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Nama  : Priandoko Abadi 
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Jurusan/Prodi : Seni Rupa/ Seni Rupa Murni S1 
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Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam proyek studi dengan judul 
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Kata kunci: Transformasi, Binatang Karnivora, Megalomania, Seni Gambar. 

Hasrat manusia untuk secara mutlak dan tak terbatas menguasai mahluk 

hidup, baik binatang maupun sesama manusia menjadikannya seakan kembali 

kepada kondisi alam. Pada akhirnya manusia dapat dianalogikan berkedudukan 

dengan binatang dan bebas dari beban kehidupan. Hal tersebut memunculkan 

anggapan bahwa manusia memiliki sifat megalomania. Berkaitan dengan tema 

tersebut tujuan dari pembuatan proyek studi ini adalah mengekspresikan gagasan 

penulis tentang sifat megalomania pada manusia melalui bentuk transformasi 

hewan karnivora dalam karya seni gambar. Serta menciptakan sejumlah 10 karya 

gambar yang memiliki subject matter megalomania dalam gaya fantasi dengan 

teknik realistik. 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan karya gambar ini yaitu kertas 

canson. Alat yang digunakan dalam berkarya seni gambar ini yaitu pensil, 

penghapus, ,cat air, cat poster, pensil warna, spidol warna dan pulpen warna. 

Teknik berkarya seni gambar yang penulis gunakan yaitu teknik blok dengan kuas 

dan cat air, arsir dan pointilistik. Proses penciptaan karya dalam proyek studi ini 

melalui pengamatan langsung di lingkungan sekitar penulis, pemotretan model 

gambar serta pengambilan gambar di internet sesuai dengan ide yang penulis 

inginkan, pembuatan sketsa, hingga pendetailan gambar pada kertas melalui mix 

medium. 

Penulis telah menghasilkan sepuluh karya gambar. Ukuran karya yang 

dihasilkan yaitu 60 cm x 42 cm. Gaya dalam seni gambar yang penulis gunakan 

adalah gaya fantasi dengan teknik realistik bertemakan sosial. Secara khusus 

subject matter dalam kehidupan nyata  proyek studi ini adalah menggambarkan 

realita kehidupan seperti kesombongan, rasisme, korupsi, penindasan, peperangan, 

dan pembunuhan yang terjadi dalam skala nasional maupun internasional. Penulis 

memvisualkannya melalui bentuk hewan karnivora seperti beruang, singa, 

harimau, burung elang, srigala, gurita dan ikan yang mengalami perubahan bentuk 

menyerupai monster dan manusia. Dalam mewujudkan perubahan bentuk pada 

hewan karnivora tersebut penulis menggunakan teknik transformasi secara 

dominan, distorsi dan deformasi. Dengan maksud  dapat menciptakan karya 

gambar yang terkesan lebih menarik dan dramatis sesuai dengan imajinasi penulis. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Tema 

Weshburn menandaskan bahwa manusia memiliki psikologi karnivora 

(Fromm, 2000:177). Contohnya adalah kebiasaan anak laki-laki yang pada 

umumnya tertarik pada kegiatan berburu, memancing, bertarung dan perang-

perangan. Bukan berarti kecenderungan berburu tidak dapat dihindari melainkan 

anak laki-laki terkadang suka menyalurkan perbuatan tersebut dalam rangka ingin 

diakui eksistensinya.  

Salah satu implikasi kondisi tersebut pada kehidupan nyata adalah 

adanya peningkatan kekejaman dan kedestruktifan manusia pada skala nasional 

dan internasional seperti pembunuhan, peperangan, invasi negara dll. Hasrat 

manusia untuk secara mutlak dan tak terbatas menguasai mahluk hidup, baik 

binatang maupun sesama manusia menjadikannya seakan kembali kepada kondisi 

alam. Pada akhirnya manusia dapat dianalogikan berkedudukan dengan binatang 

dan bebas dari beban kehidupan. Kebanyakan perburuan yang dilakukan manusia 

hanya sekedar memuaskan nafsu sesaat. Dalam perburuan manusia biasanya 

hanya akan  menyebabkan banyak kerugian yang tidak sebanding dengan 

manfaatnya (Fromm, 2000:181). Dorongan manusia untuk saling berbagi dan 

kerjasama telah tersingkirkan oleh egoisme yang keji. Pada ahirnya sadisme dan 

sikap anarkis jauh lebih sering dijumpai di kalangan individu yang frustasi dan 
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kelompok sosial yang merasa tidak berdaya karena sedikit memperoleh 

kebahagiaan hidup. 

Salah satu implikasi negatif psikologi karnivora tersebut, menjadikan 

penyiksaan dan penganiayaan menjadi tontonan masyarakat demi kegembiraan 

bersama. Apalagi zaman sekarang ini sudah semakin maju mulai dari teknologi 

yang berkembang pesat begitu pula dengan ilmu pengetahuan yang semakin 

mudah didapat. Hal tersebut memudahkan manusia untuk melakukan segala 

keinginan dan tidak menuntut kemungkinan teknologi dan ilmu pengetahuan 

tersebut disalahgunakan untuk hal negatif. 

Setiap negara di dunia pastilah memiliki pedoman dan aturan yang 

berguna sebagai kiblat dalam mencapai kemakmuran rakatnya. Sebagai contoh di 

Indonesia memiliki Pancasila dan UUD 1945 sebagai perangkat menuju 

kemakmuran. Ketika presiden, menteri, badan penegak hukum, dan dewan 

perwakilan rakyat mulai kehilangan fungsinya sehingga banyak dijumpai 

penyimpangan dan ketidakadilan. Sebagai contoh penyimpangan di Indonesia 

seperti korupsi, kolusi, nepotisme, perampokan, dan pembunuhan yang 

belakangan ini semakin mencolok merupakan refleksi bangsa yang sedang sakit. 

Saat ini penyimpangan yang dilakukan manusia seperti menjadi hal yang wajar 

bahkan dilakukan oleh seorang pemimpin. Sumber berita di layar kaca seakan 

terkordinir oleh sebagian pihak. Kebenaran banyak yang disembunyikan dan 

kejujuran herus melalui ijin untuk terealisasikan.  

Bukan hanya di Indonesia yang mengalami penyimpangan menegakkan 

keadilan, keamanan dan kenyamanan dalam negara. Dalam konteks Internasional 
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sekalipun  negara yang sudah maju pasti tidak lepas dari penyimpangan dan 

konflik. Kepolisian di Amerika Serikat menomerduakan warganya yang kulit 

hitam. Bermula dari ketidakadilan pihak keamanan dalam menegakkan hukum 

sehingga terjadi insiden sebuah penembakan. Perang antara Ukraina dan 

pemberontak pro Rusia, PBB mengumumkan bahwa perang di Ukraina Timur 

telah merenggut lebih dari enam juta jiwa dalam tempo kurang dari setahun 

(international.sindonews.com).  

Sudah lebih dari tiga tahun perang saudara antara militer pemerintah 

Bashar Al Assad dengan pasukan pemberontak berkecamuk di tanah Suriah. 

Kepala Badan HAM PBB mengatakan lebih dari 191.000 orang tewas akibat 

perang saudara (internasional.metrotvnews.com). Perang saudara di Suriah terjadi 

sejak Maret 2011 dimana pihak oposisi menuntut Presiden Assad untuk mundur 

karena dinilai tidak berhasil membangun negara yang demokratis.  

Konflik dan peperangan tidak hanya terjadi di Irak bahkan disebagian 

besar negara di Timur Tengah seperti Mesir, Suriah, Yaman, Yordania, Pakistan, 

dan Israel dengan Palestina. Israel yang mendapat dukungan dari beberapa negara 

Eropa semakin semena-mena terhadap rakyat Palestina. PBB yang didominasi 

Eropa seakan diam ketika Palestina diserang  habis oleh Israel, tetapi PBB 

mendadak mengecam saat beberapa warga Israel diculik oleh Palestina. Pasukan 

Hamas sebagai militer Palestina yang berjuang untuk tanah kelahiran justru 

dianggap sebagai teroris oleh pengadilan mesir, Amerika dan Uni Eropa 

(Internasional.kompas.com).  
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Hampir semua konflik tersebut mengatasnamakan golongan dan 

kekuasaan. Kebanyakan berasal dari kumpulan masyarakat yang merasa tidak 

mendapat keadilan, sehingga membentuk pasukan oposisi  untuk memberikan 

perlawanan terhadap pemerintahnya. Konfik Timur Tengah telah  menuai 

kecaman berbagai negara di belahan dunia dan selalu menjadi topik utama dalam 

pemberitaan media Internasional.  

Banyak yang beranggapan bahwa pemimpin bisa dikategorikan sebagai 

orang yang haus kekuasaan atau memiliki penyakit megalomania. Seorang 

pemimpin memiliki obsesi yang berlebihan terhadap dirinya sendiri sehingga 

menganggap dirinya paling berkuasa. Perilaku hanya mementingkan diri tersebut 

berarti sudah menyimpang jauh dari tujuan awal yang telah ditetapkan, sehingga 

tujuan tidak tercapai dan terbengkalai ditengah jalan. Kecelakaan ini disebabkan 

karena kepemimpinan dipegang oleh seseorang yang salah, seseorang yang lebih 

mementingkan kemuliaan, kebesaran dan kekayaan diri pribadi dibandingkan 

dengan tujuan bersama yang telah diamanahkan.  

Kekerasan, peperangan, pembunuhan, penindasan dan kesombongan 

merupakan contoh sikap diluar hati nurani manusia sebagai mahluk sosial. 

Manusia diciptakan Tuhan sebagai mahluk yang sempurna, memiliki wujud nyata, 

memiliki hati, akal pikiran dan nafsu. Bila hati dan pikiranya positif maka 

kebaikan dan kepandaian manusia akan melebihi semua mahluk di dunia. Tetapi 

manusia bisa menjadi sangat brutal bahkan melebihi segala mahluk, ketika 

kemampuannya disalahgunakan ke arah negatif. Sedikit wacana yang ingin 

disampaikan penulis sebagai dasar pemikiran dalam pembuatan karya gambar 
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yang berjudul “Transformasi Binatang Karnivora Refleksi Megalomania dalam 

Seni Gambar” sekaligus menjadi pengetahuan tentang kabar dunia yang tak lepas 

dari ketidakadilan dan penindasan. 

1.2 Latar Belakang Pemilihan Jenis Karya 

Pertama adalah penulis ingin mengembangkan karakter yang khas 

sebagai identitas diri. Kegiatan berkesenian merupakan cara penegasan indentitas 

sebagai satu pribadi dan melepaskan diri dari peran yang ditakdirkan oleh alam 

(McCloud dalam Taufik 2013:1). Karakter/ ciri khas  dalam karya seni merupakan 

keharusan yang dimiliki bagi setiap seniman. Melalui kejujuran mengungkapkan 

gagasan pribadi dan teknik dalam berkarya maka ciri khas dalam karya seni 

tersebut secara tidak disadari akan terlihat. Penguasaan teknik maupun medium 

serta gagasan pribadi dalam berkarya merupakan sarana untuk mengekspresikan 

sesuatu yang bersal dari hati dan pikiran.  

Seni kontemporer yang ada sekarang ini mendominasi diberbagai 

pameran seni. Kontemporer berarti kekinian /masa kini yaitu aliran seni yang 

tidak terikat oleh aturan-aturan zaman dulu dan berkembang sesuai zaman 

sekarang. Dalam hal ini seniman diuji kreativitasnya karena dalam aliran 

kontemporer tersebut tidak terikat pakem dan aturan zaman dulu. Selain itu aliran 

tersebut memiliki keluasan atau kebebasan dalam menciptakan konsep, bentuk 

visual, media dll. 

Kedua, gambar menurut penulis merupakan aktifitas yang penuh dengan 

pengungkapan pikiran dan konsep, atau menggambarkan bentuk-bentuk nyata 

maupun imajiner (khayalan) yang seolah-olah seperti kenyataan. Bentuk-bentuk 
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imajiner yang seakan nyata tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk 

yang tidak ada asal-usulnya, sehingga memampukan manusia membuat bentuk 

yang supranatural, ilusi, fantasi, dan khayali menjadi tampak nyata.  

Ketiga, menurut penulis gambar dirasa sangat representatif dalam 

mengungkapkan gagasan atau tema melalui goresan yang menyiratkan makna, 

emosi dan karakter dari penciptanya. Dengan demikian penulis memilih membuat 

karya seni gambar dengan menggunakan kertas dengan campuran media seperti 

cat air, pensil warna, tinta (ballpoint, spidol). Penulis mencoba menggambarkan 

bentuk nyata menjadi hayalan melalui transformasi hewan karnivora sebagai 

simbol penyimpangan sekaligus objek utama dalam pembuatan karya. Selain itu 

penulis ingin mengungkapkan pesan sosial melalui bahasa perumpamaan dalam 

karya gambar/ drawing. 

 

1.3 Tujuan Pembuatan Proyek Studi 

Adapun tujuan dari pembuatan proyek studi ini adalah: 

1.3.1 Mengekspresikan gagasan tentang sifat-sifat megalomania pada manusia 

melalui bentuk binatang karnivora dalam karya seni gambar.   

1.3.2 Menciptakan sejumlah 10 karya gambar yang bersubject matter 

megalomania dalam gaya fantasi dengan teknik realistik. 

 

1.4 Manfaat Pembuatan Proyek Studi 

Pembuatan proyek studi ini adalah sebagai dokumentasi bagi penulis 

dalam perjalanan kreatifnya sebagai upaya untuk mematangkan teknik 



7 
 

 
 

menggambar. Manfaat lain yang hendak dicapai adalah mencari pengalaman dan 

berbagi referensi dalam menggambar dengan menggunakan mix atau campuran 

media seperti cat air, pensil warna, spidol dan tinta dalam berkreativitas seni 

gambar.  Bagi lembaga Jurusan Seni Rupa, FBS Unnes kehadiran karya proyek 

studi diharapkan menambah keragaman gaya dalam karya seni gambar. Bagi 

pembaca, memberikan pengetahuan tentang sifat megalomania yang dimiliki 

manusia dalam menuruti keinginan maupun menghadapi permasalahan. 
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BAB 2 

KONSEP BERKARYA 

 

2.1 Pengertian Tansformasidan Binatang Karnivora 

2.1.1  Transformasi 

Seni ataupun kesenian, dewasa ini tidak hanya dianggap khalayak 

sebagai suatu bentuk ekspresi rasa keindahan manusia yang cenderung hanya 

memiliki nilai estetika. Seiring berjalannya waktu nilai estetika yang 

terkandung dalam bentuk karya seni mulai ditransformasikan ke dalam bentuk 

lain dengan tujuan ganda, yaitu tetap memunculkan nilai estetika karya seni 

tersebut tetapi juga memiliki nilai lain. Seluruh bentuk transformasi bergantung 

pada seniman atau orang yang menciptakan transformasi karya tersebut. Akhir-

akhir ini karya seni seringkali digunakan sebagai ajang untuk menyampaikan 

suatu pesan tersirat. Pesan yang tersirat dalam bentuk karya seni ini bisa 

berbagai macam, bergantung pada siapa yang menciptakan karya seni tersebut. 

Kata transformasi sendiri berasal dari dua kata yaitu “trans dan form”. 

Trans berarti melintasi satu sisi ke sisi lainnya atau melampaui dari sifat 

sebelumnya. Sedangkan form berarti bentuk. Transformasi mengandung makna 

sebagai perubahan bentuk yang lebih dari, atau melampaui bentuk perubahan 

fisik luarnya. Transformasi sering diartikan adanya perubahan atau 

perpindahan bentuk yang jelas, pemakaian kata transformasi menjelaskan 

perubahan yang bertahap dan terarah tetapi tidak radikal. 
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Sebagai contoh tansformasi dalam artian luas. Alam diubah menjadi 

sebuah lukisan adalah suatu transformasi (Rondhi dalam Suharno, 2011:11). 

Demikian juga sebatang kayu oleh pematung diubah menjadi sebuah patung 

kuda juga suatu transformasi. Perubahan dari material menjadi karya seni 

adalah suatu transformasi, prosesnya melibatkan kreativitas yang ada pada 

manusia. Kreativitas seseorang dapat dilihat dari karya yang mereka ciptakan 

sejauh mana transformasi dilakukan sejauh itu pula kreativitas seseorang. 

Namun dalam konteks ini penulis juga menggunakan istilah 

transformasi secara khusus. Yaitu tentang perubahan bentuk hewan karnivora 

yang semula proporsional diubah bentuknyamelalui teknik transformasi, 

distorsi dan deformasi. Perubahan tersebutmeliputi bentuk kepala, badan atau 

anggota tubuh pada binatang tetapi tidak meninggalkan kesan asli atau karakter 

natural objeknya. Transformasi hewan karnivorayang dimaksud oleh penulis 

adalahmengganti bagian tertentu, pembedaan tekstur hingga perubahan struktur 

tetapi tidak secara dominan. Penulis biasanya mengganti anggota tubuh hewan 

karnivora dengan anggota tubuh manusia maupun bentuk imajinatif seperti 

monster. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan agar tercipta karakter 

imajinasi yang baru sesuai dengan keinginan penulis. Karakter-krakter yang 

ditampilkan akan semakin kuat dengan memasukan unsur yang memberi kesan 

dramatis, heroik, dan keras.Dengan kata lain hewan yang digambarkan penulis 

menyerupai monster dan manusia karena terdapat beberapa kemiripan bila 

dilihat dari bentuk dan anggota tubuhnya. 
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Selain itu penulis juga menggunakan teknik distorsi dan 

deformasi.Teknik distorsi yaitumenonjolkan keidentikan atau ciri khas dari 

binatang karnivora seperti memperbesar ukuran bagian tertentu pada hewan 

tersebut. Sebagai contoh distorsi dalam karya ini adalah memperbesar bagian 

kepala dan  gigi taring pada hewan beruang dan ikan, memperbesar ukuran 

bagian badan pada hewan singa dan harimau. Sedangkan teknik deformasi/ 

pengurangan sepertimenghilangkan bagian pada tubuh binatang. Contoh 

deformasi adalah menghilangkan bagian ekor pada hewan singa dan harimau, 

memperkecil ukuran dan mengurangi bulu pada bagian sayap burung elang. 

Adapun atribut yang mendukung seperti jubah dan senjata agar  

terkesan lebih menarik. Imajinasi bentuk binatang karnivora dikemas secara 

realistis, sehingga menghasilkan suatu karya yang bebas dan seperti nyata 

walaupun semua hanya imajinasi penulis namun tetap artistik tidak melupakan 

unsur estetik tanpa meninggalkan karakter asli binatang karnivora sepenuhnya. 

Terkait dengan ide yang melatarbelakangi tema proyek studi ini adalah 

ketertarikan penulis tentang binatang karnivora yang telah mengalami 

perubahan bentuk secara imajinasi. Imajinasi dalam proyek studi ini adalah 

penggambaran bentuk, wujud, rupa, raut, proporsi organ dari bentuk binatang 

karnivora berdasarkan karakter dan pengalaman penulis dalam rangka mampu 

mewakili sifat megalomania. Berbagai bentuk khayalan atau imajinasi yang 

dibayangkan oleh manusia pada dasarnya mengacu pada berbagai wujud yang 

mengarah pada kehidupan yang tidak nyata (Suharno, 2011:12). 
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Penulis mencoba menyampaikan transformasi terhadap nilai karya seni 

dan transformasi dari bentuk nyata menjadi hayalan. Hal ini memiliki arti karya 

seni yang dibuat penulis bukan sekedar menuangkan nilai estetik tetapi ada 

tujuan lain, seperti menyaimpaikan pesan dan makna melalui bahasa 

perumpamaan atau simbol pada karya seni tersebut yang digambarkan oleh 

transformasi binatang nyata menjadi hayalan. Dengan demikian transformasi 

dalam pembuatan proyek studi ini adalah sebagai konsep utama. 

2.1.2 Bentuk Binatang Karnivora 

Binatang karnivora memiliki bentuk tubuh yang memungkinkan 

menjadi pemburu yang efektif. Mata karnivora yang terletak di bagian depan 

kepala, memungkinkan mereka memiliki kemampuan memandang secara jauh. 

Memandang secara jauh penting untuk berburu karena memungkinkan 

karnivora untuk menentukan seberapa jauh mangsanya dan juga seberapa cepat 

mangsa bergerak.Bentuk fisiklain seperti memiliki rahang dan gigi yang kuat 

sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menggigitdan menahan mangsa 

yang besar dan kuat. http://www.sridianti.com/pengertian-adaptasi-

karnivora.html 

Hewan karnivora seringkali yang sangat rahasia dan jarang terlihat oleh 

orang-orang. Beberapa karnivora juga soliter, yang berarti bahwa mereka 

bepergian sendirian. Jenis hewan yang jarang terlihat oleh anggota spesies 

mereka sendiri. Meskipun karnivora yang rahasia dan bisa menyendiri, kadang-

kadang mereka perlu berkomunikasi dengan calon pasangan atau pesaing 

lainnya. Salah satu cara bahwa beberapa karnivora berkomunikasi adalah 

http://www.sridianti.com/pengertian-adaptasi-karnivora.html
http://www.sridianti.com/pengertian-adaptasi-karnivora.html
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melalui vokalisasi, seperti melolong. Jenis hewan tersebut identik 

menggunakan kekuatan fisik dalam mempertahankan daerah kekuasaanya. 

2.2 Hubungan Megalomania dengan Manusia 

2.2.1 Pengertian Megalomania 

Menurut Wikipedia, megalomania berasal dari bahasa Yunani, Megalo, 

yang artinya sangat besar, hebat, atau berlebih-lebihan. Secara gamblang, 

megalomania bisa kita artikan sebagai bentuk obsesi berlebihan terhadap 

dirinya sendiri karena merasa dirinya paling hebat, paling berkuasa, dan paling 

besar. Dalam ilmu psikologi, megalomania termasuk salah satu bentuk 

gangguan kepribadian manusia. Banyak juga yang beranggapan bahwa seorang 

pemimpin bisa dikategorikan sebagai penderita megalomania, mengingat 

banyaknya tokoh terkenal dunia yang dicurigai mengidap megalomania. 

Karena ciri negatif dari seorang pemimpin adalah keinginan kuat untuk tampil 

sebagai orang terhormat, dihargai, dan ditaati.Konsep kepemimpinan erat 

sekali hubungannya dengan kekuasaan dalam memperoleh alat untuk 

mempengaruhi perilaku para pengikutnya (Rivai, 2003:5). 

Megalomania seperti penyakit yang dapat mempegaruhi pikiran, hati 

dan prilaku pada manusia. Akan sangat merugikan bila seseorang memiliki 

karakter megalomania. Contoh kerugian tersebut menjadikan orang lain 

menderita secara psikis maupun fisik. Dalam kehidupan sekarang ini bukan 

tidak mungkin lagi setiap adanya perbedaan antar golongan berakhir dengan 

konflik yang berkepanjangan. Satu kebiasaan khas dalam konflik adalah 

memberikan prioritas yang tinggi guna mempertahankan kepentingan pihaknya 
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sendiri (Miall, 2002: 7-8). Hal tersebut biasanya dipengaruhi oleh pemimpin 

kelompok atau golongan tertentu yang mengidap penyakit megalomania. 

Kepemimpinan merupakan sebuah alat, sarana atau proses membujuk orang 

agar bersedia melakukan sesuatu secara suka rela maupun suka cita. Ada 

beberapa vaktor yang dapat menggerakkan orang yaitu ancaman, penghargaan, 

otoritas dan bujukan. (Rivai, 2002:2) 

Sigmund Freud, bapak psikologi, berpendapat bahwa akar dari 

megalomania adalah narsisme atau perasaaan mencintai diri sendiri secara 

berlebihan dalam diri manusia. Penderitanya memiliki suatu kecenderungan 

untuk menilai dirinya secara berlebihan atau menghargai diri melampaui batas. 

 Ciri-ciri dari megalomania itu sendiri adalah: 

a) Tidak mau menerima kritik. Apapun pendapatnya, penderita 

megalomania selalu ingin didengar dan jika ada yang tidak setuju 

dengan pendapatnya, dia tidak akan mau mendengar karena 

berpendapat bahwa dirinyalah yang paling benar. 

b) Selalu ingin dihargai. Penderita megalomania akan selalu ingin dihargai 

karena merasa pendapatnya itu yang paling benar. Meskipun apa yang 

dilakukannya bisa merugikan orang banyak. 

c) Selalu ingin jadi ketua. Karena ingin dihargai dan merasa diri paling 

benar, maka penderita megalomania akan berpendapat posisi yang 

paling pantas untuknya adalah posisi teratas atau sebagai ketua. Dalam 

pikirannya, dia sudah merasa yang paling sempurna dan paling benar. 
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d) Senang mencari pendukung. Penderita megalomania memang memiliki 

kemampuan sebagai pemimpin, maka itulah dia akan sangat puas jika 

memiliki pengikut. Dan salah satu kelebihan lain dari penderita 

megalomania adalah dia mudah untuk mempengaruhi orang lain untuk 

menyetujui perkataannya. 

e) Merasa orang lain tidak punya kemampuan. Karena percaya dirinya 

sendiri yang mampu mengerjakan sebuah pekerjaan, maka penderita 

megalomania menganggap orang lain tidak mampu. Akibatnya, dia 

selalu ingin mengambil alih pekerjaan orang lain. Sebisa mungkin 

semua pujian harus ditujukan kepadanya. Secara keseluruhan sikap 

sombong, iri, dengki, acuh dan rakus merupakan sikap yang tidak jauh 

beda dengan ciri megalomania. http://www.kaskus.co.id/apa-itu-

megalomania 

2.2.2  Megalomania dalam Diri Manusia 

Secara psikis, kepribadian manusia ditentukan oleh pikiran, prasaan, 

kemauan, fantasi, ingatan, dan faktor lingkungan. Kekuatan dari luar adalah 

segala sesuatu yang ada diluar manusia, baik berupa benda hidup atau benda 

mati, semua kekuatan dari luar ini ikut serta membentuk kepribadian seseorang 

yang berada di lingkungan sekitarnya. Dengan demikian individu terpengaruh 

lingkungan, dan sebaliknya lingkungan dipengaruhi atau diubah juga oleh 

individu. Nafsu pada manusia memberi dorongan kuat dalam melakukan 

sebuah tindakan, terutama tindakan dalam merespon sesuatu. Secara kodratnya 

manusia diciptakan sebagai mahluk yang berakal. Jika kinerja otak dan hati 
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tidak menyatu manusia akan sulit mengendalikan nafsunya dan sering 

melakukan tindakan yang merugikan.  

Pemimpin megalomania merujuk kepada kecenderungan-

kecenderungan mulai dari ketidak-relaan untuk kehilangan jabatan tertinggi 

dalam suatu kelompok (negara atau perusahaan) hingga cara mempertahankan 

posisi tersebut yang dijadikan prioritas utama. Perilaku hanya mementingkan 

diri tersebut berarti sudah menyimpang jauh dari cita-cita awal yang telah 

ditetapkan, sehingga tujuan tidak tercapai dan terbengkalai ditengah jalan. 

Kecelakaan ini disebabkan karena kepemimpinan dipegang oleh seseorang 

yang salah, seseorang yang lebih mementingkan kemuliaan, kebesaran dan 

kekayaan diri pribadi dibandingkan dengan tujuan bersama yang telah 

diamanahkan. 

“Perburuan merupakan pola prilaku unggulan pada spesies 

manusia”William S. Laughin (dalam Fromm 2000: 181).  Dalam tindakan 

berburu sama halnya manusia kembali menjadi bagian dialam liar. Dia kembali 

kepada kondisi alam, Menjadi satu kedudukan dengan binatang dan bebas dari 

beban kehidupan. Melalui fakta kita dapat menjelaskan bahwa kehidupan 

berburu tidak menghasilkan perubahan-perubahan genetik, atau dorongan 

untuk saliang berbagi dan kerjasama telah tersingkirkan oleh banyak budaya 

yang lembaganya mencegah sifat-sifat tersebut dan justru mendorong 

timbulnya egoisme yang keji.Washburn (dalam fromm 2000:177) 

mengindentikan “psikologi karnivora” dengan dorongan atau kegemaran 

membunuh. Apabila dengan tuntunan yang bijaksana dorongan alaminya tidak 
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dapat disembunyikan, manusia akan sangat menikmati perburuan dan 

pembunuhan. Dalam banyak budaya, penyiksaan dan penganiayaan menjadi 

tontonan masyarakat demi kegembiraan bersama. 

Peperangan merupakan salah satu akibat dari sifat megalomania. 

Wright (dalam Fromm 2000:203) membedakan antara empat jenis perang: 

defensif, sosial, ekonomi dan politik. Defensif adalah tindakan orang-orang 

yang tidak memiliki kebiasaan beperang dan hanya melakukan jika benar-

benar terdesak. Dengan hal ini mereka dengan sangat menyesal akan secara 

spontan menggunakan apa saja, termasuk menggunakan peralatan berburu 

guna mempertahankan diri. Perang ekonomi dan politik mengacu pada orang-

orang yang melakukan perang untuk mendapatkan wanita, budak, bahan 

pangan dan lahan, disamping juga untuk mempertahankan dinasti dan kelas 

penguasa. Akibat dari peperangan tentu merugikan banyak pihak seperti 

kerusakan, kesakitan dan kematian. Bagi pelaku atau korban peperangan hal ini 

akan menjadi luka yang sangat mendalam sehingga orang yang dulunya tidak 

menyukai cara ini akan terdorong untuk terlibat. 

2.3 Tinjauan tentang Seni Gambar 

2.3.1 Pengertian Seni Gambar 

Wallschlaeger dan Snyder dalam Syakir dan Mujiyono (2007:4) 

menjelaskan bahwa gambar merupakan proses visual untuk menggambarkan 

atau menghadirkan figur dan bentuk pada sebuah permukaan dengan 

menggunakan pensil, pen atautinta untuk menghasilkan titik, garis, nada, 

warna, tekstur dan lain sebagainya sehingga mampu memperjelas bentuk 
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image. Dalam perkembangannya, biasanya masih ada anggapan bahwa karya 

gambar adalah terdiri dari garis-garis yang sederhana yang dikerjakan dengan 

pensil atau pen. Tetapi sekarang istilah gambar telah merambat luas melebar 

dari monochrome (berbasis satu warna) menjadi lebih dari satu warna 

(polychrome) karena dihasilkan oleh berbagai media untuk mampu 

menghasilkan ketepatan, ketakjuban dan ekspresif (Syakir dan Mujiyono 

2007:4-5). 

Dalam perkembangan konsepnya, gambar dapat diartikan sebagai 

sarana menghadirkan kemiripan seperti yang diungkapkan Ching. Beliau 

berpendapat ahwa menggambar adalah suau usaha untuk menghasilkan 

kemiripan atau menyajikan suatu bentuk objek, dengan menarik garis demi 

garis di atas suatu permukaan medium (Syakir dan Mujiyono, 2007:4). Lebih 

lanjut gambar juga merupakan sarana ekspresi terhadap realita, seperti apa 

yang diungkapkan oleh Da Vinci dalam Syakir dan Mujiyono (2007:4) bahwa 

menggambar merupakan kegiatan mengungkap realita menurut kesadaran 

sehingga mampu membuka cakrawala baru bagi masyarakat. Dengan 

demikian, gambar yang dihasilkan dapat bermuatan konseptual atau muatan 

nilai-nilai pribadi sebagai refleksi realita yang diungkapkan dengan garis baik 

dalam gaya ungkapan realistik maupun imajinatif. Dalam hal ini, unsur garis 

sangat penting sebagai media ungkapan yang efektif dan efisien sebagai bentuk 

pengucapan isi dan perasaan manusia serta meberikan kesan gerak/ritme dan 

menciptakan kontur. 
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Berdasarkan alasan di atas maka gambar yang ingin digunakan sebagai 

media sarana untuk mempresentasikan hasil perenungan pengalaman pribadi 

penulis mulai dari masa awal kuliah sampai sekarang merpakan gambar yang 

menekankan kepada konsep atau makna tidak sekedar kemiripan saja. Dalam 

konteks tersebutlah, jenis gambar yang diciptakan penulis adalah berkategori 

seni gambar. Gambar yang hadir tidak hanya menampilkan subjek yang mirip 

akan tetapi ada muatan ekspresi personal. Ekspresi personal merupakan 

karakter dan watak sebuah subjek penulis yang disampaikan sehingga 

menyiraatkan makna tertentu. Ungkapan visual yang lebih merupakan sesuatu 

hal yang sangat pribadi. Hal itu dipertegas oleh Sudjojono yang menyatakan 

bahwa seni adalah „jiwa ketok‟, seni adalah ekspresi. Sudjojono menyatakan 

bahwa seni haruslah memberikaan kepuasan batin dan menjadi arena 

mengungkapkan ide dan gagasan dari seorang penulis. Hal ini mengacu pada 

perasaan yang membangkitkan ide untuk diungkapkan melalui karya seni. 

Berkarya seni mampu memberikan kesempatan bagi seseorang untuk 

mengekspreikan diri secara artistik. 

Berbeda halnya dengan karya gambar lebih bersiat objektif. Gambar 

lebih fokus mewujudkan bentuk rupa dalam arti bentuk gambar yang dibuat 

sama persis dengan objek gambar yang ditiru sehingga hanya memunculkan 

kemiripan objektif saja dan kandungan rasa, emosi serta makna dalam karya 

tersebut tidak terlalumenjadi perhatian yang utama. Jika gambar lebih objektif 

maka seni gambar lebih menekankan ekspresi dari seniman yang membuat 

karya seni tersebut. Ekspresi seniman bisa dimunculkan dari melihat kejadian 
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fenomena yang ada di lingkungan sekitar untuk divisualkan dalam bentuk aru 

sehingga dapat membawa apresiator atau masyarakat terentuh karena adanya 

ekspresi dalam karya seni tersebut. 

Ekspresi seni setiap seniman tidaklah selalu seragam, melaikan 

subjektif dan selalu berkembang sesuai denga kebudayaan masyarakat yang 

bersangkutan. Dengan demikian sesungguhnya tidak ada suatu kebudayaan 

masyarakat yang sama persis didalam mengekspreskan kesenian. Menurut 

Koentjaraningrat dalam (Taufik, 2013:26) faktor penyebab utama adalah 

perbedaan sistem budaya dalam masyarakat yang bersamgkutan. Suatu  nilai-

nilai yang menentukan apa yang pantas dikirimkan dengan ekspresi lewat 

medium itu, untuk menyampaikan baik kepercayaan, gagasan, sensasi, atau 

perasaan dengan cara seefektif mungkin untuk medium itu. Oleh karena itu, 

wajar apabila seniman sebagai bagian dari lingkungan masyarakat akan 

mendapat pengaruh dariorang lain, masa lalu, dan juga masa yang akan datang. 

Dalam konteks penciptaan karya tugas akhir, penulis ingin memfouskan 

ekspresi terhadap masalah-masalah yang dialami masyarakat. Problematika 

seperti pelanggaran dan ketidakadilan HAM, kekejaman dan 

pembunuhan.HAM menurut UU No.39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak 

yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mkhluk Tuhan 

YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi 

dan dilindungi negara (Subagyo, 2008: 11).  

Gejolak penderitaan seperti kesedihan, yang disebabkan oleh seorang 

pemimpin yang haus kekuasaan. Korban peperangan dan pembunuhan dari 
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sekelompok sadisme yang menganggap dirinya pailing benar. Budaya 

masyarakat yang memiliki norma dan toleransi semakin terhapus oleh tindakan 

anarkis yang menjdikan sebuah dendam amarah sebagai balasan. Sehingga 

memuunculkan budaya baru dalam masyarakat yang penuh amarah dan 

keegoisan yang keji. Hal tersebtlah yang kemudian memunculkan getaran, 

gejolak suatu keadaan dramatis dan tragis bagi diri penulis untuk diungkapkan 

lewat karya gambar/ drawing.  

2.3.2 Gaya Fantasi dalam Seni Gambar 

Kata “gaya” dalam bahasa Inggris “style” umumnya dikaitkan dengan 

karakter tertentu, seperti gaya naturalistik, realistik dan sebagainya.Gaya sifatnya 

lebih khusus dari seorang seniman. Pengertian gaya dapat dikaitkan dengan 

karakter individual, periode, kelompok dan bangsa. Gaya perorangan berkaitan 

erat dengan kreativitas.Gaya individual menunjukan kepribadian seseorang, dan 

kretivitas pun sifatnya juga individual. Kreativitas dalam gaya mencakup 

kreativitas menciptakan sesuatu dan kreativitas teknikatau mengembangkan 

kemampuan yang dimiliki,sehingga menimbulkan gaya cipta dan gaya teknik 

yang keduanya berupaya menghasilkan bentuk yang asli. 

Dalam hal inipenulis menggunakan pengetahuan dan pengalaman hidup 

sebagai sumber utama dalam menciptakan ide atau gagasan. Kemudian penulis 

menggunakan ilmu atau kemampuannya yang didapat dari perkuliahan yaitu 

menggambar. Beberapa hal tersebutlah yang memunculkan kreativitas pada 

penulis dalam pembuatan proyek studi ini. Sehingga terlihat adanya karakter/ ciri 
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khas yang menunjukan identitas pada penulis melalui karya gambar pada proyek 

studi ini. 

Sedangkan kata fantasi mengandung pengertian tentang kemampuan 

jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan baru, 

Walgito (1980: 142). Pengertian fantasi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

(1984 :280) fantasi adalah daya untuk menciptakan sesuatu di angan-angan. 

Dengan kekuatan fantasi manusia dapat melepaskan diri dari keadaan yang 

dihadapinya dan menjangkau kedepan, ke keadaan-keadaan yang akan 

mendatang. Menurut Walgito (1980: 142) fantasi dalam sebagai kemampuan jiwa 

manusia dapat terjadi: 

1. Secara disadari, yaitu apabila individu betul-betul menyadari akan 

fantasinya. Misal seorang seniman yang sedang menciptakan gambar 

dengan kemampuan fantasinya, seorang pemahat yang sedang memahat 

arca atas dasar daya fantasinya. 

2. Secara tidak disadari, apabila individu tidak secara sadar telah dituntun 

oleh fantasinya. Keadaan semacam ini banyak dijumpai pada anak-anak. 

Anak sering mengemukakan hal-hal yang bersifat fantasi, sekalipun tidak 

ada niat atau maksud dari anak untuk berdusta. 

Fantasi apabila dibandingkan dengan kemampuan-kemampuan jiwa 

yang lain, fantasi lebih bersifat subjektif. Dalam orang berfantasi bayangan-

bayangan atau tanggapan-tanggapan yang telah ada dalam diri orang memegang 

peranan yang sangat penting. Bayangan fantasi berlainan dengan bayangan 

persepsi, sedangkan bayangan fantasi adalah hasil dari fantasi. Oleh karena  
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dengan kekuatan fantasi orang dapat menjangkau ke depan, maka fantasi 

mempunyai arti yang  penting dalam kehidupan manusia. Dengan fantasi pula 

orang dapat menambah bayangan-bayangan  atau tanggapan- tanggapan, sehingga 

dengan demikian akan menambah bahan bayangan yang ada pada individu. 

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gaya fantasi dalam seni gambar 

merupakan salah satu cara memvisualkan bentuk baru yang dibayangkan melalui 

imajinasi. Dalam hal ini penulis membuat karya yang tidak pada semestinya pada 

kehidupan nyata seperti bentuk yang tidak rasional bahkan tidak proporsional 

tentunya semua itu hanya dimaksudkan untuk membuat kesan lebih dramatis 

dalam pemuatan karya seni yang tergolong kontemporer. 

2.3.3 Unsur-Unsur Rupa dalam Karya Seni 

Dalam sebuah karya seni tidak terlepas dari unsur-unsur visual sebagai 

unsur pembentuk sekaligus sebagai unsur pendukung agar sebuah karya seni 

tercipta secara sempurna.Dalam karya seni kita mengenal sejumlah unsur-unsur 

seni yang bersama-sama menyusun dan mewujudkan karya itu. Secara garis besar 

unsur-unsur visual (rupa) yang penulis kembangkan dalam berkarya antara lain : 

2.3.3.1 Garis 

Garis dalam unsur seni rupa merupakan salah satu unsur dasar yang 

sangat penting sebagai media ungkap yang efektif dan efisien sebagai bentuk 

pengucapan isi dan perasaaan manusia serta memberikan kesan gerak/ritme 

dan menciptakan kontur. Dengan adanya suatu garis maka karya seni dapat 

terwujud. 
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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. 

Garis berhubungan dengan perasaan hati, sebagai contoh ketika kita 

berada di dalam atau saat mencipta garis, maka terasa oleh kita adalah garis 

yang berbeda-beda kesannya. Dalam suatu desain khusus, garis ditimbulkan 

karena adanya warna, garis cahaya, bentuk, pola, tekstur, dan ruang (garis ini 

sebagai pembatas ruang). 

Sebagai unsur visual, garis memiliki arti sebagai tanda memanjang 

yang membekas pada permukaan, seperti goresan kapur pada papan tulis dan 

tarikan pena pada selembar kertas. Dengan beberapa pengertian diatas penulis 

dapat menarik kesimpulan bahwa garis memiliki dimensi memanjang dan 

mempunyai arah. Maka dapat pula ditarik kesimpulan bahwa garis dapat 

dibedakan berdasarkan sifatnya: Garis lurus, mempunyai sifat tegas dan 

kokoh, Garis lengkung, mempunyai sifat halus dan lembut, Garis zig-zag, 

mempunyai sifat tajam dan runcing, Garis datar, mempunyai sifat mantap, 

Garis silang, mempunyai sifat limbung dan goyah (Sunaryo,2002: 7-8)  

Bentuk garis yang akan ditampilkan penulis dalam karya adalah 

garis nyata, yaitu garis kontur warna yang memisahkan dan mempertegas 

bidang-bidang menjadi gambar. Garis yang dibentuk menghasilkan efek-efek 

artistik. Efek artistik yang dimaksud dalam karya penulis adalah yang dapat 

menimbulkan suatu kesan nyata. Dalam karya ini, penulis akan lebih banyak 



24 
 

 
 

menggunakan garis-garis tegas dan lengkung, sehingga tercipta suatu kesan 

dramatis yang dapat muncul pada gambar. 

2.3.3.2 Raut atau Bangun 

Istilah raut dipakai untuk menerjemahkan kata shape dalam bahasa 

Inggris. Istilah itu seringkali dipadankan dan dikacaukan dengan kata bangun, 

bidang, atau bentuk. Dalam kamus, bangun berarti bentuk, rupa, wajah, 

perawakan. Selain itu juga berarti bangkit, berdiri dan struktur atau susunan. 

Sedangkan kata bidang berarti : permukaan rata dan tentu batasnya. Dari segi 

perwujudannya, raut dapat dibedakan menjadi (1) raut geometris, (2) raut 

organis, (3) raut bersudut banyak, dan (4) raut tak beraturan (Wong, dalam 

Sunaryo, 2002:10). 

Dalam kaitannya dengan berkarya seni gambar, penulis akan 

memunculkan bentukbinatang imajinatif yang dikombinasikan dengan benda 

dan tumbuhan yang disesuaikan dengan tema karya seni gambar. 

2.3.4.3 Gelap-Terang atau Nada 

Unsur rupa gelap-terang juga disebut nada. Ada pula yang menyebut 

unsur cahaya. Setiap bentuk baru dapat terlihat jika terdapat cahaya. Cahaya 

yang berasal dari matahari selalu berubah-ubah derajat intensitasnya, maupun 

sudut jatuhnya. Ungkapan gelap-terang sebagai hubungan pencahayaan dan 

bayangan dinyatakan dengan gradasimulai dari yang paling putih untuk 

menyatakan yang sangat terang, sampai kepada yang paling hitam untuk 

bagian yang sangat gelap (Sunaryo, 2002:19-20).  
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Dalam berkarya, gelap-terang yang akan dipakai oleh penulis yaitu 

berupa gradasi dari gelap ke yang lebih terang ataupun sebaliknya. Gelap-

terang dalam karya seni gambar ini tampak begitu tajam, penulis menciptakan 

kesan tiga dimensi yang terasa nyata, menyatakan ruang atau kedalaman dan 

memberi perbedaan (kontras). Pada bagian yang benar-benar terang, penulis 

tetap menggunakan cat air maupun pensil warna. Memilih warna dengan  

intensitas yang rendah seperti biru muda dan abu-bu muda. Sedangkan dalam 

kesan gelap penulis menggunakan cat air, cat poster dan pensil warna. 

Pemilihan warna gelap disesuaikan keinginan dan cerita pada gambar, 

mencampur beberapa warna gelap seperti (biru tua, ungu, hijau tua, merah 

maron coklat tua dan sedikit warna hitam).  

2.3.4.4 Tekstur  

Tekstur (texture), ialah sifat permukaan. Sifat permukaan dapat 

halus, polos, kasar, licin, mengkilap, berkerut, lunak, keras, dan sebagainya. 

Kesan tekstur diserap baik melalui indera penglihatan maupun rabaan. Atas 

dasar itu, tekstur dapat dibedakan menjadi tekstur visual dan tekstur taktil. 

Tekstur visual merupakan jenis tekstur yang dicerap oleh penglihatan, 

walaupun dapat pula membangkitkan pengalaman raba. Tekstur visual hanya 

ada pada bentuk dwimatra, dan terdiri atas tiga macam, yakni: tekstur hias, 

tekstur spontan, tekstur mekanis. Sedangkan tekstur taktil merupakan sejenis 

tekstur yang tidak saja dapat dirasakan dengan melihatnya, tetapi juga dengan 

rabaan tangan (Sunaryo, 2002: 17-18).  
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Tekstur yang akan ditampilkan penulis adalah efek yang dihasilkan 

oleh gradasi warna dan perbedaan intensitas warna. Tekstur dari kertas yang 

digunakan pun tampak begitu menojol, karena penulis sengaja memilih kertas 

bertekstur yang sedikit kasar dan pola teksturnya pun terlihat. Selain itu tektur 

yang dihasilkan dari goresan-goresan kasarpensil warna memberikan kesan 

tersendiri didalam gambar yang akan diciptakan oleh penulis. 

2.3.4.5 Ruang  

Ruang ialah yang mengelilingi bentuk, ruang memiliki dimensi luas 

sempit bahkan tinggi. Dalam desain dwimatra hadir sebagai latar belakang 

sosok atau figure(Sunaryo, 1993:15-16). 

Ruang dapat dikatakan sebagai daerah yang mengelilingi bentuk, 

lebih jauh lagi ruang adalah suatu dimensi di mana suatu benda berada.Ruang 

dapat nyata, yaitu ruang yang sesungguhnya, tetapi ruang dapat semu seperti 

halnya ruang yang kita lihat pada cermin atau gambar. 

Dalam kaitannya dengan berkarya, penulis akanmemunculkan ruang 

dengan cara memberi arsiran-arsiran tegas/gelapdisekitar gambar yang lebih 

terang maupun sebaliknya agar memberi kesan tiga dimensi. Penggunaan 

gradasi warna muda ke tua ataupun sebaliknya juga berperan penting untuk 

mencapai kesan tiga dimensi. Goresan garis dan bidang sebagai pembentuk 

benda yang digambar serta permainan gelap – terangdan teksturnya juga 

menimbulkan ilusi ruang, yang diharapkan akanmenjadi daya tarik ungkapan 

artistik karya. 
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2.3.4 Prnsip-Prinsip Pengorganisasian Unsur Rupa dalam Karya Seni 

Dalam berkarya seni gambar perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip 

dalam penyusunan unsur-unsur visual agar karya tersebut memiliki struktur 

visual yang menarik. Apa pun jenis karya seni rupa yang dikerjakan, tidak akan 

terlepas dari komposisi. Komposisi itu sendiri adalah susunan. Hasil karya seni 

gambar ini akan baik dan indah apabila pengaturan atau penyusunan unsur-

unsur seni rupa dalam satu kesatuan. Unsur-unsur pokok dalam seni rupa 

adalah titik, garis, bidang, arah, bentuk, ukuran,gelap-terang, dan tekstur. 

Seseorang yang menyusun unsur tersebut berarti ia menciptakan bentuk atau 

desain. Komposisi dapat dihasilkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

pengaturan atau penyusunan. Prinsip-prinsip berkarya seni gambar yang 

diterapkan pada karya yang dibuat penulis adalah sebagai berikut: 

2.3.5.1 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). 

Keseimbangan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu: (1) keseimbangan 

setangkup (symmetrical balance), (2) keseimbangan senjang (asymmetrical 

balance), dan (3) keseimbangan memancar (radical balance).  

Dalam kaitannya dengan proyek studi, penulisakan menerapkan 

keseimbangan senjang (asymmetrical balance) dalam pengaturan unsur rupa 

dengan memperhatikan bobot visual yang tidak berat sebelah atau timpang 

agar membuat perasaan nyaman bagi orang yang melihatnya. 
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2.3.5.2 Irama (Rhytm) 

Irama (rhythm) merupakan pengaturan unsur atau unsur-unsur rupa 

secara berulang dan berkelanjutan, sehingga bentuk yang tercipta memiliki 

kesatuan arah dan gerak yang membangkitkan keterpaduan bagian-bagiannya. 

Irama dapat diperoleh dengan beberapa cara, yakni (1) repetitif, (2) alternatif 

dan (3) progresif. Feldman (dalam Sunaryo (2002:35) menambahkan dengan 

jenis irama flowing. Irama repetitif merupakan irama yang terjadi akibat 

pengaturan unsur yang sama dan tetap secara berulang (monotone). Irama 

alternatif merupakan bentuk irama yang tercipta dengan cara pengulangan 

unsur-unsur rupa yang disusun secara bergantian. Irama progresif merupakan 

bentuk atau jenis irama yang menunjukkan perulangan dalam perubahan dan 

perkembangan secara berangsur-angsur atau bertingkat. Bentuk irama ini 

lebih tampak giat, terdapat dinamika, karena perkembangan unsur-unsurnya 

yang tidak selamanya tetap.  

Selanjutnya yang terakhir ialah irama flowing, yakni irama 

mengalun, suatu bentuk irama yang terjadi karena pengaturan garis-garis 

berombak, berkelok, dan mengalir berkesinambungan. Terrasering pada 

sawah di punggung bukit, atau stream-line pada raut karya patung yang 

organis, dapat membangkitkan perasaan irama flowing.  

Irama yang akan ditampilkan oleh penulis dalam karya seni gambar 

adalah irama yang bertujuan untuk menghasilkan keindahan dan 

keharmonisan dalam menyusun elemen-elemen tertentu untuk menunjukkan 
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perubahan unsur-unsurnya, misalnya perubahan dari besar ke kecil, pendek 

menuju ke panjang, atau tebal ke tipis dan lain sebagainya. 

2.3.5.3 Kesebandingan (Proportion) 

Kesebandingan atau proporsi (proportion), berarti hubungan antar 

bagian atau antara bagian terhadap keseluruhannya. Pengaturan hubungan 

yang dimaksud bertalian dengan ukuran, yakni besar kecilnya bagian, luas 

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

Selain itu, kesebandingan juga menunjukkan pertautan ukuran antara suatu 

obyek atau bagian dengan bagian yang mengelilinginya. Tujuan pengaturan 

kesebandingan adalah agar dicapai kesesuaian dan keseimbangan, sehingga 

diperoleh kesatuan yang memuaskan (Sunaryo, 2002:40-41).  

Secara keseluruhan dalam karya seni gambar ini hubungan antar 

unsur-unsur visual yang akan ditata dengan pendekatan menggunakan 

proporsi karena dianggap ideal oleh penulis dan memiliki keindahan. 

2.3.5.4 Fokus Perhatian (Centre of Interest) 

Fokus perhatian sering juga disebut dominasi adalah  pengaturan 

peran atau penonjolan bagian atas bagian lainnya dalam suatu keseluruhan. 

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. Dengan adanya dominasi, unsur-

unsur tidak akan tampil seragam, setara, atau sama kuat, sehingga saling 

berebut meminta perhatian dan tidak saling memisahkan diri, melainkan 

justru memperkuat keseutuhan dan kesatuan bentuk (Sunaryo, 2002:36-37).   
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Dalam tatanan sebuah karya seni gambar yangakan dibuat penulis 

selalu mengupayakan terdapat satu bagian yang lebih menonjol dari 

bagianlainnya agar terdapat satu bagian yang mencuri perhatian pengamat. 

Fungsinya adalah agar tema utama sebuah karya menjadi jelas terlihat. Fokus 

perhatian dapatdibuat dengan berbagai cara, misalnya membuat aksentuasi 

(pengecualian) atas bentuk yang seragam, perbedaan ukuran, dan lain 

sebagainya. 

2.3.5.5 Kesatuan (Unity) 

Kesatuan (unity) merupakan prinsip pengorganisasian unsur rupa 

yang paling mendasar. Tujuan akhir dari penerapan prinsip-prinsip desain 

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

untuk mewujudkan kesatuan yang padu atau keseutuhan (Sunaryo, 2002:31). 

Dalam karya seni gambar ini kesatuan hadir melalui perwujudan subjek 

gambar yang secara alami dihadirkan menyatu dengan unsur pendukung 

dalam gambar. 

Prinsip kesatuan inilah yang juga memuat prinsip-prinsip yang lain. 

Kesatuan akan terwujud jika di dalamnya terdapat keseimbangan, irama, dan 

fokus perhatian. penulis memadukan unsur-unsur rupa yang antara unsur satu 

dengan yang lain saling menunjukkan adanya hubungan atau keterkaitan, 

dengan kata lain tidak terpisah-pisah atau berdiri sendiri.  
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BAB III 

METODE BERKARYA 

 

3.1 Media Berkarya 

Media dalam gambar mengandung pengertian bahan, alat dan teknik yang  

berperan sebagai sarana penghubung untuk merealisasikan ide atau gagasan ke 

dalam karya gambar. Setiap karya seni dihasilkan dengan menggunakan bahan, 

alat dan teknik yang sesuai pilihan seniman pembuatnya. Menurut Rondhi (Dalam 

Taufik 2013:37) Setiap bahan yang mereka pilih harus dipahami karakteristiknya 

sehingga bahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengekspresikan gagasannya. 

Karya seni merupakan tranformasi bentuk ideal ke dalam bentuk visual, oleh 

karena itu karya tidak akan lahir tanpa adanya media berkarya sebagai 

prnghubung. 

3.1.1   Bahan 

3.1.1.1 Kertas 

Kertas yang akan digunakan penulis adalah kertas Canson dengan 

ukuran A2 (60cm x 42cm). Kertas ini digunakan penulis sebagai bahan utama 

dalam menampilkan hasil karya. Kertas sengaja dipilih yang bertekstur 

karena dengan demikian, efek arsiran dari pensil warna serta tekstur dapat 

terihat lebih artistik.  

3.1.1.2 Cat Air 

Cat air yang penulis gunakan dalam membuat karya seni gambar ini 

adalah cat air merek Maries. Cat air digunakan sebagai warna dasar sebelum 

tahap detail yang menggunakan campuran peralatan dan bahan sesudahnya. 
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3.1.1.3 Cat poster 

Cat poster yang digunakan bermerk Sakura. Penggunaan cat poster 

cukup dominan. Cat poster digunakan saat pembuatan bagian gambar yang 

terlihat gelap terutama saat pewarnaan pada background. Sesuai dengan sifat 

cat poster yang cendrung plakat.  

3.1.2 Alat 

3.1.2.1 Pensil Hitam 

Pensil yang digunakan adalah pensil mekanik dan Faber Castell 2B 

untuk membuat sket di atas kertas sebelum tahap blok menggunakan cat air. 

3.1.2.2 Karet Penghapus 

Karet penghapus digunakan untuk menghapus goresan pensil yang 

tidak tepat/salah pada kertas gambar. Penghapus yang digunakan bermerk 

“Staedler” karena memiliki kualitas yang cukup baik. 

3.1.2.3 Pensil Warna 

Pensil warna yang digunakan penulis dalam membuat karya bermerk 

Faber Castell classic colour. Pensil warna digunakan sebagai warna tumpukan 

setelah warna yang dihasilkan dari cat air. Pensil warna merupakan salah satu 

peralatan gambar yang pemakaianya dimaksudkan untuk mendapatkan efek 

halus maupun kasar dalam gradasi warna dan detail. 

3.1.2.4 Spidol Warna 

Spidol warna yang penulis gunakan bermerk Faber Castell dan Fine 

Colour. Spidol warna digunakan sebagai warna tumpukan dari warna 

sebelumnya, untuk tahapan detail dalam pembuatan gambar. Spidol warna 
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tidak menjadi alat utama dalam tahap detail hanya digunakan untuk 

membantu menguatkan garis pada gambar. 

3.1.2.5 Pen Warna 

Pen warna yang digunakan penulis adalah merk Faber Castell. Pen 

warna digunakan untuk memperkuat warna dan goresan, dimaksudkan 

mampu menangkap kesan detail pada bentuk gambar. Pen warna merupakan 

tumpukan warna paling ahir dalam tehnik pembuatan gambar. Pen warna juga 

juga tidak berperan banyak dalam pengguananya hanya digunakan saat benar-

benar diperlukan terutama saat bagian yang dirasa detai agar lebih kontras. 

3.1.2.6 Kuas 

Kuas yang digunakan adalah kuas cat air dengan ukuran paling kecil, 

sedang dan besar. Kuas digunakan untuk menyapukan warna dasar pada latar/ 

background. 

3.1.2.7 Kain Lap 

Kain lap yang digunakan penulis adalah jenis kain yang mudah 

menyerap air, sehingga lebih mudah untuk membersihkan kuas setelah 

digunakan untuk mengecat. Tujuannya menjaga kuas agar selalu bersih serta 

mempermudah tahapan mencampur dan membedakan warna yang digunakan. 

3.1.2.8 Pigura  

Pigura digunakan untuk mengemas karya yang telah selesai, sehingga karya 

tidak rusak saat dipajang. Selain itu, pigura juga menambah keindahan pada karya, 

karena pigura yang sesuai dengan karya akan menjadi suatu bagian yang tak dapat 

dipisahkan dengan karya. 
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Gambar 3.1 Bahan dan Alat Berkarya 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 

3.1.3 Teknik Berkarya 

Dalam pembuatan  proyek studi ini, tekik berkarya yang digunakan 

penulis adalah teknik-teknik yang telah dipelajari dalam kegiatan perkuliahan 

antara lain yaitu: 

3.1.3.1 Teknik Blok  (sapuan kuas) 

Teknik sapuan kuas digunakan untuk memberikan warna dasar dengan 

cara menyapukan warna tertentu menggunakan kuas pada sebuah bidang 

gambar. Teknik ini digunakan untuk memberikan warna pada latar atau 

background gambar. 
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3.1.3.2  Arsir 

Teknik arsir yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan karya proyek 

studi ini adalah arsir silang dan acak. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan  

kesan cahaya atau sebagai salah satu pndukung dalam membedakan bagian gelap 

terang  pada subjek gambar. Tehnik arsir sekaligus sebagai tahapan dalam 

menciptakan kesan detail dan bervolume. 

3.1.3.3  Pointilis 

 Pointilis adalah salah satu teknik dalam membuat gambar 

berupa titik-titik yang dibuat sedemikian rupa sehingga tercipta brntuk-bentuk 

tertentu. Kaitannya dengan proyek studi ini, tehnik pointilis digunakan 

sebagai tahapan pelengkap untuk menciptakan kesan detail dan bervolume. 

3.2. Prosedur Berkarya 

Dalam membuat karya proyek studi, penulis menggunakan tahapan berikut: 

3.2.1 Pencarian Ide/ Gagasan 

Dalam hal ini penulis mengamati pola hidup atau profesi manusia dalam 

mempertahankan  kehidupannya. Pada dasarnya manusia mempunyai dua sisi dalam 

hidup yaitu sisi gelap dan sisi terang. Di antara dua sisi gelap dan terang, ada sebagian 

manusia yang lebih memilih sisi gelap untuk mencapai keingininan dan tujuannya. 

Bila suatu keiginan tidak tercapai manusia yang lebih memilih sisi gelap akan 

melakukan segala cara agar keinginannya tercapai tanpa memikirkan mahluk lain 

bahkan sesamanya. Sifat Megalomania adalah  narsisme atau perasaaan mencintai diri 

sendiri secara berlebihan dalam diri manusia. Sifat megalomania bisa banyak 

merugikan orang lain seperti Munculnya kolusi, korupsi, nepotisme, dan materealisme 

dalam sistem pemerintahan. kerusuhan, tindakan kekerasan dan penjarahan yang 

marak dimana-mana. Padahal semua penjarahan, kerusuhan dan tindakan kekerasan 



36 
 

 
 

itu bertentangan dengan idiologi bangsa. Ketidakseimbangan posisi dalam masyarakan 

bisa dikatakan sebagai penyebab adanya kekerasan. Ketidakseimbangan diartikan 

sebagai perlakuan yang diterima didalam masyarakat, berupa kesakitan karena 

diperlakukan secara bebeda sehingga kekerasan diartikan sebagai tindakan agresi yang 

dilakukan sebagai jalan keluar dari situasi frustasi. Banyak orang sudah tau bahwa 

sadisme dan narsisme jauh lebih sering dijumpai dikalangan individu. Hal tersebutlah 

yang menjadi salah satu alasan penilaian kalimat untuk judul proyek studi ini. 

Dalam memperoleh ide, penulis lebih banyak mendapatkan gagasan dari 

melihat-lihat fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat secara langsung 

ataupun melalui media televisi, radio, internet, surat kabar dan buku-buku. 

Selain kegiatan pengumpulan data dari media, dalam mendapatkan ide dan 

gagasan penulis juga melihat kumpulan karya-karya gambar dan lukisan 

diperoleh dengan cara menghadiri beberapa pameran seni rupa digaleri seni 

maupun di internet. Data yang dicari yaitu berupa bentuk makhluk hidup yang 

dirubah secara imajinatif serta mencari tehnik-tehnik dalam berkarya, 

khususnya karya-karya dua dimensioal berupa karya seni gambar.  

Setelah memperoleh tema yang diangkat, penulis membuat konsep karya 

melalui perenungan baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Hasil 

perenungan tersebut nantinya akan dituangkan dalam sket dasar dengan media 

pensil dan kertas.  

3.2.2 Menetapkan Tujuan 

Dalam tahap ini penulis mulai memikirkan ide/gagasan untuk 

menciptakan karya seni gambar yang menarik dan memiliki kualitas tinggi. 

Penulis mempertimbangkan sudut pengambilan gambar maupun perspektifnya. 
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Seni gambar yang dibuat adalah hewan karnivora yang dirubah menjadi bentuk 

hayalan sebagai objek utama dan dikombinasi dengan tumbuhan maupun 

benda. Dimaksudkan agar karya tersebut tidak terkesan monoton dan mampu 

memberikan gambaran dramatis dalam sebuah cerita sesuai dengan tema 

pembuatan proyek studi. 

3.2.3 Kepustakaan 

Tahap ini dilakukan untuk melengkapi referensi penulis, termasuk disini 

adalah buku maupun ebook seni gambar, pencarian di internet, serta artikel-

artikel yang ada kaitannya dengan pembuatan karya seni gambar yang 

bertemakan binatang imajinatif. 

3.2.4 Pencarian Gambar/Foto (Hunting)   

Tahap ini dilakaukan untuk melengkapi referensi yang telah dimiliki oleh 

penulis, gambar-gambar yang dimaksud ialah gambar yang nantinya akan 

dipakai sebagai gambar pendukung karya. Gambar pendukung ini diperoleh 

dengan teknik fotografi maupun pencarian sumber data dari internet. Dalam 

teknik pengambilan gambar di internet penulis menyeleksi gambar sesuai 

dengan keinginan dan tema yang diangkat. 

3.2.5 Seleksi Gambar/Foto 

Seleksi gambar menjadi penting karena dalam pemotretan maupun 

pengambilan sumber data dari internet kadang-kadang yang diambil tidak 

sesuai jika diaplikasikan ke dalam sebuah karya seni gambar, disamping itu 

tentang hal-hal teknis tentang hasil pemotretan. Misalnya gambar yang diambil 

tidak fokus, pencahayaan kurang, komposisi tidak tepat dan lain-lain.  
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3.2.6  Pembuatan Sket 

Setelah menemukan ide, gagasan tentang tema yang diangkat, penulis 

masih berpikir lagi tentang seperti apa karya gambar yang akan dibuat. 

Bagaimana cara membuat dan sosok apa yang akan dibuat serta media dalam 

menggambar. Setelah semua terpikirkan dengan matang, penulis menentukan 

bentuk karya drawing atau gambar yang akan dibuat yakni berupa sosok 

binatang imajinatif yang menceritakan sifat megalomania yang dibuat dalam 

kertas gambar dengan media pensil, cat air, pensil warna dan spidol warna.  

Dalam hal ini konsep karya seni gambar yang dibuat sudah tidak lagi 

mengacu pada gaya realistis atau seperti apa adanya. Bagian ini 

memungkinkan proses pada panulis dalam pembuatan desain sepenuhnya, 

karena bentuk dan warna yang dimunculkan tidak lagi terikat dengan g bentuk 

yang sesungguhnya.  

Langkah pertama adalah persiapan alat dan bahan. Langkah selanjutnya 

menmbuat sket dengan melihat referensi gambar yang sebelumnya sudah 

dipilih. Sket merupakan rancangan gambar atau goresan yang kasar dan ringan, 

semata-mata garis besar atau belum selesai dengan tujuan untuk dikerjakan 

lebih lanjut. Kadang kala hanya digunakan sebagai pengingat-ingat saja. Sketsa 

atau sket (sketch) secara umum dikenal sebagai bagan atau rencana sebuah 

gambar maupun karya seni 2D/3D lainnya.  

Teknik dalam pembuatan sketsa menggunakan metode sintesa yaitu 

mengkombinasi bagian-bagian atau elemen-elemen yang kemudian 

membentuk satu kesatuan. Dalam hal ini beberapa referensi gambar berfungsi 
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sebagai element yang meliputi bentuk binatang, kesan alam dan bentuk 

hayalan/animasi. Berikuat adalah contoh tahapan pemilihan gambar yang 

disesuaikan dengan gagasan penulis. Setelah gambar terkumpul kemudian 

penulis melakukan proses selanjutnya yaitu pembuatan sket pada kertas 

gambar yang nantinya akan dilanjutkan dengan proses pewarnaan. 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

 

 

 

 

 Gambar 3.3      

     

      Gambar 3.5 Sket pada kertas 

 

                 

                                              

 

   

 

 

 

 

Gambar 3.4 

 

 

3.2.7 Pengembangan Sket menjadi Gambar/ Colouring 

Sebelum saya mulai menggambar saya mencoba untuk mendapatkan 

bayangan yang jelas dalam pikiran saya mengenai wujud akhir gambar saya 
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kelak. Semua masalah yang menyangkut desain, pola pewarnaan dan 

perwatakan saya olah dalam pikiran saya sebelum mulai mewujudkan desain 

tersebut dengan tipis tetapi tidak terlalu serampangan dengan pensil. (Syakir, 

2003: 53) 

Setelah membuat sket/goresan sosok dengan menggunakan pensil di atas 

kertas, kemudian dilanjutkan dengan memberi warna dengan cat air. Pada 

proses pewarnaan awal  figur binatang lebih dulu diutamakan lalu berlanjut ke 

barang atau benda pendukung dari sosok binatang itu sendiri sesuai dengan 

profesi yang dijalaninya, kemudian baru memberi warna background sesuai 

yang penulis inginkan. Warna background bergantung pada crita dan kesan 

dalam karya. Sesuai dengan sosok binatang yang digambarkan, dengan 

mengacu pada intensitas warna dimana warna becground tidak lebih kuat 

dibandingkan dengan warna subjek gambar ataupun sebaliknya. Pemilihan 

intensitas warna pada background bertujuan untuk menonjolkan atau 

memunculkan figur yang digambarkan. Setelah pemberian warna dasar selesai 

menggunakan cat air selanjutnya adalah pembuatan detail gambar dengan 

tehnik arsir menggunakan pensil warna, spidol warna dan pen warna. 

Dalam mengarsir pada bidang gambar, penulis menggunakan pensil 

warna Faber Castell classic colour. Dalam tehnik arsir penulis menggunakan 

gabungan warna gelap seperti merah maron, ungu, hijau tua, biru tua untuk 

menciptakan kesan warna gelap. Dan menggunakan campuran warna-warna 

muda seperti merah jambu, biru awan, kuning abu-abu dan hijau muda untuk 

bagian gambar atau bentuk yang terlihat terang. Demikian dilakukan pada 
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setiap pengarsiran sehingga didapatkan warna gelap terang yang sesuai dengan 

yang diinginkan. Ketika tahap pembuatan detail gambar terkadang penulis 

menambahkan bahan seperti cat poster, pen warna dan spidol warna. Agar 

bentuk visual yang diinginkan lebih terlihat sedikit berbeda terutama saat 

pembuatan point of interest.  

3.2.8 Finishing dan Konsultasi Dosen Pembimbing 

Finishing dilakukan pada awalnya adalah karya yang sudah jadi dilihat, 

diamati dan dipertimbangkan baik itu penilaian gelap terang, komposisi, warna 

ataupun kekurangan lainnya. Setelah dalam pengamatan penulis merasa ada 

kesalahan atau pun kekurangan pada karya, serta melalui konsultasi dalam 

bimbingan berulah karya tersebut dibenahi dan disempurnakan. Setelah 

mendapatkan masukan dari dosen pembimbing, maka gambar akan dikoreksi 

kembali sesuai dengan hasil koreksi dan masukan dari dosen pembimbing 

untuk memastikan tidak ada kekeliruan dalam menggambar maupun mengarsir, 

sehingga karya yang dihasilkan benar-benar sesuai yang diinginkan. 

3.2.9  Penyajian 

Tahap penyempurnaan karya secara keseluruhan agar dapat dinikmati oleh 

masyarakat yaitu memberinya pigura dengan ukuran yang disesuaikan pada 

gambar. Pemakaian pigura disesuaikan melalui pemilihan bentuk pigura, warna 

pigura dan ukuran spasi dengan maksud dapat memperindah penampilan karya 

seni gambar. Kemudian penulis merencanakan kegiatan pameran sebagai salah 

satu bentuk penyampaian pesan kepada masyarakat/penonton. 
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3.3. Proses Pembuatan Karya. 

Adapun tahapan pembuatan karya mulai dari sket awal sampai hasil jadi. 

Berikut penulis lampirkan melalui hasil dokumentasi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 (Sket pada kertas    Gambar 3.6 Hasil pewarnaan awal 

canson). (Sumber: Dokumentasi Pribadi) menggunakan cat air. (Sumber:    

Dokumentasi Pribadi) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.7 Hasil pewarnaan Gambar 3.8 Hasil pewarnaan  

Menggunakan cat air dan pensil menggunakan cat air, pensil warna, 

Warna. (Sumber: Dokumentasi Pribadi) spidol dan pen warna. (Sumber: 

Dokumentasi Pribadi) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan.  

Sifat megalomania atau gangguan kepribadian  pada manusia semakin 

mendominasi sehingga menyebabkan perubahan negatif dalam kehidupan nyata. 

Dalam konteks tersebut penulis bermaksud mengekspresikan gagasan tentang 

sifat megalomania pada manusia melalui binatang karnivora. Binatang tersebut 

anatara lain singa, beruang, harimau, srigala, gurita dan ikan yang kemudian 

dirubah bentuknya. Dalam mewujudkan perubahan bentuk pada hewan 

karnivora tersebut penulis menggunakan teknik transformasi secara dominan 

selain itu penulis juga menggunakan teknik distorsi dan deformasi. Dengan 

maksud  menciptakan karya gambar yang terkesan lebih menarik dan dramatis. 

Penulis juga menggunakan kesan alam, tumbuhan dan benda mati sebagai 

komposisi sekaligus dimaksudkan untuk menambah nilai estetis.  

Karya yang dihasilkan penulis merupakan ekspresi/ungkapan batin yang 

mengambil tema sosial dengan judul transformasi binatang karnivora sebagai 

refleksi megalomania dalam seni gambar/ drawing. Penulis menampilkan 10 

karya seni gambar menggunakan media kertas Canson yang berukuran A2/ 

60cm x 42 cm diletakan secara vertikal. Dalam pembuatan karya penulis 

menggunakan peralatan gambar berupa pensil warna, pulpen warna, spidol, cat 

air dan kuas. Karya gambar ini dibuat penulis menggunakan teknik manual, 

yaitu dengan teknik gelap terang atau gradasi warna yang didominasi oleh unsur 
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garis. Dalam menciptakan gelap terang, penulis menggunakan teknik arsir halus, 

kasar, silang dan tumpuk. Secara teknis penulis memakai pensil mekanik untuk 

membuat sket kemudian menggunakan cat air sebagai pewarnaan awal dan yang 

terahir menggunakan pensil warna, pen warna serta spidol untuk menguatkan 

warna dan detail gambar.  

Setiap karya yang dihasilkan terdapat figur utama berupa bentuk 

transformasi dari binatang karnivora. Sepuluh karya tersebut menggunakan gaya 

fantasi dengan teknik realistik sehingga dapat menciptakan karya gambar yang 

lebih berkarakter dan  menarik sesuai dengan imajinasi penulis. 

5.2 Saran 

Dalam berkarya seni, sumber dan gagasan sangatlah banyak untuk 

didapatkan. Pengalaman-pengalaman estetis, kebudayaan, permasalahan-

permasalahan sosial, kehidupan sehari-hari, baik dari pengalaman kuliah atau 

apapun dapat diolah menjadi sumber inspirasi. Penulis menyarankan agar 

pengambilan tema yang diangkat dalam berkarya seni gambar merupakan 

pengalaman estetis seniman dan didukung pengalaman menggunakan media.  

Bagi seorang seniman, sumber inspirasi boleh sama dengan orang lain. 

Tetapi yang paling penting adalah orisinalitas karya sangat perlu untuk dijaga 

untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Karya yang dibuat dengan tangan 

sendiri akan lebih memberikan kepuasan yang tak terkira nilainya dibanding 

dengan sebuah karya yang bukan buatan sendiri. Dengan adanya proyek studi 

ini, khususnya dunia kesenimanan diharapkan mampu mengeksplorasi teknik 

menggambar secara lebih kolaboratif dan variatif. 
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SURAT KETERANGAN DOSEN PEMBIMBING 
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SURAT KETERANGAN UJIAN SIDANG PROYEK STUDI 
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FOTO PAMERAN 
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