 

pada subyek utama lukisan menggunakan warna-warna cerah seperti, merah, 

jingga, biru, hijau dan kuning. Selain itu subyek utama juga ditampilkan dengan 

ukuran yang lebih besar dari subyek yang lain. Pengaturan tersebut dapat 

memberikan penonjolan pada subyek utama. 

2.3.3 Kesebandingan (proportion) 

Kesebandingan atau proporsi berarti hubungan antar bagian atau antara 

bagian tertentu yang terdapat pada keseluruhan. Pengaturan hubungan yang 

dimaksud bertalian dengan ukuran, yaitu besar kecilnya bagian, luas sempitnya 

bagian, panjang pendeknya bagian, atau tinggi rendahnya bagian. Selain itu, 

kesebandingan juga menunjukkan pertautan ukuran antara suatu objek atau bagian 

dengan bagian yang mengelilinginya.  

Pada karya yang dibuat oleh penulis, proporsi tubuh wanita mengalami 

pendistorsian. Organ tubuh cenderung memanjang, penonjolan pada bagian-

bagian tertentu, rambut terurai lurus warna hitam panjang dan gerak anatomi 
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melengkung, selain itu ekspresi wajah sendu. Pendistorsian tersebut bertujuan 

untuk menggambarkan kehidupan wanita yang glamour, kontras, dan keras. 

2.3.4  Kesatuan (unity) 

Kesatuan (unity) merupakan prinsip pengorganisasian unsur rupa yang 

paling mendasar (Sunaryo, 2002:31). Tujuan akhir dari penerapan prinsip-prinsip 

yang lain, seperti keseimbangan, kesebandingan, irama dan lainnya adalah untuk 

mewujudkan kesatuan yang padu atau keseutuhan. Prinsip kesatuan seharusnya 

tidak dilihat setara dengan prinsip-prinsip lain, karena sesungguhnya kesatuan 

diperoleh dengan terpenuhinya prinsip-prinsip yang lain. 

Penerapan prinsip kesatuan dalam karya seni lukis ini penulis sengaja 

menghadirkan subyek lukisan dengan komposisi garis, warna, dan tekstur yang 

tidak terlepas dari prinsip keseimbangan, irama, dan dominasi. Secara keseluruhan 

susunan tersebut membentuk suatu kesatuan. 

2.3.5 Irama (rhytm) 

Dalam Modul Seni Budaya (tanpa tahun:12) dijelaskan irama adalah 

susunan yang teratur yang ditimbulkan dari pengulangan unsur-unsur sehingga 

menimbulkan kesan adanya hubungan yang teratur, terus menerus, dan 

mempunyai kesan gerak. 

Irama merupakan prinsip desain yang berkaitan dengan pengaturan unsur-

unsur rupa sehingga dapat membangkitkan kesatuan rasa dan gerak (Sunaryo, 

2006:18). Irama dapat diciptakan dengan berbagai cara yaitu : (1) Repetitive atau 

irama yang diperoleh secara berulang atau monoton, (2) Alternatife merupakan 

bentuk irama yang tercipta dengan cara perulangan unsur-unsur rupa secara 
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bergantian, (3) Progresive menunjukkan perulangan dalam perubahan dan 

perkembangan secara berangsur - angsur atau bertingkat, dan (4) Flowing 

merupakan pengaturan garis-garis berombak, berkelok dan mengalir 

berkesinambungan. 

Penerapan irama dalam lukisan ini penulis lakukan dengan cara jika ditarik 

garis imaginer mengarah pada garis patah-patah, hal tersebut dapat dikembangkan 

dari unsur organ tubuh, arah kaki, arah tangan, rambut dan tatapan wajah. 
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BAB III 

METODE DALAM BERKARYA 

 

3.1  Pemilihan Media 

3.1.1 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam membuat  proyek studi ini adalah sebagai berikut. 

3.1.1.1 Kanvas  

Kanvas yang digunakan untuk membuat karya lukis ini berbentuk segi 

empat dengan ukuran beraneka ragam. Ukuran yang terkecil 90x60 cm, 

sedangkan ukuran yang terbesar 100x135 cm. 

3.1.1.2 Spanram  

Spanram adalah sesuatu benda yang digunakan sebagai tempat peletakan 

(bentangan) kanvas. Biasanya berbentuk persegi panjang maupun bujur sangkar. 

Tetapi di masa kini banyak spanram yang berbentuk macam-macam, bisa 

berbentuk segitiga, jajaran genjang, trapesium, lingkaran dan lain-lain namun 

dalam pembuatan karya ini bentuk yang digunakan adalah persegi dan persegi 

panjang. Bahan yang digunakan terbuat dari kayu, bisa kayu jati, kayu randu, 

mahoni dan lain - lain. 

3.1.1.3 Lem Kayu ( PVC ) 

Lem kayu adalah jenis lem yang memiliki sifat menutup pada saat kering, 

karna sifatnya yang menutup ini maka fungsi lem kayu adalah sebagai penutup 

pori -  pori  permukaan kain kanvas. Sehingga diharapkan ketika proses melukis, 
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cat tidak merembes ke bagian belakang. Secara garis besar tujuan diberinya 

pelapis ini agar kanvas menjadi lebih kuat, cat tidak tembus dan lukisan menjadi 

awet. 

Lem kayu selain sebagai pelapis kain kanvas, penulis juga menggunakan 

lem kayu sebagai tekstur dalam teknik melukis. Tekstur dibagi menjadi dua yakni 

tekstur nyata dan tekstur tidak nyata, tekstur nyata adalah bila lukisan dipegang 

akan terasa bertekstur sedangkan tekstur tidak nyata adalah kelihatan bertekstur 

tetapi bila diraba tidak bertekstur. Lem kayu yang dicampur dengan cat 

memberikan tekstur nyata dalam lukisan. 

3.1.1.4 Vernis  

Vernis digunakan setelah proses pembuatan karya seni selesai. Vernis 

yang digunakan oleh penulis yakni vernis untuk kayu. Penggunaan media ini 

bertujuan agar warna dari lukisan yang dihasilkan menjadi lebih cemerlang dan 

berfungsi untuk melindungi lukisan dari jamur sehingga lukisan bisa awet. 

3.1.1.5 Cat Akrilik   

Cat akrilik yang digunakan penulis adalah cat mowilek sebagai medianya. 

Untuk campurannya penulis menggunakan air. 

3.1.2 Alat 

Alat yang digunakan dalam membuat karya ini adalah sebagai berikut. 

3.1.2.1 Kuas 

Kuas yang digunakan ada 3 jenis, yaitu kuas cat minyak, kuas cat air, dan 

kuas cat tembok yang berukuran relatif besar. Dari ketiga macam kuas tersebut 

digunakan berbagai macam ukuran, yaitu ukuran 0, 6, dan 10 untuk kuas jenis cat 
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minyak, ukuran 0 dan 6 untuk kuas jenis cat air, dan untuk kuas jenis cat tembok 

berukuran 5. 

3.1.2.2 Palet 

Palet digunakan untuk tempat mencampur cat sebelum dioleskan di 

kanvas. Palet yang digunakan adalah palet yang terbuat dari plastik. 

3.1.2.3 Kain Lap 

Kain lap yang digunakan penulis adalah kain lap yang mudah menyerap 

air. Digunakan untuk membersihkan kuas setelah dipakai untuk mengecat. 

Bertujuan menjaga kuas tetap bersih, terutama setelah mengganti warna agar 

warna tidak tercampur.   

3.1.2.4 Karet penghapus 

Karet penghapus digunakan untuk menghapus bekas sket yang telah 

digambar pada kanfas dan kertas yang sudah tidak terpakai lagi. Karena penulis 

menggunakan pensil 2b untuk mebuat sket, maka dapat dihapus dengan  karet 

penghapus biasa. 

3.1.2.5 Air 

Air digunakan sebagai pengencer cat akrilik yang berbahan dasar air. 

3.1.3 Teknik Berkarya 

  Teknik yang digunakan penulis yaitu menggunakan cat akrilik yang 

dicampur dengan lem kayu. Apabila telah disapukan dan kering, warnanya tidak 

akan luntur jika tersiram air. Sedangkan penggunaan lem kayu digunakan untuk 

mendapatkan efek tekstur pada lukisan, hal ini merupakan teknik baru ketika 

media cat akrilik di campur dengan lem kayu. Akrilik mengandung bahan polimer 
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ester poliakriat, sehingga memiliki daya rekat yang sangat kuat terhadap medium 

lain, meskipun standar pengencer yang digunakan adalah air.  

Dalam berproses berkarya ini penulis menggunakan metode teknik 

gouache yaitu teknik melukis dengan menggunakan cat plakat, untuk 

mendapatkan efek pada background penulis menggunakan warna dasar terlebih 

dahulu kemudian setelah kering barulah menggunakan sapuan warna lain dengan 

menggunakan kuas berukuran besar. 

 

3.2 Proses Berkarya 

3.2.1 Proses Konseptualisasi 

Tahap pertama proses pembuatan seni lukis adalah pencarian ide dan 

gagasan untuk diangkat sebagai tema. Ide dan gagasan yang diangkat penulis 

adalah tentang wanita karena menurut penulis, kehidupan wanita metropolitan 

adalah tema yang menarik untuk dikaji. Penulis merasa bahwa kehidupan wanita 

metropolitan terutama di jaman modern ini dapat menghancurkan hidup dan moral 

wanita tersebut, sehingga menimbulkan keprihatinan penulis. Untuk alasan 

tersebut, penulis ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat terutama kepada 

wanita metropolitan. 

Pada proses konseptual, penulis lebih mengamati tentang kehidupan 

wanita metropolitan dengan segala dampak negatifnya untuk diangkat sebagai ide 

dan gagasan. Hasil dari pengamatan tersebut adalah bahwa wanita metropolitan 

bisa dikatakan telah rusak atau tercemari oleh masuknya budaya asing yang 

cenderung negatif.  
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Pengumpulan sumber data dan pencarian ide, tahapan ini dilakukan  untuk 

mencari tema yang dapat diangkat sebagai tema karya seni lukis. Adapun sumber 

datanya diperoleh dari buki-buku bacaan, koran, ataupun media cetak lainya, serta 

internet, televisi, dan media elektronik lainya. Diperoleh juga dengan cara 

menghadiri beberapa pameran lukisan di galeri-galeri seni. Data yang dicari 

berupa permasalahan-permasalahan tentang kehidupan wanita metropolitan, serta 

teknik-teknik melukis dengan menggunakan cat akrilik 

3.2.2 Proses Visualisasi 

Pada pembuatan karya dibutuhkan kecermatan, dan semangat berinovasi 

supaya tidak terjadi kejenuhan maupun rasa takut dalam mencoba cara baru. 

Proses yang terjadi bisa berulang-ulang agar dapat dihasilkan karya yang 

maksimal. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 

3.2.2.1 Gambar Rancangan 

Gambar rancangan atau sket dibuat di kertas dengan tujuan, agar 

visualisasi tampak lebih bagus dan terencana. Ide pikiran dengan acuan data yang 

diperoleh  direalisasikan ke dalam bentuk karya goresan tangan sebagai sketsa 

kasar di atas kertas sebelum disalin dengan ukuran lebih besar ke dalam kanvas.  

3.2.2.2 Pembuatan Kanvas 

Kain kanvas dilapisi dengan lem kayu terlebih dahulu agar pori-pori 

kanvas tertutup, setelah lem kayu kering kemudian dicat dengan akrilik warna 

putih yang diencerkan dengan air lalu didiamkan hingga kering, pengecatan ini 

dilakukan berulang kali sampai pori-pori kanvas tertutup. Setelah itu permukaan 

kanvas diampelas hingga halus dan kemudian dilapisi cat satu kali lagi. 
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3.2.2.3 Pembuatan Subyek Lukisan 

Dimulai dengan memberi cat dasar warna gelap  menggunakan cat akrilik 

lalu didiamkan hingga  kering. Setelah itu diberi efek warna lain dengan garis-

garis yang spontan dengan menggunakan teknik transparan agar warna utama 

masih kelihatan. Hal tersebut dibuat dengan harapan untuk memperoleh warna 

matang dan efek yang tidak konvensional. 

Jika subyek pengisi jadi, maka subyek pendukung lukisan dibuat dengan 

menggunakan warna dasar terlebih dahulu kemudian detail lukisan dibuat dengan 

warna utama. Hal ini diharapkan untuk mendapat warna yang lebih bagus. Setelah 

kering subyek disempurnakan dengan memberi detail sesuai dengan konsep 

penulis. 

Jika pembuatan tekstur yang berfungsi untuk mengisi bidang yang ada dan 

sebagai seluruh subyek pengisi dan tambahan selesai, subyek pokok dibuat 

dengan cara menggunakan cat akrilik dicampur dengan lem kayu. 

 

  

3.2.2.4 Finishing 

Proses terakhir yang dilakukan setelah proses pembuatan lukisan selesai 

adalah merapikan bagian samping lukisan dengan mengecat kembali, cara ini 

dilakukan karena penulis tidak menggunakan figura. Setelah seluruh proses 

tersebut selesai, maka digunakan pelapis lukisan berjenis vernis dengan tujuan 

agar warna dari lukisan menjadi lebih cemerlang, tahan terhadap jamur dan awet. 

3.2.2.5 Penyajian Karya Lukis 
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Proses pengemasan terakhir dalam format layak pamer untuk lukisan 

bermedia cat akrilik di atas kanvas tidak menggunakan bingkai karena ketebalan 

kanvas sengaja dibuat agar kanvas tidak perlu lagi diberi bingkai. 
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BAB IV 

DISKRIPSI DAN ANALISIS KARYA 

 

4.1 Karya I 

 

 

4.1.1 Spesifikasi Karya 

Judul  : Wanita dan Diskotik 

Media  : Akrilik di atas kanvas  

Ukuran : 90 cm x 135 cm 

Tahun  : 2012 

4.1.2 Deskripsi Karya 
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Lukisan ini bersubjek dua orang wanita menggunakan baju yang terbuka 

pada bagian perut. Figur wanita yang berada di sebelah kanan lukisan posisi wajah 

menghadap ke depan dengan ekspresi wajah yang sendu. Rambut panjang dan 

terurai kebawah, tangan kanan memegang pundak dan tangan kiri membawa botol 

minuman dengan memakai baju yang berwarna merah.   

Figur wanita yang disebelah kiri lukisan dengan posisi wajah menghadap 

ke  kanan dengan ekspresi wajah sama seperti figur wanita yang berada disebelah 

kanan yaitu memiliki ekspresi wajah sendu, hal ini adalah sebagai ciri khas 

penulis yang menggunakan ekspresi wajah sendu dimaksud untuk 

menggambarkan kehidupan metropolitan yang keras. Dengan rambut yang terurai 

kebawah, tangan kanan memegang rokok dan kaki kiri berada di atas meja 

sedangkan kaki kanan  lurus ke bawah yang terlihat sampai lutut, dengan baju 

yang berwarna kombinasi hijau yaitu  pada warna bra digunakan warna hijau 

sedangkan bagian rok berwarna hijau kekuningan. Selain subjek utama yang 

berupa dua figure wanita terdapat pula subjek pendukung berupa lampu diskotik 

sebuah meja dan botol minuman. 

Perubahan bentuk yang dilakukan penulis adalah : organ tubuhnya 

cenderung memanjang, penonjolan pada bagian-bagian tertentu, rambut terurai 

lurus warna hitam panjang dan gerak anatomi melengkung, selain itu ekspresi 

wajah sendu. Hal ini dimaksudkan untuk memberi ciri khas pada penulis.  
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4.1.3 Analisis Karya 

Lukisan dengan subjek pokok dua figur wanita yang berada di sebelah 

kanan lukisan posisi berdiri tetapi bagian lutut kebawah tidak tampak dengan 

menggunakan celana dalam merah dan bra yang berwarna merah pula, dengan 

tangan kanan memagang pundak dan tangan kiri membawa botol minuman. 

Sedangkan figur yang satunya berada di sebelah kiri lukisan, menghadap ke 

samping dengan posisi berdiri dengan tangan kanan memegang rokok dan kaki 

kiri berada di atas meja sedangkan kaki kanan di bawah teapi hanya terlihat 

sampai lutut, tersebut terdapat beberapa unsur rupa di dalamnya, salah satunya 

adalah unsur garis. Hubungan subjek dengan lingkunganya tidak dibatasi garis 

nyata, garis terbentuk karena perbedaan warna dari raut satu ke raut yang lainya. 

Unsur-unsur garis tersebut antara lain: 

- Garis vertikal terdapat pada garis-garis yang tersusun secara tidak teratur dan 

mempunyai ketebalan yang berbeda sehingga terbentuk irama yang dinamis. 

Grais-garis tersebut sebagai ikon cahaya lampu. 

- Garis melengkung, bergelombang dan memutar terdapat pada lekuk tubuh figur 

wanita garis ini bertujuan untuk memberikan kesan dinamis pada subjek 

lukisan. 

Bisa dikatakan garis-garis yang terdapat pada lukisan ini adalah 

kebanyakan garis-garis vertikal yang terbentuk dari sabuan kuas secara spontan, 

geris lengkung dan bergelombang yang tercipta oleh lekuk tubuh figur wanita. 

Garis-garis lengkung, bergelombang dan memutar menciptakan kesan dinamis.  
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Sedangkan warna yang disajikan pada lukisan berjudul ”Wanita dan 

Diskotik” adalah warna kontras antara subjek dan background . Warna coklat 

kekuningan digunakan sebagai warna kulit, sedangkan warna putih digunakan 

untuk memberi kesan gelap terang. Pada subjek pendukung digunakan warna-

warna yang lebih cerah antara lain, warna merah, kuning dan biru sebagai kesan 

warna dari cahaya lampu.  

Secara keseluruhan warna yang digunakan pada lukisan dengan judul 

”Wanita dan Diskotik” adalah: 

- Warna primer pada subjek lukisan yaitu warna merah, warna kuning, dan 

warna biru terdapat pada subjek lukisan 

- Warna monokromatik gradasi dari warna coklat dan kuning disajikan pada 

figur wanita berfungsi untuk memberi kesan cahaya sekaligus untuk 

menonjolkan subjek lukisan. Pemilihan pewarnaan bertujuan untuk 

menghadirkan keserasian dan untuk memunculkan subjek lukisan. Secara 

keseluruhan warna yang digunakan seimbang antara, misalnya merah dengan 

kuning, biru, hijau, coklat dsb. Pada background warna hitam sebagai warna 

dasar, hal ini bertujuan agar subjek utama terlihat menonjol. Perubahan 

bentuk yang dilakukan penulis adalah:  

  -     Organ tubuhnya cenderung memanjang 

  -     Penonjolan pada bagian-bagian tertentu 

  -     Rambut terurai lurus warna hitam panjang  

 -  Gerak anatomi melengkung dan ekspresi wajah sendu. Hal ini dimaksudkan 

untuk memberi ciri khas pada penulis.  
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Seluruh bentuk dan warna ditata di dalam bidang berukuran 150 cm x 100 

cm menggunakan media akrilik pada kanvas dengan posisi vertikal. 

Keseimbangan yang dipilih dalam lukisan ini adalah keseimbangan simetris, hal 

tersebut ditunjukkan dengan peletakan satu figur wanita di sebelah kiri dan satu 

figur wanita di sebelah kanan yang di tengah figur tersebut terdapat sebuah meja. 

Ruang kosong sebagai background diisi dengan susunan warna primer yang 

terlihat menyatu dengan subjek utama.  

Secara keseluruhan, dari unsur-unsur yang terdapat pada lukisan ini, maka 

lukisan ini mengetengahkan keanekaragaman bentuk dan warna. Warna-warna 

yang dipilih adalah warna-warna kontras, dimaksudkan sebagi kehidupan glamour 

dalam lukisan ini. Dalam hal ini adalah kehidupan malam wanita yang diisi 

dengan cara pergi ke tempat hiburan malam.  

Lukisan yang mengisahkan tentang kehidupan malam ini terdiri dari dua 

figur subjek wanita, yang tertata dalam keseimbangan simetris. Subjek lukisan 

tersebut terdiri dari:  

- Ikon wanita  

- Ikon botol minuman 

- Ikon cahaya lampu 

Secara kesseluruhan unsur-unsur tersebut mempunyai tanda-tanda atau 

denotasi yang berfungsi sebagai petunjuk dan mempunyai makna konotasi. 

Denotasi yang terdapat pada lukisan yang berjudul ”Wanita dan diskotik” 

adalah: subjek wanita yang digambarkan dengan mata terpejam dan seterngah 

terpejam, mempunyai konotasi sedang menikmati suasana malam pada saat itu. 
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Warna hitam pada bakcground yang dihiasi dengan cahaya lampu mempunyai 

konotasi kehidupan malam yang gemerlap. 

Penggambaran subjek utama yang berupa figur wanita dengan membawa 

rokok dan botol minuman dimaksudkan agar para penikmat melihat, menyelami, 

memahami dan akhirnya mengerti tentang kehidupan wanita metropolitan yang 

cenderung negatif.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa lukisan ini dibuat dengan tujuan mengajak 

penikmat melihat, mengamati, menyelami, memahami dan akhirnya mengerti 

tentang kehidupan wanita metropolitan yang cenderung negatif, yaitu merokok, 

minuman keras, keluar malam dan sebagainya, yang dengan sifat-sifat tersebut 

dapat merugikan diri mereka.  
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4.2 Karya II 

 

 

4.2.1 Spesifikasi karya 

Judul  : Belanja 

Media  : Akrilik dan cat minyak pada kanvas 

Ukuran  : 100 cm x 70 cm 

Tahun  : 2011 

4.2.2 Deskripsi karya 

 Lukisan dengan judul “Belanja” di atas memiliki subjek pokok berupa 

dua figur wanita dengan dengan posisi berdiri. Figur pokok pertama terdapat pada 

bagian kanan lukisan dengan posisi menghadap ke samping, tangan kanan 

membawa plastik dan dengan membawa tas yang diselempangkan. Subjek pokok 
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kedua terdapat pada bagian kiri lukisan dengan posisi yang hampir sama dengan 

subjek pertama, tetapi subjek pada sebelah ini tangan kanan ditekuk ke atas dan 

tidak membawa apa-apa. 

Selain subjek pokok juga terdapat juga subjek pendukung berupa tas, 

plastik dan sepatu yang terdapat pada background. Sedangkan pada bagian 

background  terdapat warna dasar hitam dengan dipadu sapuan warna cerah yakni 

warna putih, warna kuning, warna biru dan warna merah. 

4.2.3 Analisis Karya 

Dalam lukisan bersubjek yang sedang belanja dengan posisi berdiri ini 

terdapat beberapa unsur rupa di dalamnya. Unsur-unsur yang terdapat sebagai 

media ekspresi antara lain adalah: 

Garis-garis yang tercipta di dalam lukisan ini antara lain adalah sebagai 

berikut: 

- Garis vertikal yang terbentuk karena subjek dua figur wanita yang berdiri 

sejajar.  

- Garis-garis lengkung terbentuk dari kontur bentuk tubuh subjek lukisan 

berupa figur wanita yang memenuhi bagian lukisan. 

- Garis horizontal yang diletakan pada bagian tengah lukisan sebagai ikon rak 

sepatu. 

  Selain unsur garis juga terdapat unsur warna yang terdapat pada lukisan, 

warna-warna yang terdapat pada lukisan antara lain: 

- Warna merah, warna jingga dan warna biru sebagai ikon pakaian pada 

lukisan.  
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- Warna putih yang terdapat subjek pokok lukisan adalah kesan dari bagian 

subjek yang terkena cahaya. 

- Warna hitam masih mendominasi background dengan perpaduan warna 

primer yakni warna kuning, warna merah, dan warna biru sebagai ikon 

cahaya lampu. 

- Warna hijau pada kulit sebagai ikon matrealistis 

 Dalam lukisan tersebut subjek figur wanita di sebelah kanan lukisan 

didominasi dengan warna analogus yaitu terdapat pada warna pakaian mayoritas 

kuning, kuning jingga dan merah. Sedangkan warna monokromatik terdapat pada 

subjek figur wanita yang berada di sebelah kiri lukisan yaitu warna biru, dan biru 

muda. Pemilih warna yang berbeda antara subjek pokok dan subjek pendukung 

dilakukan dengan tujuan untuk memunculkan subjek pokok lukisan.   

Penataan komposisi lukisan tersebut menggunakan komposisi simetris 

dengan meletakan satu subjek figur wanita di sebelah kiri lukisan dan satu figur 

lagi di sebelah kiri lukisan. Secara keseluruhan subjek lukisan berbentuk organik 

dan dengan kontras gelap kontras terang yang ditimbulkan dari perpaduan warna 

putih dan gelap. Pemilihan subjek bendukung yang ditata pada background, 

dimaksudkan penulis untuk menonjolkan subjek utama dan dengan pemilihan 

warna yang kontras dengan subjek utama, sehingga yang menjadi perhatian 

sepenuhnya ada pada subjek wanitanya.  

Lukisan berjudul “belanja ” terdapat kesan-kesan yang hadir dari unsur-

unsur rupa dan terdapat pesan dari simbol-simbol yang ada. Bentuk subjek utama 

yakni berupa dua figur wanita yang membawa banyak barang belanjaan memberi 
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kesan boros, Sedangkan warna hijau pada figur wanita menandakan matrealistis, 

mengingatkan kita akan warna hijau uang. Dalam hal ini, tak lupa simbol 

perhiasan yang dipakai pada figur wanita ini memberi kesan glamour. 

Jadi secara keseluruhan lukisan ini dibuat penulis untuk menciptakan 

kesan kehidupan wanita metropolitan yang boros. Gaya hidup wanita metropolitan 

yang seperti ini menimbulkan anggapan miring bahwa wanita metropolitan 

kehidupanya identik dengan menghambur-hamburkan uang.  

Dengan gaya hidup seperti itulah maka kehdupan wanita metropolitan 

diidentikan dengan kehidupan yang negatif yakni gaya hidup konsumtif secara 

berlebihan. Padahal sebagian besar masyarakat kita berada di bawah kemiskinan 

dan banyaknya penagngguran. Maka seharusnya ketika kita menginginkan sesuatu 

hendaklah membeli seperlunya. 
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4.3 Karya III 

 

 

4.3.1 Spesifikasi karya 

Judul  : Pergaulan Bebas 1 

Media  : Akrilik dan car minyak di kanvas 

Ukuran : 110  cm x 90 cm 

Tahun   : 2012 

4.3.2 Deskripsi karya 

Pada lukisan dengan judul “Pergaulan bebas 1” di atas memiliki subjek 

lukisan berupa dua figur wanita, figur yang pertama terletak di bagian kiri lukisan 

figur tersebut tampak menghadap ke depan dengan kedua tangan menyilang ke 

bahu, kedua kaki ditekuk dengan posisi duduk. Sedangkan pada figur wanita yang 

kedua berada di sebelah kiri lukisan dengan posisi hampir sama dengan figur yang 
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pertama, perbedaan terlihat pada posisi kepala jika figur wanita yang pertama 

posisi kepala menghadap ke depan maka figur wanita yang kedua ini posisi kepala 

menghadap ke samping dan tangan kanan berada di bawah.  

Pada bagian background  terdapat warna dasar hitam yang masih 

mendominasi dengan dipadu sapuan warna cerah yakni warna putih, warna 

kuning, warna biru dan warna merah. Selain itu pada background juga terdapat 

subjek pendukung yakni dua batang bunga. 

4.3.3 Analisis Karya 

Pada lukisan dengan judul “Pergaulan bebas 1” terdapat unsur-unsur 

garis yang terbentuk secara tegas maupun secara semu. Garis-garis tersebut antara 

lain: 

- Garis vertikal yang terbentuk dari sapuan kuas secara spontan pada 

background dengan dominan warna putih yang dipadu dengan warna primer. 

- Garis horisontal yang membujur membagi bidang lukisan menjadi dua bagian 

yang berbeda yakni bagian atas dengan dominasi warna hitam dan bagian 

bawah dengan dominasi warna biru tua.  

- Garis lengkung atau bergelombang terbentuk dari kontur subjek lukisan yang 

berupa figur wanita.  

Bisa dikatakan garis-garis yang terdapat pada lukisan ini adalah 

kebanyakan garis-garis lengkung dan bergelombang yang tercipta lekuk tubuh 

wanita dan bunga. Garis-garis lengkung, bergelombang dan memutar menciptakan 

kesan dinamis. 
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Sedangkan warna yang terdapat pada ini adalah warna merah dan warna 

jingga yang digunakan sebagai pakaian, warna coklat tua digunakan sebagai 

warna kulit, selain warna tersebut juga terdapat warna primer yakni warna kuning, 

warna merah, warna biru dan dipadu dengan warna putih digunakan sebagai kesan 

dari cahaya. Pada background bagian atas dominasi warna hitam, sedangkan pada 

background bagian bawah didominasi warna biru, baik background bagian atas 

maupun background bagian bawah terdapat warna primer yakni warna merah, 

warna kuning, warna biru dan dipadu warna putih dengan sapuan kuas spontan.  

Secara keseluruhan, lukisan ini menggunakan warna kontras, hitam 

dengan putih, hitam digunakan sebagai warna dasar background dan putih sebagai 

warna cahaya pada subjek wanita. Dimaksudkan agar subjek wanita terlihat 

menonjol dan menjadi pusat perhatian dalam lukisan ini. 

Lukisan berjudul “Pergaulan Bebas 1” tersebut ditata dengan 

menggunakan keseimbangan simetris dengan penempatan subjek figur wanita 

yang pertama berada di sebelah kiri lukisan dan subjek figur wanita yang kedua 

berada di sebelah kiri lukisan. Penataan luas bidang dan warna dengan bidang 

background bagian atas berwarna dominasi hitam dan pada background bagian 

bawah dominasi warna biru memperkuat kesimetrisan lukisan tersebut.  

Lukisan dengan dua figur wanita tampak dari kaki hingga kepala dengan 

posisi satu figur wanita menghadap ke depan dengan posisi tangan menyilang ke 

bahu dan figur wanita yang kedua dengan kepala menghadap ke samping kiri dan 

menunduk dengan ekspresi wajah yang sendu, dan warna gelap pada background 

memberikan kesan kesedihan dan ketermenungan. 
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Pergaulan yang salah akan mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri 

maupun bagi orang lain, ketika kita sudah melakukan kesalahan barulah kita 

menyesal, tapi hal itu  hendaknya menjadikan kita sadar akan kesalahan yang kita 

perbuat agar tidak mengulanginya dikemudian hari. 

 

4.4 Karya IV 

 

4.4.1 Spesifikasi Karya 

Judul   : Mewahnya Makeup dan kecantikan 

Media  : Akrilik di atas kanvas 

Ukuran : 130 cm x 110 cm 

Tahun  : 2012  
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4.4.2 Deskripsi Karya 

Pada lukisan yang berjudul “Mewahnya Makeup dan Kecantikan”  di 

atas terdapat subjek pokok berupa satu figur wanita dilukis secara utuh dari kepala 

hingga kaki dengan posisi berjongkok menghadap depan, Pada figur tersebut  

tangan kanan agak ditekuk ke atas dan tangan kiri ditekuk kebawah bawah kedua 

tangan tersebut tampak memegang cermin. Sedangkan pada background warna 

hitam mendominasi dengan dipadu warna primer dengan sapuan kuas spontan. 

Selain subjek pokok juga terdapat juga subjek pendukung berupa satu buah 

cermin yang berukuran besar,  satu buah cermin yang berukuran kecil dan tuju 

buah botol makeup. 

 

4.2.3 Analisis Karya 

Dalam lukisan dengan judul “Mewahnya Makeup dan Kecantikan” 

dengan subjek pokok berupa satu figur wanita dilukis secara utuh dari kepala 

hingga kaki dengan posisi jongkok menghadap depan ini terdapat beberapa unsur 

rupa di dalamnya. Unsur-unsur yang terdapat sebagai media ekspresi antara lain 

adalah: 

Garis-garis yang tercipta di dalam lukisan ini antara lain adalah sebagai 

berikut: 

- Garis vertikal yang terdapat pada  background terbentuk dari sapuan kuas 

dengan warna primer dengan dipadu warna putih. 

- Garis lengkung terdapat pada subjek lukisan yang berupa figur wanita dan  

terdapat pada subjek pendukung yang berupa cermin dan botol-botol makeup.  
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- Garis horizontal terdapat pada bagian kaanan lukisan yakni berupa rak untuk 

menaruh botol-botol makeup. 

Warna-warna yang tersaji secara keseluruhan dalam karya yang berjudul 

“Mewahnya Makeup dan Kecantikan” adalah Warna primer yaitu warna merah, 

warna kuning dan warna biru. Pada background warna hitam sebagai warna dasar 

yang dipadu dengan sapuan spontan warna primer.   

Pemilihan warna primer  yang yang dipadu dengan background berwarna 

hitam tersebut selain untuk kebutuhan estetis dan keserasian warna, juga membuat 

subjek lukisan lebih menonjol. 

Seluruh bentuk dan warna yang terdapat pada lukisan disusun pada bidang 

kanvas persegi empat berukuran 130 cm x 110 cm dengan media akrilik pada 

kanvas. Peletakkan subjek utama berada di bagian pinggir kanvas sebelah kiri, 

menyebabkan pembagian antara kanan dan kiri tidak sama. Oleh karena itu, 

keseimbangan yang digunakan adalah keseimbangan asimetris.  

Dari semua unsur yang didapat dari lukisan ini, maka dapat dikatakan 

bahwa lukisan ini bercerita tentang penampilan merupakan bagian dari gaya hidup 

wanita  metropolitan yang merupaka suatu keharusan. Namun karna dianggaap 

penting maka wanita metropolitan menghabiskan sebagian uangnya demi 

membeli peralatan make up demi menunjang penampilanya, dilambangkan 

dengan subjek pendukung yang berupa cermin dan alat-alat make up. 

Lukisan berjudul “Mewahnya Makeup dan Kecantikan” terdapat kesan-

kesan yang hadir dari unsur-unsur rupa dan terdapat pesan dari simbol-simbol 

yang ada. Bentuk subjek utama yakni berupa satu figur wanita yang membawa 
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cermin dan botol-botol makeup mengesankan bahwa kehidupan wanita itu sangan 

mengutamakan penampilan, sedangkan pemilihan warna-warna mencolok yakni 

warna merah kuning dan coklat pada wajah mengesankan berlebihan, warna 

primer yakni warna merah, warna kuning dan warna biru pada ikon botol makeup 

mengesankan berbagai macam produk kecantikan yang ia pergunakan untuk 

menunjang penampilanya. 

Kemudian ia membeli seluruh peralatan kecantikan demi menunjnang 

penampilanya, berharap bahwa dengan seperti itu maka kehidupanya akan 

menjadi lebih baik. Tapi kemudian apa yang ia lakukan itu baik atau suatu 

pemborosan? wanita hendaklah berpenampilan sperlunya dan tidak berlebihan 

karna suatu yang berlebihan itu justru tidak baik. 
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4.5 Karya V 

 

 

4.5.1 Spesifikasi Karya 

Judul  : Wanita dan Tempat Karaoke 1 

Media  : Akrilik di atas kanvas 

Ukuran : 100 cm x 135 cm 

Tahun  : 201 

4.5.2 Deskripsi Karya 

 Dalam lukisan berjudul “Wanita dan Tempat Karaoke 1” di atas 

memiliki subjek pokok berupa dua  figur wanita, figur wanita yang pertama 

berada di sebelah kiri lukisan dengan posisi duduk dengan wajah menghadap ke 

depan, kaki kanan diangkat dan ditekuk sedangkan kaki kiri berada dibawah, 
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posisi tangan kanan diletakan pada kaki kanan sedangkan tangan kiri berada 

dibawah untuk menipang badan. Figur wanita yang kedua hampir sama dengan 

figur wanita yang pertama, perbedaan terlihat pada posisi kepala jika figur wanita 

wajah menghadap kedepan maka figur wanita yang kedua ini posisi wajah 

menghadap kesamping kiri.Selain subjek pokok, lukisan tersebut memiliki subjek 

pendukung berupa tiga buah mikrofon, satu buah  orgen, satu buah gelas dan 

enam buah lampu.  

 Warna yang terdapat pada subjek-subjek tersebut didominasi primer yaitu 

warna merah, kuning dan biru. Sedangkan warna dari background lukisan 

didominasi warna hitam yang dipadu dengan warna primer yang disapukan secara 

spontan. 

4.5.3 Analisis Karya 

Dalam lukisan yang berjudul “Wanita dan Tempat Karaoke 1” terdapat 

beberapa unsur rupa di dalamnya. Unsur-unsur yang terdapat sebagai media 

ekspresi antara lain adalah: Garis-garis yang terdapat dalam lukisan ini adalah 

garis-garis bergelombang yang terbentuk atas subjek pokok lukisan berupa dua 

figur wanita dan ikon alat musik organ serta ikon lampu yang terdapat pada subjek 

pendukung. Selain garis-garis bergrlombang pada lukisan ini juga terdapat garis 

vertikal yang terdapat pada  background terbentuk dari sapuan kuas dengan warna 

primer yakni merah, kuning dan biru dengan dipadu warna putih sebagai warna 

cahaya. 

Selain garis,unsur warna juga berperan sebagai media menyampaikan 

pesan antara lain menggunakan warna kontras antara subjek lukisan dan 
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background bertujuan untuk memunculkan subjek lukisan sebagai center of 

interest. Warna-warna tersebut adalah: 

- Warna  jingga, warna merah dan warna biru sebagai ikon pakaian pada subjek 

pokok figur menusia. 

- Warna hitam mendominasi bagian background. 

- Warna primer yaitu warna merah, warna kuning dan warna biru sebagai ikon 

gemerlapnya cahaya lampu. 

 Selain warna primer yang mendominasi lukisan terdapat juga warna subjek 

warna analogus kuning, jingga dan merah. Warna monokromatik yaitu biru dan 

biru muda juga terdapat pada lukisan ini. Pemilihan pewarnaan antara 

monokromatik dan analogus bertujuan untuk memberikan keserasian warna pada 

lukisan.  

Penataan warna, bentuk, dan garis disusun pada bidang kanvas berukuran 

100 cm x 135 cm dengan menggunakan media akrilik peda kanvas. 

Keseimbangan yang digunakan pada lukisan tersebut adalah keseimbangan 

simetris, hal tersebut tampak pada penataan subjek pokok yang ada pada bagian 

kiri dan kanan lukisan dan subjek pendukung yang menyebar pada samping 

subjek pokok. Karna menggunakan campuran lemkayu maka tekstur pada lukisan 

ini adalah tejstur nyata. Pusat perhatian yang terdapat pada lukisan ini adalah 

subjek pokok yang berupa dua figur wanita yang sedang duduk berdampingan 

karena selain bentuknya, warna yang terdapat pada subjek utama yakni warna 

jingga, merah, biru dan biru keputihan ini kontras dengan background yang 

berwarna hitam, sehingga subjek utama tampak menonjol. 
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Subjek pokok berupa figur wanita yang dibuat dengan posisi duduk 

dengan kaki diangkat keatas memberikan kesan menikmati suasana, perhiasan 

yang dipakai pada figur manusa memberi kesan glamour.Warna merah warna 

kuning dan warna biru pada ikon lampu memberi kesan suasana yang gemerlap. 

Sedangkan background yang didominasi warna hitam menandai situasi malam 

hari. 

 Dari seluruh simbol-simbol berupa garis, warna, bentuk dan goresan-

goresan yang terdapat dalam lukisan berjudul “Wanita dan Tempat Karaoke 1”, 

penulis hendak menyampaikan pesan bahwa wanita memang membutuhkan 

kesenagan, tetapi hendaklah kesenagan itu tidak dilakukan secara berlebihan. 
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4.6 Karya VI 

 

 

4.6.1 Spesifikasi Karya 

Judul   : Menanti 

Media  : Akrilik di kanvas 

Ukuran : 130 cm x  110 cm 

Tahun  : 2012 

4.6.2 Deskripsi Karya 

 Lukisan dengan judul “Menanti” di atas memiliki subjek pokok berupa 

tiga figur wanita, satu figur berada di sebelah kiri lukisan dengan posisi bediri 

dengan wajah menghadap kesamping dan kedua tangan diangkat, figur wanita 

yang kedua digambarkan dengan posisi duduk dikursi dengan kaki kiri diangkat 

pada kaki kanan sedangkan tangan berada diantara kaki dengan wajah menghadap 
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ke depan, figur wanita yang selanjutnya berada di sebelah kanan lukisan dengan 

posisi yang hampir sama dengan figur wanita yang pertama yakni posisi bediri 

dan menghadap kesamping, yang membedakanya adalah posisi tangan yakni jika 

figur yang pertama tangan diangkat maka figure yang kedua tangan beradaa di 

bawah sedangkan wajah tidak kelihatan karna menghadap kebelakang.  

Selain subjek pokok terdapat pula subjek pendukung yakni berupa 

bangunan gedung, tiga buah lampu, beberapa bintang yang menyebar di bagian 

atas lukisan, bulan dan sebuah kursi yang diletakan ditengah lukisan. 

4.6.3 Analisis Karya 

Dalam lukisan yang berjudul “Menanti” dengan subjek pokok tiga figur 

wanita dengan media cat akrilik pada kanvas ini memiliki berbagai macam unsur 

dalam seni rupa, dan salah satu unsur tersebut adalah unsur garis. Unsur-unsur 

garis yang terdapat pada lukisan adalah :  

- Garis vertikal terbentuk karena subjek utama berupa tiga figur wanita yang 

digambarkan dengan posisi tegak sejajar dan subjek pendukung yang berupa 

banguna gedung yang diletakan sucara berjajar pula. 

- Sedangkan garis bergelombang terbentuk dari figur-figur wanita yang 

menjadi subjek lukisan. 

Secara keseluruhan, garis-garis yang mendominasi lukisan tersebut adalah 

garis vertikal dan horisontal pada background. Hal tersebut karena background 

pada lukisan didominasi oleh bentuk ikon-ikon gedung.  

 Unsur lain yang terdapat pada lukisan tersebut adalah warna. Warna yang 

mendominasi dalam lukisan tersebut adalah warna primer yakni warna merah, 
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warna kuning dan warna biru. Sedangkan warna yang mendominasi background 

adalah warna hitam dengan dipadu sapuan warna primer dan Warna putih 

digunakan untuk bagian yang terkena cahaaya. Penggunaan warna yang mencolok 

antara subjek pokok dan background bertujuan untuk mendapatkan center of 

interses pada lukisan.  

 Lukisan dengan judul “Menanti” di susun pada bidang kanvas berukuran 

130 cm x 110 cm dengan menggunakan media cat akrikik pada kanvas. Lukisan 

ini menggunakan keseimbangan simetris karna subjek pokok berupa tiga figur 

manusaia diletakan secara seimbang yakni dibagian kanan lukisan, bagian kiri 

lukisan dan bagian tengah lukisan.  

Yang mejadi pusat perhatian pada lukisan ini adalah tiga figur wanita yang 

sedang berada diantara gedung-gedung. Dominan karena pewarnaan yang terang 

dibandingkan dengan background nya, ditujukan agar mata penikmat tertuju pada 

bagian tersebut. Pada subjek utama yang berupa figur wanita terdapat tekstur 

nyata, tekstur tercipta dari campuran lemkayu dengan cat. 

Lukisan dengan judul “Menanti” mengisahkan tentang kehidupan wanita 

yang sedang kumpul pada malam hari ini terdiri dari tiga figur subjek wanita yang 

tertata dalam keseimbangan simetris. Subjek lukisan tersebut terdiri dari: 

- Ikon wanita sebagai subjek pokok  

- Ikon gedung 

- Ikon bintang dan bulan  

- Ikon lampu jalan  
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Subjek pokok yang digambarkan sedang berada di alam terbuka dengan 

warna gelap memberikan kesan bahwa mereka keluar pada mlam hari. Subjek 

pendukung berupa bangunan gedung, memberi kesan bahwa mereka berada 

ditengah perkotaan. 

Bagi gaya hidup wanita metropolitan, berkumpul dengan teman memang 

memiliki keuntungan yaitu bisa bersosialisasi dengan orang lain sehingga kita 

dapat menambah pengetahuan atau pengalaman terutama di kota-kota besar hal itu 

sangat dibutuhkan, tetapi jika dilakukan secara berlebihan maka hal itu  juga dapat 

merugikan bagi kaum wanita itu sendiri karena hal itu dapat memperbesar 

terjadinya pergaulan bebas. Oleh karena itu hendaklah kaum wanita terutama di 

kota-kota besar dapat mengendalikan diri dan mengatur waktu agar waktu tidak 

terbuang dengan sia-sia. 
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4.7 Karya VII 

 

 

4.7.1 Spesifikasi Karya 

Judul  : Matrealistis 

Media  : Akrilik di kanvas 

Ukuran : 90 cm x 110 cm 

Tahun  : 2012 

 

4.7.2 Deskripi karya 

Lukisan dengan subjek satu figur wanita dengan posisi duduk diatas mobil, 

dengan kaki  kiri diangkat dan kaki kanan ditekuk, sedangkan posisi tangan kanan 

memegang headphone dan tangan kiri dengan posisi menyangga badan di atas 

berjudul “Matrealistis”. Subjek pokok yang berupa satu figur wanita dengan 
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posisi duduk di atas mobil dengan kaki kanan diangkat keatas dan memakai 

kacamata hitam di letakkan pada bagian tengah lukisan, sedangkan subjek 

pendukung diletakkan mengitari subjek pokok. Pada bagian background lukisan 

didominasi dengan warna analogus yaitu warna kuning, warna merah dan warna 

jingga. 

Selain subjek pokok terdapat juga sujek pendukung yang berupa bagunan 

gedung, satu buah mobil, satu buah tas, satu kacamata dan headphone. Warna 

yang digunakan adalah warna-warna cerah seperti kuning, jingga pada 

background dan pada subjek pendukung berupa bangunan gedung dan mobil yang 

berwarna merah. 

4.7.3 Analisis Karya 

Secara sintaksis terdapat unsur-unsur garis pada lukisan, garis yang 

terdapat pada lukisan adalah:  

- Garis vertikal yang terdapat pada lukisan tersebut terbentuk dari ikon 

banguna gedung yang ditata secara berjajar 

- Garis lurus yang menuju ke arah horizontal berfungsi sebagai garis pembatas 

antara bidang atas dengan bidang  bawah. Hal tersebut merupakan ikon dari 

batas cakrawala.  

- Garis lengkung terbentuk dari lekuk tubuh figur wanita yang menjadi subjek 

utama lukisan dan pada subjek pendukung yang berupa ikon mobil. 

 Selain unsur garis, juga terdapat unsur warna pada lukisan sebagai 

penyampai pesan. Warna yang terdapat pada lukisan adalah: 



54 

 

Warna-warna yang mendominasi pada lukisan ini adalah warna analogus 

yaitu warna kuning, warna jingga dan warna merah. Selain warna analogus 

terdapat juga warna biru sebagai busana yang dipakai oleh figur wanita, warna 

abu-abu, warna hitam dan warna putih.Pewarnaan antara subjek lukisan dan 

background lukisan dimaksudkan untuk memunculkan subjek lukisan sebagai 

center of interes. 

 Secara semantik lukisan yang berjudul “Matrealistis” ini 

mempresentasikan kehidupan wanita yang matrealistis, subjek pokok berupa figur 

wanita yang dibuat dengan posisi duduk di atas mobil dengan kaki kanan diangkat 

keatas dan memakai kacamata hitam ini memberikan kesan arogan, perhiasan dan 

pernak pernik yang dipakai pada subjek utama member kesan mewah. Pada 

subjak pendukung terdapat  ikon bangunan gedung member kesan berada di 

tengah perkotaan. 

 Dari berbagai macam simbol-simbol yang terdapat pada lukisan, dapat 

disimpulkan bahwa pragmatik pada lukisan tersebut yaitu wanita adalah makhluk 

yang konsumtif yang selalu menginginkan sesuatu yang baru, tetapi hendaknya 

tidak keinginan itu tidak dilakukan secara berlebihan. 
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4.8 Karya VIII 

 

4.8.1 Spesifikasi karya 

Judul  : Cantik dan Menyakiti Miri 

Media  : Akrilik di kanvas 

Ukuran : 110 cm x 90 cm 

Tahun  : 2012 

4.8.2 Diskripsi karya 

Pada lukisan yang memiliki judul “Cantik dan Menyakiti Didri” di atas 

terdapat subjek lukisan berupa figur wanita yang sedang duduk diatas kursi yang 

didepanya terdapat meja rias. Posisi wajah menghadap ke samping dengan mata 
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terpejam, kedua kaki berenyila, sedangkan pada posisi tangan kiri menyangga 

kepala dan tangan kanan membawa ikon alat suntik. 

Pada bagian background lukisan tersebut terdapat ikon meja rias dengan 

alat mekupnya, satu buah kursi, satu buah fas bunga. Subjek lukisan tersebut 

digambarkan sedang duduk ditempat rias. 

 

4.8.3 Analisis Karya 

Secara sintaksis lukisan yang berjudul ”Cantik dan Menyakiti Diri” 

terdapat unsur garis. Unsur garis yang terdapat pada lukisan adalah:  

- Garis vertikal yang terdapat pada lukisan terbentuk dari Sebjak utama yang 

berupa figur wanita dan subjak pendukung yang berupa ikon meja rias. 

- Garis horisontal yang terdapat pada lukisan terbetuk dari warna putih yang 

membagi bidang lukisan menjadi dua bagian yang berbeda yakni bagian atas 

lebih luas dari pada bagian bawah. 

- Garis bergelombang pada lukisan terbentuk dari kontur subjek lukisan yang 

berupa figur wanita. 

Selain unsur garis terdapat juga unsur warna, warna-warna yang 

mendominasi pada lukisan yang berjudul “Cantik dan Menyakiti Didri” adalah 

warna primer yaitu warna merah, warna kuning dan warna biru yang dipadu 

dengan warna jingga, warna merah muda dan warna putih.Pada bagian 

background warna yang mendominasi adalah warna hitam dengan dipadu warna 

primer dan warna putih dengan teknik sapuan yang spontan. 
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Seluruh unsur rupa pada lukisan disusun pada bidang kanvas empat 

persegi panjang dengan media akrilik pada kanvas. Dan keseimbangan pada 

lukisan menggunakan keseimbangan simetris, hal tersebut dapat dilihat melalui 

penempatan subjek lukisan yang berada ditengah, subjek pendukung yang berupa 

ikon meja rias yang di tempatkan disamping kiri lukisan dan subjek utama yang 

berupa figur wanita yang berada disamping kanan lukisan, hal tersebut 

menciptakan komposisi yang simetris.  

Secara semantik bentuk subjek lukisan yang berupa figur wanita dengan 

posisi duduk di depan meja rias memberi kesan bahwa ia sedang melihat 

kecantikanya di depan cermin, mata yang terpejam dan tangan kanan yang 

membawa ikon alat suntik member kesan bahwa figur wanita yang terdapat pada 

lukisan tersebut sedang menyakiti diri sendiri. Sedangkan pada background 

terdapat ikon meja rias, kursi, fas bunga dan sapuan kuas secara spontan yang 

membentuk garis lurus ini memberi kesan berada didalam ruangan. 

Dari penafsiran simbol-simbol yang terdapat pada subjek dan background 

lukisan tersebut, sebuah pesan hendak disampaikan bahwa wanita diciptakan 

untuk merawat dirinya sendiri dan bukan untuk disakiti 
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4.9 Karya IX 

 

4.9.1 Spesifikasi karya 

Judul  : Pergaulan bebas II 

Media  : Akrilik di kanvas 

Ukuran : 90 cm x 110 cm 

Tahun  : 2012 

4.9.2 Deskripsi karya 

Lukisan berjudul “Pergaulan Bebas II” di atas memiliki subjek berupa 

satu figur wanita sedang memegang ikon dasi dengan ke dua tanganya, posisi 

figur wanita tersebut sedang duduk di meja dan dengan posisi kaki bersila. Selain 

subjek utama terdapat juga subjek pendukung yang berupa ikonmeja yang 

berwarna kuning, ikon kursi yang berwarna hijau, dan ikon dua buah dasi yang 

berwarna biru muda dan dasi yang satunya berwarana hitam dengan garis putih. 
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Pada bagian background lukisan memiliki warna dasar hitam dengan 

dipadu warna kuning, biru dan merah yang merupakan warna primer dan warna 

putih kemudian warna-warna tersebut disapukan secara spontan. 

4.9.3 Analisis Karya 

Secara sintaksis lukisan berjudul “Pergaulan Bebas II” dengan subjek 

berupa satu figur wanita sedang membawa ikon dua buah dasi di atas memiliki 

unsur rupa berupa unsur garis. Unsur garis yang terdapat pada lukisan tersebut 

antara lain: 

- Garis vertikal terbentuk dari warna merah, kuning dan biru yang pada 

background yang dikuaskan secara spontan.  

- Garis horisontal yang terdapat pada lukisan terbentuk dari ikon meja, 

membagi bidang lukisan menjadi dua bagian yang berbeda yakni bagian atas 

dan bagian bawah. 

- Garis lengkung atau bergelombang terdapat pada kontur yang membentuk 

figur wanita yang menjadi subjek utama pada lukisan. 

Unsur warna yang terdapat pada lukisan tersebut antara lain warna putih, 

kuning, merah, biru dan hitam. Warna putih yang terdapat pada subjek lukisan 

dibuat untuk memberikan kesan cahaya. Sedangkan pada background lukisan 

didominasi oleh warna dasar hitam dan dipadu dengan warna kuning, merah biru, 

dan putih dengan sapuan kuas spontan. Penerapan teknik pewarnaan yang berbeda 

antara subjek lukisan dan background bertujuan untuk memunculkan subjek 

lukisan. 
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Pada lukisan dengan judul “Pergaulan Bebas II” tersebut ditata pada 

bidang kanvas dengan media cat akrilik dengan keseimbangan simetris. 

Kesimetrisan tersebut dapat dilihat melalui penempatan subjek lukisan yang 

berada di bagian tengah lukisan.  

 Secara semantik lukisan yang berjudul “Pergaulan Bebas II” ini 

mempresentasikan kehidupan wanita yang selingkuh, hal tersebut terlihat pada 

subjek pokok berupa figur wanita yang sedang duduk di atas meja, dengan kedua 

tangan yang memegang ikon dasi ini memberikan kesan bahwa wanita tersebut 

sedang merayu, ikon dasi yang terdapat pada lukisan member kesan laki-laki. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa wanita tersebut sedang merayu teman laki-lakinya. 

Secara pragmatik lukisan berjudul “Pergaulan Bebas II” mengandung 

pesan bahwa wanita adalah makhluk yang tidak puas dengan apa yang dimilikinya 

sehingga selalu menginginkan sesuatu yang baru, sehingga menimbulkan hasrat 

untuk memilikinya termasuk dalam hal memilih pasangan hidup, ada sebagian 

yang tidak puas dengan pasanganya dan kemudian mencari yang baru.  
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4.10 Karya X 

 

 

4.10.1 Spesifikasi Karya 

Judul   : Lupa Waktu 

Media  : Akrilik di kanvas 

Ukuran : 90 cm x 110  cm 

Tahun  : 2012 

4.10.2 Deskripsi Karya 

 Lukisan dengan judul “Lupa Waktu” di atas memiliki subjek pokok 

berupa satu figur wanita, dengan posisi bediri dengan wajah menghadap 

kesamping dan kedua tangan membawa tas yang berwarna merah, Selain subjek 

pokok terdapat pula subjek pendukung yakni berupa bangunan gedung yang 
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berwarna merah, kuning jingga dan biru, dua buah tas berwarna merah, sebuah 

jam dengan uran besar dan sepasang sayap yang menempel pada jam tersebut. 

4.10.3 Analisis Karya 

Secara sintaksis lukisan yang berjudul “Lupa Waktu” dengan subjek 

pokok satu figur wanita dengan media cat akrilik pada kanvas ini memiliki 

berbagai macam unsur dalam seni rupa, dan salah satu unsur tersebut adalah unsur 

garis. Unsur-unsur garis yang terdapat pada lukisan adalah : 

- Garis vertikal terbentuk karena subjek utama satu  figur wanita yang 

digambarkan dengan posisi bediri dan subjek pendukung yang berupa 

banguna gedung yang diletakan sucara berjajar. 

- Sedangkan garis bergelombang terbentuk dari figur wanita  yang menjadi 

subjek ytama  lukisan. 

Secara keseluruhan, garis-garis yang mendominasi lukisan tersebut adalah 

garis vertikal Hal tersebut karena background pada lukisan didominasi oleh 

bentuk ikon-ikon gedung.  

Selain unsur garis juga terdapat unsur warna yang terdapat pada lukisan 

tersebut, yaitu pewarnaan analogus yang terdapat pada subjek lukisan dengan 

dominasi warna merah, warna jingga dan warna kuning. Sedangkan warna primer 

mendominasi lukisan yakni biru kuning dan merah. Warna putih pada subjek 

utama digunakan untuk menonjolkan antara subjek utama dengan subjek 

pendukung. Sedangkan pada background lukisan warna hitam mendominasi 

dengan dipadu warna mera dan biru yang dikuskan secara spontan .  
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Unsur-unsur rupa tersebut disusun pada bidang kanvas dengan 

menggunakan media akrilik pada kanvas. Dan penataan komposisi yang terdapat 

pada lukisan tersebut adalah komposisi simetris. Hal tersebut dapat dilihat dari 

penataan subjek lukisan yang berada pada bidang tengah lukisan, walaupun pada 

bagian kanan lukisan terdapat ikon jam yang berukuran besar namun hal itu dapat 

di seimbangkan dengan penataan gedung-gedung yakni gedung yang berada di 

sebelah kiri lebih tinggi dari gedung sebelah kanan. Hal ini semakin memperkut 

kesimetrisan lukisan tersebut. 

 Secara semantik lukisan dengan judul “Lupa Waktu” mengisahkan 

tentang kehidupan wanita yang sedang keluar sepanjang hari hingga wanita 

tersebut lupa waktu.Secara keseluruhan subjek lukisan tersebut terdiri dari: 

- Ikon wanita sebagai subjek pokok  

- Ikon gedung 

- Ikon jam, dan 

- Ikon tas 

Subjek pokok yang digambarkan sedang berada di alam terbuka, warna 

gelam mendominai pada lukisan ini memberikan kesan bahwa wanita tersebut 

berada pada mlam hari. Ikon berupa bangunan gedung memberi kesan bahwa 

mereka berada ditengah perkotaan dan ikon jam yang digambarkan bersayap pada 

lukisan memberi kesan bahwa wanita tersebut sedang asik keluar hingga lupa 

waktu. 

 Dari berbagai simbol - simbol yang disampaikan dengan menggunakan 

garis, warna dan bentuk figur pada lukisan, Pragmatik pada lukisan 
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menyampaikan pesan bahwa kehudupan wanita metropolitan tidak 

memperdulikan waktu, baik keluar pada malam hari maupun keluar pada siang 

hari. 

 

4.11 Karya XI 

 

4.11.1 Spesifikasi karya 

Judul   : Sibuk 

Media  : Akrilik dan cat minyak di kanvas 

Ukuran :  90 cm x 90 cm 

Tahun   : 2012 
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4.11.2 Deskripsi karya 

Lukisan dengan judul “Sibuk” di atas memiliki satu subjek berupa figur 

wanita dengan posisi duduk di atas kursi, posisi tangan kanan berada di atas meja 

sambil menopang kepala sedangkan tangan kiri memegang ikon laptop.  

Sedangkan pada posisi kedua kaki diangkat menyilang. 

Selain subjek utama yang berupa satu figur wanita terdapat juga subjek 

pendukung, yakni ikon buku yang ditumpuk, ikon laptop berwarna kuning yang 

pada layarnya terdapat tanda Tan, ikon guci, ikon kursi dan meja. Pada 

background lukisan warna hitam sebagai warna dasar dan warna hijau, kuning, 

merah, putih di  kuaskan secara spontan membentuk garis-garis menyerupai 

persegi. 

4.11.3 Analisis Karya 

Secara sintaksis lukisan dengan judul ”Sibuk” terdapat unsur-unsur rupa, 

salah satu unsur rupa yang terdapat pada lukisan tersebut adalah unsur garis. 

Unsur garis vertikal yang terdapat pada lukisan terbentuk dari garis spontan yang 

terdapat pada background. Sedangkan garis lengkung atau garis bergelombang 

ada pada kuntur lekuk tubuh subjek lukisan yang berupa figur wanita. Garis 

horizontal adalah garis yang membujur membagi bidang lukisan menjadi dua 

bagian yang berbeda yakni bagian atas lebih luas dari pada bagian bawah, secara 

keseluruhan  pembagian bidang ini adalah asimetri. Pada bagian atas digunakan 

sebagai tempat kedudukan dinding dan pada bagian bawah sebagai permukaan 

lantai. Hal tersebut merupakan ikon dari batas cakrawala. 
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Selain unsur garis juga terdapat unsur warna pada lukisan. Warna yang 

terdapat pada subjek lukisan adalah warna merah, warna kuning, warna biru, 

warna putih dan warna hitam sebagai warna dasar background.  

Pada ikon busana yang dipakai oleh sujek utama menggunakan warna 

antara yakni kuning hijau. pewarnaan monokromatik digunakan pada ikon lantai 

dan ikon steamer yatu warna biru dan warna putih. Perbedaan pewarnaan antara 

subjek dan background lukisan dimaksudkan untuk memunculkan subjek dan 

memperkuat center of interest pada lukisan. 

Unsur-unsur rupa diatas disusun pada bidang kanvas persegi berukuran 90 

cm dengan menggunakan media akrilik. Keseimbangan yang terdapat pada 

lukisan tersebut adalah keseimbangan simetris, walaupun penempatan subjek 

utama lukisan yang berada pada sisi sebelah kanan lukisan namun hal ini dapat 

diseimbangkan melalui subjek pendukung yang berupa ikon buku, ikon laptop, 

ikon guci dan ikon kursi. Ikon-ikon tersebut di tempatkan pada sebelah kiri 

lukisan sehingga terdapat keseimbangan simetris.  

Secara semantik lukisan  dengan judul ”Sibuk” hendak memberikan pesan 

dengan sebyek lukisan berupa satu figur wanita yang sedang duduk dengan tangan 

menyentuh dagu dan memegang bagian rahang. Hal tersebut memberikan kesan 

bahwa figur tersebut sedang berpikir.ikon laptop yang pada layarnya terdapat 

tanda Tanya dan ikon tumpukan buku member kesan pekerjaan yang menumpuk, 

ikon steamer member kesan bahwa kepala wanita tersebutb sedang panas. Dari 

kesan-kesan yang terdapat pada lukisan, secara pragmatik mengandung pesan 
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pesan bahwa kehidupan wanita metropolitan memiliki kesibukan yang terkadang 

tidak bisa ia kendalikan. 

 

4.12 Karya XII 

 

 

4.12.1 Spesifikasi Karya 

Judul  : Wanita dan Tempat Karaoke II 

Media  : Akrilik di atas kanvas 

Ukuran : 90 cm x 110 cm 

Tahun  : 2012 

4.12.2 Deskripsi Karya 

 Dalam lukisan berjudul “Wanita dan Tempat Karaoke II” di atas 

memiliki subjek pokok berupa satu figur wanita, dengan posisi duduk dan wajah 
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menghadap ke samping, posisi kedua tangan diangkat dengan tangan kiri 

memegang ikon mokrofon sedagkan posisi kedua kaki ditekuk kesamping. Selain 

subjek pokok, lukisan tersebut memiliki subjek pendukung berupa satu buah ikon 

mikrofon, satu buah ikon meja, enam ikon botol, satu buah ikon fas bunga dan 

dua buah ikon lampu dengan warna merah dan kuning, 

 Warna yang terdapat pada subjek-subjek tersebut didominasi primer yaitu 

warna merah, kuning dan biru namun dalam hal ini warna merah paling menonjol, 

warna merah digunakan sebagai warna subjek pendukung seperti ikon meja, ikon 

tempat duduk, ikon lampu yang berada di sebelah kiri luikisan, ikon fas bunga dan 

ikon oakaian yang dipakai figur wanita . Sedangkan warna dari background 

lukisan didominasi warna hitam yang dipadu dengan warna primer yang 

disapukan secara spontan yang membenyuk garis-garis. 

4.12.3 Analisis Karya 

 Secara sintaksis lukisan yang berjudul “Wanita dan Tempat Karaoke 

II” dibuat dengan beberapa unsure garis antara lain: 

- Garis vertikal terbentuk dari sapuan kuas secara spontan. 

- Garis horisontal pada lukisan terbentuk dari warna biru yang membujur 

membagi bidang lukisan menjadi dua bagian yakni bagian dan bagian bawah. 

- Garis bergelombang pada lukisan terbentuk dari subjek pokok lukisan berupa 

satu figur wanita dan pada subjek pendukung yakni ikon botol dan ikon 

lampu. 

 Selain unsur garis juga terdapat unsur warna yang terdapat pada 

lukisan tersebut, warna-warna tersebut adalah: 
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- Warna primer yaitu warna merah, warna kuning dan warna biru sebagai 

mendominasi subjek lukisan. 

- Warna monokromatik yaitu merah tua, merah dan merah muda  juga terdapat 

pada lukisan ini dan warna hitam menjadi warna dasar background. 

 Penataan warna, bentuk, dan garis disusun pada bidang kanvas berukuran 

90 cm x 110 cm dengan menggunakan media akrilik peda kanvas. Keseimbangan 

yang digunakan pada lukisan tersebut adalah keseimbangan simetris, hal tersebut 

tampak pada penataan subjek pokok yang diletakan di tengah lukisan. 

Secara semantik subjek pokok berupa satu figur wanita yang dibuat 

dengan posisi duduk dengan kedua tangan dianggkat dan tangan kiri memegang 

mikrofon member kesan bahwa wanita tersebut sedang asik benyanyi, perhiasan 

yang dipakai pada figur manusa memberi kesan glamour, background yang 

didominasi warna hitam menandai situasi malam hari dan ikon botol minuman 

memberi kesan selain karaoke wanita tersebut juga sedang mabok. 

 Dari seluruh simbol-simbol berupa garis, warna, bentuk dan goresan-

goresan yang terdapat dalam lukisan berjudul “Wanita dan Tempat Karaoke 

II”, penulis hendak menyampaikan pesan bahwa wanita boleh ketempat hiburan 

asalkan hal itu tidak disalah gunakan. 
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4.13 Karya XIII 

 

4.13.1 Spesifikasi karya  

Media  : Akrilik dan di kanvas 

Judul  : Sombong 

Ukuran : cm x  cm 

Tahun   : 2012 

 

4.13.2 Deskripsi karya 

Pada lukisan dengan judul “Sombong” di atas memiliki subjek berupa 

satu figur wanita yang sedang duduk di kursi, posisi tangan kanan menekuk ke 

atas menyangga kepala dan posisi tangan kiri berada di sandaran kursi, sedangkan 

posisi kaki diangkat menyilang. 
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Pada background lukisan terdapat ikon lampu yang berwarna kuning, ikon 

fas bunga dengan warna coklat, ikon mahkota dengan warna kuning, ikon meja 

warna merah muda dan ikon kursi yang berwarna merah pada busa dan kuning 

pada kayunya. 

 

4.13.4 Analisis Karya 

Secara sintaksis lukisan berjudul “Sombong” dengan subjek berupa satu 

figur wanita yang sedang duduk dengan posisi menghadap depan. Pada posisi 

tangan kanan subjek digambarkan menekuk keatas menyangga kepala, sedangkan 

posisi tangan kiri berada di atas sandaran kursi memiliki unsure garis antara lain: 

Garis yang mendominasi lukisan  tersebut adalah garis lengkung yang 

terdapat  baik dari subjek utama yang berupa figur wanita maupun subjek 

pendukung yang berupa ikon lampu, ikon fas bunga, ikon meja dan ikon 

kursi.Sedangkan garis vertikal terdapat pada bagian ikon kursi yang berupa kaki 

kursi. 

Selain unsur garis juga terdapat unsur warna, warna-warna tersebut antara 

lain:  

Warna yang mendominasi dalam karya tersebut adalah warna 

monokromatik, yaitu warna merah tua, merah dan merah muda. Warna kuning 

terdapat pada ikon lampu yang berada di tengah lukisan dan kanan lukisan selain 

itu warna kuning juga terdapat pada ikon kayu. Pada background bagian kanan 

memiliki warna lebih gelap dari pada background bagian kiri, yaitu merah tua. 
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Sedangkan warna-warna yang terdapat pada subjek utama lukisan adalah: 

warna putih digunakan sebagai warna pakaian dan warna jingga digunakan 

sebagai warna kulit. 

Seluruh unsur rupa yang terdapat pada lukisan disusun di atas kanvas 

dengan menggunakan media akrilik pada kanvas. Penempatan subjek lukisan 

berupa figur wanita yang berada di tengah menunjukkan penataan simetris pada 

lukisan. Kesimetrisan tersebut diperjelas dengan penataan ikon kursi pada subjek 

pendukung lukisan yang berada di tengah lukisan. 

 Secara semantik lukisan dengan subjek figur wanita dengan posisi duduk, 

tangan kanan menekuk ke atas menyangga kepala dan posisi tangan kiri berada di 

sandaran kursi, sedangkan posisi kaki diangkat menyilang  tersebut memberikan 

kesan bahwa figur wanita yang terdapat pada lukisan sedang menikmati 

kedudukanya. Sedangkan kesan kekuasaan terdapat pada ikon mahkota yang 

dipakai.  

 Dari kesan-kesan yang terdapat pada lukisan, secara pragmatik terdapat 

pesan bahwa wanita adalah makhluk yang juga memiliki jiwa kepemimpinan 
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4.14 Karya IV 

 

4.14.1 Spesifikasi karya 

Judul  : Persamaan Gender 

Media  : Akrilik dan cat minyak di kanvas 

Ukuran :  cm x  cm 

Tahun  : 2012 

 

4.14.2 Deskripsi karya 

Lukisan berjudul “Persamaan Gender” di atas memiliki subjek utama 

berupa figur wanita sedang memegang simbol pria dan wanita dengan kedua 

tanganya, posisi subjek utama tersebut berdir dan wajah menghadap ke depan 

dengan menggunakan headphone . Secara keseluruhan lukisan tersebut terlihat 

dari kepala sampai pinggul. 
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 Warna yang terdapat pada likisan tersebut didominasi monokromatik yaitu 

warna merah tua, warna merah, warna merah muda dan warna putih, Sedangkan 

untuk menonjolkan sujek utama dengan background digunakan warna gelap yaitu 

merah tua dan hitam. Pada  background terdapat warna putih dan warna hitam 

yang disapukan secara spontan sehingga membentuk garis-garis. 

4.14.3 Analisis Karya 

Secara sintaksis lukisan berjudul “Persamaan Gender” dengan subjek 

berupa figur wanita sedang membawa simbol pria dan wanita di atas memiliki 

unsur rupa berupa unsur garis. Unsur garis yang terdapat pada lukisan tersebut 

antara lain: 

- Garis vertikal terdapat bada background yang terbentuk dari warna putih dan 

warna hitam dengan sapuan kuas spontan. 

- Garis lengkung atau bergelombang terdapat pada kontur yang membentuk 

figur wanita yang menjadi subjek pada lukisan dan garis-garis spontan 

dengan warna putih pada background. 

Unsur warna yang terdapat pada lukisan tersebut didominasi warna 

monokromatik, yaitu warna hitam, warna merah, warna merah muda dan warna 

putih. Sedangkan untuk memunculkan subjek utama digunakan warna gelap 

seperti warna hitam, busana yang dipakai oleh subjek utama yaitu warna putih 

dengan garis dan titik yang berwarna merah muda dan warna kuning sebagai 

warna ikon perhiasan. 

Pada lukisan dengan judul “Persamaan Gender tersebut ditata pada 

bidang kanvas dengan media cat akrilik dengan keseimbangan simetris. 
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Kesimetrisan tersebut dapat dilihat melalui penempatan subyek lukisan yang 

berada di bagian tengah lukisan.  

 Secara semantik lukisan dengan subjek figur wanita dengan posisi berderi 

dengan kedua tangan diangkat menyilang dan membawa simbol pria dan wania 

yang di angkat dengan posisi sejajar memberi kesan bahwa figur wanita tersebut 

menginginkan bahwa wanita dan pria itu memiliki kedudukan yang sama. 

Sedangkan headphone yang dipaka pada figur wanita tersebut member kesan 

bahwa wanita tersebut tidak mendengarkan perkataan oranglain dan hanya 

mengikuti kemauanya saja. 

Dari kesan-kesan yang terdapat pada lukisan pragmatik yang terdepat pada 

lukisan tersebut adalah wanita metropolitan biasanya memiliki peran yang sama 

dengan laki-laki. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Penulis memilih tema “Wanita sebagai Subyek dalam Karya Seni Lukis” 

dalam proyek studi ini karena wanita merupakan makhluk yang unik dan sangat 

menarik. Karena keunikan tersebutlah banyak pihak dari berbagai disiplin ilmu 

dan termasuk penulis berusaha untuk mengkajinya. Salah satu keunikan yang 

menarik penulis untuk menjadikannya sebagai inspirasi dalam proyek studi adalah 

gaya hidup wanita yang beragam dan wanita memiliki bentuk anatomi yang indah 

dan mudah untuk disetilisasi.  

Dalam proyek studi ini penulis menampilkan karya seni lukis dengan 

teknik melukis menggunakan media cat akrilik dan lem kayu sebagai tekstur pada 

kanvas. Sifat dari cat akrilik yang tidak membutuhkan waktu lama untuk kering 

dan sifat lem kayu yang kental dan lengket menjadikan penulis tertarik untuk 

mengkombinasikannya dalam proyek studi karena menghasilkan goresan dan 

bentuk tekstur yang tidak konvensional. Dalam mencampur cat dan lem kayu 

penulis melakukannya menggunakan palet, karena hasil percampuran warna 

dengan lem kayu lebih merata. 

Subyek yang terdapat pada lukisan-lukisan penulis dalam proyek studi ini 

adalah figur-figur wanita karena figur tersebut dianggap paling sesuai dengan 

tema yang diangkat dan dianggap sebagai figur yang efektif sebagai penyampai 

pesan antara penulis dan apresiator. Dengan melukis menggunakan wanita sebagai 
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sumber inspirasi, penulis dapat mengembangkan sensitifitas, daya peka terhadap 

sifat-sifat wanita dan kreatifitas.  

Kesimpulan akhir dari penulisan ini adalah bahwa sifat wanita 

metropolitan menarik untuk dikaji dikarenakan gaya hidupnya yang beragam dan 

wanita memiliki bentuk anatomi yang indah dan mudah untuk disetilisasi 

sehingga menarik untuk dijadikan subjek lukisan. Berbagai media dapat menjadi 

bahan dalam membuat seni lukis, termasuk media cat akrilik yang dicampur 

dengan lem kayu mampu menghasilkan tekstur yang menarik untuk diaplikasikan 

dalam lukisan. 

 

B. Saran 

Dengan adanya proyek studi yang penulis buat ini, diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yang berarti bagi seluruh akademisi Unnes dalam bidang 

seni lukis pada khususnya. Bagi para akademisi seni rupa Unnes baik seni rupa 

pendidikan, seni rupa murni maupun DKV diharapkan dapat lebih kreatif lagi dan 

tidak ragu untuk bereksplorasi dalam membuat karya seni. 

Dalam berkarya seni sumber gagasan sangatlah banyak dan dapat 

ditemukan dimana saja dan kapan saja. Pengalaman-pengalaman estetis, ide, 

gagasan, kebudayaan, permasalahan-permasalahan sosial atau apa pun dapat 

diolah menjadi sumber inspirasi. Seperti dilakukan penulis, pengambilan tema 

dalam berkarya seni diambil dari permasalahan yang terdapat pada lingkungan 

bahkan diri sendiri maupun dari media. 
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 Bagi seorang seniman, khususnya pelukis sumber inspirasi boleh sama 

dengan orang lain, tetapi yang paling penting orisinalitas karya sangat perlu untuk 

dijaga dalam menghasilkan karya seni yang berkualitas sehingga mampu 

mewarnai corak lukisan yang ada. 
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