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MOTTO  DAN  PERSEMBAHAN 

MOTTO 

 Bermimpilah sesuatu yang mustahil untuk saat sekarang, lalu mulai 

bermimpi yang lebih mustahil lagi setelah mampu mencapainya. 

 Jujur adalah kekuatan, bekerja yang jujur akan menghasilkan karya yang 

jujur pula. 

. 

(Hadiyono Subrata) 
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sayangi; dan 
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SARI 
 

Subrata, Hadiyono. 2016. Bunyi Sebagai Inspirasi dalam Karya Lukis Abstrak. 

Skripsi. Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 

Negeri Semarang.Pembimbing Drs. Purwanto, M. Pd. 

 

Kata kunci: Bunyi, Lukis Abstrak. 

 

       Bunyi diartikan sebagai apa yang dapat terdengar atau ditangkap oleh telinga. 

Sedangkan dalam ranah sains bunyi diartikan sebagai suatu bentuk gelombang 

longitudinal yang merambat secara perapatan dan perenggangan terbentuk oleh 

partikel zat serta ditimbulkan oleh sumber bunyi yang mengalami getaran. “Bunyi 

sebagai Inspirasi dalam Karya Lukis Abstrak”, proyek studi ini menempatkan 

bunyi alam sebagai sumber rangsangan yang mengilhami lahirnya imaji visual. 

Adapun tujuan dari pembuatan proyek studi ini adalah menghasilkan 12 karya 

lukis abstrak yang terinspirasi dari bunyi. 

      Bahan yang digunakan pada pembuatan karya lukis ini yaitu kanvas, cat 

akrilik, dan air. Alat yang digunakan dalam berkarya lukis ini yaitu kuas besar, 

pisau palette, lap, dan ember. Teknik berkarya seni lukis yang digunakan adalah 

teknik plakat dengan metode direct painting. Pola kerja dalam pengerjaan karya 

lukis dalam proyek studi ini menggunakan pola kerja yang spontan dan 

Improvisasi, hingga menemukan keharmonisan. Jenis bunyi yang direspon dalam 

proyek studi ini adalah jenis bunyi alam (soundscape). Bunyi dicerap, diperoleh 

kesan, sensasi, dan emosi yang dapat membentuk “rasa” secara psikologis yang 

dapat menjadi pemicu hadirnya imaji-imaji visual dalam bentuk warna, bentuk, 

garis, dan lainnya. 

      Proyek studi ini menghasilkan sejumlah dua belas karya lukis dengan dua 

ukuran berbeda, sepuluh karya berukuran 120 x 100 cm dan dua karya berukuran 

300 x 150 cm. Karya lukis yang dihasilkan berupa karya lukis abstrak dengan 

media cat akrilik diatas kanvas. Kecenderungan gaya lukisan menggunakan 

kecenderungan gaya seni lukis Abstrak Ekpresionis. Gaya visual karya lukis 

dalam proyek studi ini adalah jenis karya lukis abstrak non-geometrik yang 

mencakup ungkapan bentuk-bentuk organik, biomorfik, ekspresif, emosional dan 

intuitif, yang terinspirasi oleh pola kerja atau gaya lukis improvisasi dari pelukis 

Kandinsky dengan permainan warna-warnanya yang cemerlang serta permainan 

unsur-unsur rupanya yang menarik, Jackson Pollock dengan gaya tuang catnya 

atau dewasa ini berkembang dengan nama throw paint, dan Franz Kline dengan 

gaya sapuan kuas besar yang kuat dan berkarakter. 
. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Tema 

      Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan, bunyi diartikan sebagai apa 

yang dapat terdengar atau ditangkap oleh telinga. Sedangkan dalam ranah sains 

yang dikutip dari (http://www.guruipa.com/2016/02/definisi-atau-pengertian-

bunyi-dan-sumber-bunyi-serta-syarat-syarat-terjadinya-bunyi.html) bunyi 

diartikan sebagai berikut, “Bunyi adalah suatu bentuk gelombang longitudinal 

yang merambat secara perapatan dan perenggangan terbentuk oleh partikel zat 

serta ditimbulkan oleh sumber bunyi yang mengalami getaran”. 

       Bunyi sangat erat dengan kehidupan manusia. Suara, vibrasi, dan fenomena 

motorik sudah ditemukan sejak ovum dibuahi oleh sperma untuk membentuk 

manusia baru. Pada saat itu terdapat berbagai proses yang melingkupi telur dalam 

kandungan, berproduksi dengan gerakan dinamis, mempunyai vibrasi, dan 

memiliki suara tersendiri. Misalnya, bunyi yang dihasilkan oleh dinding rahim, 

denyut jantung, aliran darah, bisikan suara ibu, suara dan desah napas, mekanisme 

gerakan dan gesekan tubuh bagian dalam, gerakan otot, proses kimiawi dan 

enzim, serta banyak lainnya. Contoh lainnya dapat dijumpai tentang bayi dalam 

masa kandungan yang didengarkan musik klasik karya Mozart dapat membantu 

perkembangan otak sang bayi. Uraian tersebut menyimpulkan bahwa bunyi sangat 

erat hubungannya dengan manusia, bahkan ketika dalam masa kandungan.  
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          Dikutip dari (https://siipe2r007.wordpress.com/2012/06/11/karya-ilmiah-

pengaruh-musik-terhadap-kesehatan-jiwa-fingsi-dan-kerja-otak-manusia/) 

menjelaskan tentang hubungan yang terjalin dari stimulus bunyi dengan mind 

manusia yang diterangkan sebagai berikut, semua jenis bunyi masuk melalui 

telinga, kemudian menggetarkan gendang telinga, mengguncang cairan di telinga 

dalam serta menggetarkan sel-sel berambut di dalam Koklea untuk selanjutnya 

melalui saraf Koklearis menuju ke otak. Bunyi akan diterima langsung oleh 

Talamus, yaitu suatu bagian otak yang mengatur emosi, sensasi, dan perasaan, 

tanpa terlebih dahulu dicerna oleh bagian otak yang berpikir mengenai baik-buruk 

maupun intelegensia.  

       Ketika stimulus atau rangsangan bunyi mencapai otak, bunyi dapat 

mempengaruhi manusia secara psikologis. Misalnya dalam bentuk reaksi terhadap 

emosi, sensasi, dan perasaan dan dapat membentuk impresi atau kesan dari tiap-

tiap rangsangan bunyi. Proyek studi ini mencoba menunjukan olah kesan atau 

impresi, sensasi, dan emosi yang terbentuk dari rangsangan bunyi alam atau nada-

nada yang natural dari alam yang divisualkan kedalam karya lukis abstrak.   

1.2 Alasan Memilih Seni Lukis Abstrak Sebagai Proyek Studi 

       Seni lukis abstrak memiliki puncak pencapaian dimensi individualisme 

seniman, sebab pribadi menjadi subyek otonom, yang memiliki otoritas penuh 

untuk menentukan wujud karya seninya. Proses penciptaannya, seniman tak lagi 

berdasar dan bersandar pada alam namun berupaya untuk menciptakan  alam baru 

di atas kanvas sesuai dengan subyektivitas dirinya. Gejala seni lukis abstrak pada 

dasarnya didasarkan pada premis seni lukis yang lebih mengandalkan pada 
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potensi kreasi dari pada sekedar imitasi. Realitas visual yang mengedepankan 

pencitraan estetis jauh lebih bermakna dari pada persoalan di luar lukisan itu 

sendiri. Seni lukis abstrak menempatkan unsur-unsur visual menjadi subyek 

penting yang berbicara untuk dirinya sendiri yang terbebas dari beban meniru 

bentuk alam. Menyinggung soal bunyi, alasan utama jenis karya lukis abstrak 

menjadi pilihan sebagai karya proyek studi karena dalam seni lukis abstrak 

menyediakan ruang-ruang ekspresi yang sangat luas dan privat yang dapat 

menerjemahkan banyak hal perihal wujud visual dalam impresi, sensasi dan emosi 

yang terjadi setelah mendapatkan stimulus atau rangsangan dari bunyi alam. 

1.3 Tujuan Berkarya 

       Adapun tujuan dari pembuatan proyek studi ini adalah menghasilkan 12 karya 

lukis abstrak yang terinspirasi dari bunyi. 

1.4 Manfaat Karya 

Adapun manfaat yang diharapkan dari karya proyek studi ini antara lain sebagai 

berikut : 

1.4.1 Bagi penulis manfaat pembuatan proyek studi ini adalah sebagai 

dokumentasi bagi penulis dalam perjalanan kreatifnya sebagai upaya untuk 

mematangkan gaya melukisnya. 

1.4.2 Bagi apresiator, proyek studi penulis menawarkan sebuah ruang apresiasi 

karya seni multidimensional yang mencakup ranah artistik secara visual 

dan kolaborasi antara seni rupa dan bunyi (musikal). 
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BAB 2 

LANDASAN KONSEPTUAL 

2.1 Konsep Tentang Bunyi 

2.1.1.1 Pengertian Bunyi 

      Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bunyi diartikan sebagai apa 

yang dapat terdengar atau ditangkap oleh telinga. Sedangkan dalam ranah sains 

yang dikutip dari (http://www.guruipa.com/2016/02/definisi-atau-pengertian-

bunyi-dan-sumber-bunyi-serta-syarat-syarat-terjadinya-bunyi.html) bunyi 

diartikan sebagai berikut, “Bunyi adalah suatu bentuk gelombang longitudinal 

yang merambat secara perapatan dan perenggangan terbentuk oleh partikel zat 

serta ditimbulkan oleh sumber bunyi yang mengalami getaran”. 

2.1.1.2 Sumber Bunyi 

        Masih mengutip dari (http://www.guruipa.com/2016/02/definisi-atau-

pengertian-bunyi-dan-sumber-bunyi-serta-syarat-syarat-terjadinya-bunyi.html), 

“sumber bunyi adalah benda-benda bergetar yang dapat menghasilkan bunyi”. 

2.1.1.3 Syarat Terjadi dan Terdengarnya Bunyi 

       Tentang syarat terjadinya bunyi yang dikutip dari 

(http://www.guruipa.com/2016/02/definisi-atau-pengertian-bunyi-dan-sumber-

bunyi-serta-syarat-syarat-terjadinya-bunyi.html) adalah sebagai berikut, “Syarat 

terjadi dan terdengarnya bunyi adalah adanya sumber bunyi, adanya medium 

perantara bunyi itu dapat dihantarkan, dan terakhir adalah adanya penerima bunyi 

atau pendengar”. 
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2.1.1.4 Fungsi Bunyi 

       Selain fungsi bunyi dalam berbagai ilmu kesehatan dan IPTEK, pada 

hakikatnya bunyi berfungsi adalah sebagai media berkomunikasi antara mahkluk 

hidup dengan sesama makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan alam 

sebagai mana Tuhan telah memberikan perangkatnya berupa telinga sebagai 

indera pendengaran atau perangkat untuk mendengar. 

2.1.1.5 Jenis Bunyi  

       Jenis bunyi yang akan dicoba direspon dalam karya proyek studi ini adalah 

jenis bunyi alam (soundscape), antara lain seperti bunyi gemercik air, bunyi 

ombak ataupun bunyi dedaunan tertiup angin yang dapat memberikan dampak 

psikologis terhadap manusia dalam bentuk efek relaksasi. Bunyi alam adalah 

bunyi yang dihasilkan oleh alam yang membentuk sebuah harmoni alamiah. 

Berikut jenis-jenis stimulus bunyi alam yang menjadi sumber rangsangan bagi 

penulis dalam proyek studi ini yang diunduh dari media sosial youtube yang biasa 

digunakan sebagai terapi relaksasi, fokus, dan meditasi : 

2.1.1.5.1 4 Hours Mountain Stream, Relaxing Nature Sound. 

(https://www.youtube.com/watch?v=Zsqep7_9_mw) 

2.1.1.5.2 Epic Thunder Strom and Rain, Rainstorm Sound for Relaxing, Focus 

and Sleep, White Noise. 

(https://www.youtube.com/watch?v=Zsqep7_9_mw) 

2.1.1.5.3 Suara Alam (Beach Sound) Menenangkan Jiwa. 

(https://www.youtube.com/watch?v=UFaPzhk765A) 
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2.1.1.5.4 Waterfall - 8 Hours of Nature White Noise. 

(https://www.youtube.com/watch?v=e7cU-ocfmUQ) 

2.1.1.5.5 Relaxation – Morning Forest. 

(https://www.youtube.com/watch?v=I4Dh_FyOLaI) 

2.1.1.5.6 Forest Night Sound of Owl, Campfire, Creickets, Wolves and other 

Creatures. ( https://www.youtube.com/watch?v=Ub) 

2.1.1.5.7 Sooting Night Time Forest Sound - 2 Hour Ambient Soundscape. 

(https://www.youtube.com/watch?v=FoSo9zIu5ZI) 

2.1.1.5.8 Bamboo Water Fountain, Relax and Get Your Zen On, White Noise, 

Tinitus Relief. (https://www.youtube.com/watch?v=aJaZc4E8Y4U) 

2.1.1.5.9 Rain on Tin Roof. (https://www.youtube.com/watch?v=tP1hlXJIW8o) 

2.1.1.5.10 Best Relaxing jungle Sound Tropical Amazon Rainforest with Thunder 

3 Hour Long Chil Out. 

(https://www.youtube.com/watch?v=fHWhebFt_r0) 

2.1.1.5.11 Relax 8 hour Bird Singing and Water Sound – Nature Sound. 

(https://www.youtube.com/watch?v=PwSHOI7DwWM) 

 

2.1.1.6 Fisiologi Pendengaran 

       Membahas tentang bunyi tentu tak akan lepas dengan sistem pendengaran 

manusia yaitu telinga. Berikut penjelasan tentang fisiologi pendengaran yang 

merupakan fungsi utama dari telinga. 

       Bickley (2009) menerangkan bahwa proses mendengar diawali dengan 

ditangkapnya energi bunyi oleh pinna dalam bentuk gelombang yang dialirkan 
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melalui udara atau tulang koklea. Getaran tersebut menggetarkan membrane 

timpani (gendang telinga), diteruskan ke telinga tengah melalui rangkaian tulang 

pendengaran yang akan mengamplifikasi getaran melalui daya ungkit tulang 

pendengaran dan perkalian perbandingan lurus membran timpani dan tingkap 

lonjong. Energi getaran tersebut akan diteruskan ke stapes yang menggerakan 

tingkap lonjong sehingga perilimfe pada skala vestibula bergerak. Getaran 

diteruskan melalui membran Reissner yang mendorong endolimfe sehingga akan 

menimbulkan gerakan relative antara membran basalis dan membrantektoria. 

Proses ini merupakan rangsangan mekanik yang menyebabkan terjadinya defleksi 

stereosilia sel-sel rambut, sehingga kanal ion terbuka dan terjadi pelepasan ion 

bermuatan listrik dari badan sel. Keadaan ini meimbulkan proses depolarisasi sel 

rambut sehingga melepaskan neurotransmitter ke dalam sinaps yang akan 

menimbulkan potensial aksi pada saraf auditorius, lalu dilanjutkan ke nucleus 

auditorius sampai ke korteks pendengaran di lobus temporalis. 

 

2.1.1.7 Pengaruh  Bunyi Terhadap Otak Manusia 

         Dikutip dari (https://siipe2r007.wordpress.com/2012/06/11/karya-ilmiah-

pengaruh-musik-terhadap-kesehatan-jiwa-fingsi-dan-kerja-otak-manusia/) 

menjelaskan tentang hubungan yang terjalin dari stimulus bunyi dengan mind 

manusia yang diterangkan sebagai berikut, semua jenis bunyi masuk melalui 

telinga, kemudian menggetarkan gendang telinga, mengguncang cairan di telinga 

dalam serta menggetarkan sel-sel berambut di dalam Koklea untuk selanjutnya 

melalui saraf Koklearis menuju ke otak. Bunyi akan diterima langsung oleh 
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Talamus, yaitu suatu bagian otak yang mengatur impresi, emosi, sensasi, dan 

perasaan, tanpa terlebih dahulu dicerna oleh bagian otak yang berpikir mengenai 

baik-buruk maupun intelegensia. Seorang peneliti Ira Altschuler mengatakan 

“Sekali suatu stimulus mencapai Talamus, maka secara otomatis pusat otak telah 

diinvasi. Penjelasan tersebut dapat mengantarkan pada simpulan bahwa bunyi 

dapat mempengaruhi manusia secara psikologis dengan menginvasi otak secara 

langsung. Proyek studi ini menempatkan bunyi sebagai stimulus yang dapat 

membentuk imaji-imaji visual abstrak melalui proses diinvasinya otak dan alam 

bawah sadar oleh stimulus gelombang bunyi yang diterima oleh telinga menuju 

otak dan menghasilkan hal secara psikologis disebut sensasi, emosi, dan impresi 

yang nantinya akan mendorong terbentuknya imaji visual bentuk-bentuk abstrak 

sesuai dengan karakter masing-masing stimulan bunyi.  

       Bunyi dipercaya dapat menstimulasi gelombang otak yang dapat memberikan 

efek terhadap psikologis manusia dalam bentuk emosi, sensasi, dan impresi 

setelah rangsangan bunyi mencapai bagian syaraf otak yang disebut Talamus. 

Impresi, sensasi, dan emosi yang didapatkan dari rangsangan bunyi itulah yang 

nantinya akan membentuk sebuah imaji visual yang menjadi dasar dalam melukis 

abstrak dengan pola kerja improvisasi. Konsep dalam proyek studi ini mencoba 

menempatkan stimulus bunyi sebagai perangsang, atau pemicu dalam 

menggerakan alam bawah sadar penulis dalam pengerjaan karya lukis abstrak, 

yang dikerjakan secara spontan dan improvisasi sesuai dengan imaji visual yang 

terbentuk setelah mendapat rangsangan bunyi. Sehingga karya yang tercipta 

bukanlah representasi dari bunyi secara nyata. Namun merupakan sebuah ekspresi 
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yang murni dari produk otak berupa imaji visual yang terbentuk setelah 

mendapatkan rangsangan dari bunyi sebagai pemicu atau penggerak alam bawah 

sadar penulis dalam berkarya lukis abstrak. 

      Proyek studi ini memiliki pola kerja dengan menempatkan bunyi sebagai 

sumber rangsangan dalam membentuk impresi dan emosi. Pengerjaan karya lukis 

dilakukan secara improvisasi setelah mendapatkan rangsangan dari bunyi sebagai 

pemicu atau penggerak alam bawah sadar penulis dalam berkarya lukis abstrak. 

  

2.1.1.8 Teori  Impresi, Sensasi, dan Emosi 

       Impresi, sensasi, dan emosi telah dijelaskan sebelumnya merupakan sebuah 

bentuk tangkapan psikologis dalam otak manusia setelah mendapatkan 

rangsangan bunyi, yang nantinya akan menjadi sumber pembentukan imaji visual 

dalam melukis abstrak. Berikut adalah penjelasan tentang penjelasan dan teori-

teori tentang impresi, sensasi, dan emosi. 

2.1.1.8.1 Impresi 

       Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan sebagai berikut, Impresi 

/im·pre·si/ /imprési/ n 1) kesan: saya mempunyai -- bahwa ia bukan orang yang 

dapat dipercaya; 2) efek pada indra: -- visual (melalui mata); 3) ki efek atau 

pengaruh yang dalam terhadap pikiran atau perasaan: pidatonya memberikan -- 

yang dalam pada hadirin. 

       Impresi dalam hal ini merupakan tangkapan kesan dari apa yang didengar 

atau bagaimana kesan yang ditangkap dari stimulan bunyi yang dihadirkan. 
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2.1.1.8.2 Sensasi 

       Sensasi (sensation) berasal dari bahasa latin sensatus, yang artinya 

dianugerahi dengan indra, atau intelek. Atau Sensasi berasal dari kata “sense” 

yang artinya alat pengindraan, yang menghubungkan organisme dengan 

lingkungannya. Atkinson (2010) menerangkan, Sensasi merupakan tahap pertama 

stimuli mengenai indra kita. Sensasi adalah proses manusia dalam menerima 

informasi sensoris (energi fisik dari lingkungan) melalui penginderaan dan 

menerjemahkan informasi tersebut menjadi sinyal-sinyal neural yang bermakna. 

Proses penginderaan itu melalui rangsang dari inderawi. Sensasi pada dasarnya 

merupakan tahap awal dalam penerimaan informasi dari lingkungan luar. Secara 

lebih luas, sensasi dapat diartikan sebagai aspek kesadaran yang paling sederhana 

yang dihasilkan oleh indra kita, seperti temperatur tinggi, warna hijau, rasa 

nikmatnya sebatang coklat. Sebuah sensasi dipandang sebagai kandungan atau 

objek kesadaran puncak yang privat dan spontan. 

       Benyamin B. Wolman (1973, dalam Rakhmat, 1994) menyebutkan sensasi 

sebagai “pengalaman elementer yang segera, yang tidak memerlukan penguraian 

verbal, simbolis, atau konseptual, dan terutama sekali berhubungan dengan 

kegiatan alat indra. 

       Apa pun definisi sensasi, fungsi alat indra dalam menerima informasi dari 

lingkungan sangat penting. Melalui alat indra, manusia dapat memahami kualitas 

fisik lingkungannya. Lebih dari itu, melalui alat indralah, manusia memperoleh 

pengetahuan dan semua kemapuan untuk berinteraksi dengan dunianya. Tanpa 

alat indra, manusia sama, bahkan mungkin rendah lebih dari rumput-rumputan, 
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karena rumput dapat juga mengindra cahaya dan humiditas ( Lefrancois, 1974, 

dalam Rakhmat, 1994 ).     

       Jadi, sensasi merupakan penerimaan stimulus (rangsangan) melalui indera, 

dan sensasi lebih cenderung hubungannya dengan perasaan. Dan alat 

penginderaan itulah yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. 

Sensasi itu sebagai proses atau pengalaman elementer yang timbul apabila satu 

perangsang merangsang satu reseptor atau proses merasakan. 

 

2.1.1.8.2.1 Jenis – Jenis Sensasi 

       Sensasi berasal dari kata “sense” yang artinya penginderaan. Alat indera 

adalah organ yang berfungsi untuk menerima jenis rangsangan tertentu. semua 

organisme memiliki reseptor sebagai alat penerima informasi. Informasi tersebut 

dapat berasal dari luar dan dari dalam dirinya. Alat indera yang kita kenal ada 5 

macam, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, peraba, pengecap, dan 

pembau. Sensasi (sensation) mengacu pada pendeteksian dini terhadap energi dari 

dunia fisik. Studi terhadap sensasi umunya berkaitan dengan struktur dan proses 

mekanisme sensorik. beserta stimulasi yang mempengaruhi mekanisme-

mekanisme tersebut. 

       Deteksi energi fisik yang di hasilkan atau di pantulkan oleh benda-benda 

fisik, sel-sel tubuh yang melakuakan penderteksi ini, organ inderawi ( mata, 

telinga, hidung, kulit dan jaringan tubuh ) proses penginderaan menyadarkan kita 

akan adanya suara, warna, bentuk dan elemen kesadaran yang lain. Tanpa sensasi 

kita tidak dapat menyentuh dalam arti sesungguhnya dunia nyata. Tapi untuk 
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membuat dunia yang mendera indera kita menjadi sesuatu yang masuk akal. 

2.1.1.8.2.1.1 Sensasi Normal 

       Penerimaan, persepsi dan reaksi adalah 3 komponen setiap pengalaman 

sensori. Dalam menjalankan fungsinya organ sensori berkaitan erat dengan sistem 

persyarafan yang berfungsi sebagai reseptor dan penghantar stimulus sehingga 

tercipta sebuah persepsi yang dapat menimbulkan reaksi dari individu. 

2.1.1.8.2.1.2 Sensasi Murni 

       Sensasi murni jarang terjadi, jika mendengar suara aneh, betapapun asingnya, 

kita akan segera menghubungkannya dengan suatu bentuknya  yang telah kita 

lihat sebelumnya. sensasi murni itu terjadi mungkin dalam peristiwa saat 

rangsangan warna ditunjukkan untuk pertama kali kepada seseorang yang sejak 

lahirnya buta, tetapi tiba-tiba dapat melihat (Mahmud, 1990:41) 

       Bersangkutan dengan proyek studi ini pembahasan akan langsung mengarah 

pada indera pendengaran, pendengaran merupakan alat indera yang melalui 

telinga sebagai alat bantunya.. Telinga terdiri dari tiga bagian yaitu telinga luar, 

telinga tengah dan rongga telingga dalam. Telinga berfungsi untuk mendengar 

suara-suara yang ada disekitar kita. Suara adalah gelombang mekanis yang 

merupakan osilasi tekanan ditularkan melalui, gas padat cair, atau, terdiri dari 

frekuensi dalam kisaran pendengaran dan dari tingkat cukup kuat untuk 

didengarkan. Warna suara menunjukkan sumber bunyi. Kemampuan manusia 

membedakan warna suara sangat memperkaya pengalamannya.  
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2.1.1.8.2.2 Proses Sensasi 

       Mahmud (1990) menerangkan, sistem saraf mengubah pesan pesan menjadi 

kode salah satu kode yaitu kode anatomis. Pertama kali diperkenalkan pada 1826 

oleh seorang ahli fisiologi Johannes Muller sebagai doktrin energy syaraf spesifik. 

Menurut doktrin, berbagai modalitas sensorik yang berbeda muncul karena sinyal 

yang diterima oleh organ indera merangsang beragam jalan syaraf yang menuju 

area otak yang beragam pula. Sinyal dari mata menyebabkan impils berjalan 

sepanjang saraf optik, menuju ke korteks visual.sinyal dari telinga. Sinyal dari 

telinga menyebabkan impuls berjalan dari saraf auditoris menuju ke korteks 

auditoris. Gelombang cahaya dan suara menghasilkan sensasi berbeda karena 

adanya perbedaan anatomi ini. 

        Sensasi mengacu pada pendeteksian dini terhadap stimuli. Serta Sensasi 

merupakan  unsur-unsur pengalaman pancaindera yang disebabkan perangsang-

perangsang diluar manusia, yaitu cahaya, suara, bau, manis dan sebagainya. Dan 

hanya sensasi yang mampu kita indralah yang akhirnya diproseskan oleh reseptor 

dan oleh pemrosesan kognitif tingkat tinggi. Sistem sensorik kita memiliki 

keterbatasan kemampuan manerima sensasi, sehingga dengan sendirinya 

pengetahuan kita tentang dunia pun terbatas. Konsep kita mengenai proses 

perseptual bahwa pendeteksian dan penginterpretasian sinyal-sinyal sensori, di 

tentukan oleh energi stimulus yang dideteksi oleh sistem-sistem sensorik dan oleh 

otak dan hasil pemrosesan disimpan dimemori dalam bentuk pengetahuan 

(knowledge), yang akan digunakan kelak dalam suatu kejadian nyata. 
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2.1.1.8.3 Emosi 

       Secara etimologis emosi berasal dari kata Prancis emotion, yang berasal lagi 

dari emouvoir, „exicte‟ yang berdasarkan kata Latin emovere, artinya keluar. 

Dengan demikian secara etimologis emosi berati “bergerak keluar”. Emosi adalah 

suatu konsep yang sangat majemuk sehingga tidak dapat satu pun definisi yang 

diterima secara universal. Emosi sebagai reaksi penilaian (positif atau negatif) 

yang kompleks dari sistem saraf seseorang terhadap rangsangan dari luar atau dari 

dalam diri sendiri. 

       Diungkap Prezz (1999, dalam Ahmadi 2003) seorang EQ organizational 

consultant dan pengajar senior di Potchefstroom University, Afrika Selatan, secara 

tegas mengatakan emosi adalah suatu reaksi tubuh menghadapi situasi tertentu. 

Sifat dan intensitas emosi biasanya terkait erat dengan aktivitas kognitif (berpikir) 

manusia sebagai hasil persepsi terhadap situasi. Emosi adalah hasil reaksi kognitif 

terhadap situasi spesifik. 

       Hathersall (1985, dalam Ahmadi 2003) merumuskan pengertian emosi 

sebagai suatu psikologis yang merupakan pengalaman subyektif yang dapat dilihat 

dari reaksi wajah dan tubuh. Misalnya seorang remaja yang sedang marah 

memperlihatkan muka merah, wajah seram, dan postur tubuh menegang, 

bertingkah laku menendang atau menyerang, serta jantung berdenyut cepat. 

       Selanjutnya Keleinginna and Keleinginan (1981, dalam Ahmadi 2003) 

berpendapat bahwa emosi seringkali berhubungan dengan tujuan tingkah laku. 

Emosi sering didefinisikan dalam istilah perasaan (feeling), misalnya pengalaman-

pengalaman afektif, kenikmatan atau ketidaknikmatan, marah, takut bahagia, 
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sedih dan jijik. 

       Emosi yang dirasakan dan respon tubuh adalah kejadian yang berdiri sendiri-

sendiri. Di tahun I920-an, teori lain tentang hubungan antara keadaan tubuh dan 

emosi yang dirasakan diajukan oleh Walter Cannon, berdasarkan pendekatan pada 

riset emosi yang dilakukan oleh Philip Bard. Teori Cannon-Bard menyatakan 

bahwa emosi yang dirasakan dan reaksi tubuh dalam emosi tidak tergantung satu 

sarna lain, keduanya dicetuskan secara bergantian. Menurut teori ini, kita pertama 

kali menerima emosi potensial yang dihasilkan dari dunia luar; kemudian daerah 

otak yang lebih rendah, seperti hipothalamus diaktifkan. Otak yang lebih rendah 

ini kemudian mengirim output dalam dua arah: (1) ke organ-organ tubuh dalam 

dan otot-otot eksternal untuk menghasilkan ekspresi emosi tubuh, (2) ke korteks 

cerebral, dimana pola buangan dari daerah otak lebih rendah diterima sebagai 

emosi yang dirasakan. Kebalikan dengan teori James-Lange, teori ini menyatakan 

bahwa reaksi tubuh dan emosi yang dirasakan berdiri sendiri-sendiri dalam arti 

reaksi tubuh tidak berdasarkan pada emosi yang dirasakan karena meskipun kita 

tahu bahwa hipothalamus dan daerah otak di bagian lebih bawah terlibat dalam 

ekspresi emosi, tetapi kita tetap masih tidak yakin apakah persepsi tentang 

kegiatan otak lebih bawah ini adalah dasar dari emosi yang dirasakan. 

       Sedangkan menurut William James (dalam Ahmadi 2003) mendefinisikan 

emosi sebagai keadaan budi rohani yang menampakkan dirinya dengan suatu 

perubahan yang jelas pada tubuh. 
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2.1.1.8.3.1 Macam-macam Emosi 

       Menurut Yusuf (2003) emosi individu dapat dikelompokkan ke dalam dua 

bagian yaitu: 

2.1.1.8.3.1.1 Emosi Sensoris 

       Emosi sensoris yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar 

terhadap tubuh, seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang dan lapar. 

2.1.1.8.3.1.2 Emosi Psikis 

       Emosi psikis yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan, seperti : 

perasaan intelektual, yang berhubungan dengan ruang lingkup kebenaran perasaan 

sosial, yaitu perasaan yang terkait dengan hubungan dengan orang lain, baik yang 

bersifat perorangan maupun kelompok. 1) Perasaan susila, yaitu perasaan yang 

berhubungan dengan nilai-nilai baik dan buruk atau etika (moral), 2) Perasaan 

keindahan, yaitu perasaan yang berhubungan dengan keindahan akan sesuatu, baik 

yang bersifat kebendaan maupun kerohanian, 3) Perasaan ke-Tuhan-an, sebagai 

fitrah manusia sebagai makhluk Tuhan (Homo Divinas) dan makhluk beragama 

(Homo Religious). 
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2.2 Tinjauan tentang Seni Lukis 

2.2.1 Seni Lukis 

2.2.1.1 Pengertian Seni Lukis 

       Susanto (2002: 71), Seni lukis merupakan bahasa ungkapan dari pengalaman 

artistik mau pun ideologis yang menggunakan warna dan garis, guna 

mengungkapkan perasaan, mengekspresikan emosi, gerak, ilusi maupun ilustrasi 

dari kondisi subjektif seseorang. 

       Koentjaraningrat dan Geertz (dalam Isnaoen 2006: 16), Seni lukis sebagai 

karya seni merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya yang senantiasa 

menunjukkan sifatnya yang estetik dan secara konseptual kehadirannya diatur, 

diarahkan, dikendalikan secara budaya, yakni menurut sistem pengetahuan, 

agama, kepercayaan, nilai-nilai atau sistem-sistem simbol yang dikembangkan 

bersama oleh masyarakatpendukungnya. 

       Adapun pengertian seni lukis dari sisi medium dan teknisnya seperti yang 

diutarakan oleh Herberd Read dan The Liang Gie (dalam Isnaoen 2006: 17), Seni 

Lukis ialah meleburkan cat warna padat ataupun cair, di atas bidang datar (kanvas, 

panel dinding atau kertas) yang hasilnya dapat menggetarkan indera atau dapat 

menciptakan ilusi bentang ruang, gerak, tekstur, dan bentuk serta mampu 

mengkomposisikan unsur-unsur seni untuk menciptakan ketegangan-ketegangan. 

Dengan melalui teknik dan sarana ini, seni lukis dapat mengekspresikan nilai-nilai 

subjektif lainnya. 
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2.2.1.2 Jenis Seni Lukis 

       Berikut adalah jenis-jenis seni lukis berdasarkan dari medium yang 

digunakan, yang dikutip dari Sucitra (2013: 6 - 9) adalah sebagai berikut: 

2.2.1.2.1 Lukisan Tempera 

       Teknik melukis ini sudah terkenal sejak zaman renaissance. Lukisan dengan 

teknik ini dipakai untuk diterapkan di permukaan tembok atau dinding dan pada 

zamannya juga sebagai penolak balaseperti lukisan goa-goa. Cat yang digunakan 

untuk melukis dicampur dengan perekat biasanya terbuat dari putih telur atau 

sagu. 

2.2.1.2.2 Lukisan Al Fresco 

       Teknik lukis ini diterapkan pada dinding yang masih basah dengan ditaburi 

bahan perekat. Pigmen yang ditimpakan di atas plester basah akan melekat sangat 

kuat sehingga hasil karyanya akan bisa dinikmati selama berpuluh-puluh tahun. 

2.2.1.2.3 Lukisan Al Secco 

       Hampir sama dengan lukis fresco, hanya saja teknik al secco dipakai pada 

dinding yang sudah kering. Teknik lukisan ini dibuat oleh Leonardo da Vinci 

berjudul The Last Super di gereja Santa Maria di kota Milan, Italia. 

2.2.1.2.4 Lukisan Mozaik 

       Teknik lukis mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan 

kaca yang berwanra-warni pada dinding atau yang lain sehingga membentuk suatu 

objek tertentu. Bahan yang bisa digunakan dalam teknik ini antara lain pecahan 

keramik, porselen, potongan kertas, atau bisa juga menggunakan batu yang 
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beraneka warna dan kayu. Mozaik yang menggunakan bahan kayu sebgai bahan 

lukisannya disebut intersia sering disebut juga dengan Intersian Malerei. 

2.2.1.2.5 Lukisan Kaca 

       Lukisan kaca ini pertama kali dikembangkan pada zaman Gothic di Eropa 

sebagai bagian dari arsitektur bangunan. Sesuai dengan namanya, media yang 

digunakan dalam karya lukis ini menggunakan bahan kaca sebagai medium 

lukisnya. 

2.2.1.2.6 Lukisan Arang atau Conte 

       Jebis karya lukis arang ini biasanya memainkan komposisi warna 

monochromatik dan menimbulakan kesan gelap terang dan kedalaman dengan 

rona earna hitam putih. Dewasa ini arang atau conte juga dikembangkan dengan 

warna-warna lain seperti merah bata, krem dan lainnya. 

2.2.1.2.7 Lukisan Cat Minyak 

       Cat minyak adalah medium yang terdiri atas partikel-partikel warna yang 

diikat dengan media pengikat pigmen warna dan biasanya dikemas dengan tube 

dari timah sehingga mudah digunakan. Cat minyak menggunakan medium 

pengencer berupa minyak dan sifat karya-karya lukis cat minyak adalah karya-

karya yang tebal atau plakat. 

2.2.1.2.8 Lukisan Cat Air (Aquarel) 

       Lukisan cat air merupakan karya lukis yang menggunakan media cat air. 

Medium pengencer cat air adalah air. Teknik melukis cat air populer disebut 

dengan teknik aquarel. Teknik aquarel adalah teknik mwlukis dengan sapuan tipis 

sehinggahasilnya transparan. 
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2.2.1.2.9 Lukisan Cat Akrilik 

       Adalah lukisan dengan bahan akrilik yang menghasilkan warna cerah dan 

menyala. Akrilik terbuat dari plastik berbasis polietilen yang akan mengeras 

ketika kering. Berbagai pigmen kemudian ditambahkan dalam emulsi polimer 

akrilik untuk mendapatkan berbagai warna cat yang berbeda. Meskipun sifatnya 

plakat, uniknya cat akrilik memiliki media pengencer berupa air sehingga cat ini 

cukup hemat. Sifat goresan yang dihasilkan juga ekspresif sehingga cocok untuk 

eksperimen gaya-gaya lukisan ekspresionis. 

2.2.1.2.10 Lukisan Batik 

       Lukis batik tentunya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan 

emnitupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Kain yang tertutup lilin 

inilah yang nantinya akan membentuk garis, titik, atau ruang setelah dicelupkan 

ke larutan pewarna. 

2.2.1.2.11 Seni Lukis Kolase 

       Adalah suatu bentuk karya seni (lukisan) yang menerapkan bahan-bahan 

berwarna yang sangat beragam secara fisik, bersubtrat umumnya kain dan 

berteknik tempel. Pada kolase yang ditempelkan bervariasi, seperti kain, kertas, 

kayu, dll. 

2.2.1.2.12 Seni Lukis Teknologis 

       Adalah lukisan yang bahannya bermedium bebas, pada subtrat bebas, dan 

dilakukan dengan teknik elektronis (komputer). Sekarang populer dengan sebutan 

digital painting. 
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       Dari sekiaan jenis karya lukis seperti tersebut diatas, dalam proyek studi ini 

menggunakan jenis karya lukis dengan media akrilik dengan teknik plakat. 

 

2.2.1.3 Fungsi Seni Lukis 

       MGMP  Seni Budaya SMP Kabupaten Cilacap dalam 

(https://mgmpseni.wordpress.com/materi-belajar/seni-rupa/semester-1/kelas-

ix/seni-rupa-murni-seni-lukis/) menerangkan tentang tiga nacam fungsi berkarya 

seni antara lain: 

2.2.1.3.1 Fungsi Primer 

       Berkarya seni untuk cetusan perasaan dan ekspresi pribadi seniman.  

2.2.1.3.2 Fungsi Sekunder 

       Sebagai sarana komunikasi dengan pihak luar atau orang lain. 

2.2.1.3.3 Fungsi Fisik 

       Mengutamakan nilai dari fisik atau wujud karya seni. 

       Seni lukis merupakan bagian dari jenis karya fine art, sehingga fungsi yang 

kuat dari karya seni lukis adalah fungsi primer sebagai sarana atau wadah cetusan 

ekspresi pribadi seniman, dan fungsi sekunder sebagai media komunikasi seniman 

dengan pihak luar. 
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2.2.2 Seni Lukis Abstrak 

2.2.2.1 Pengertian Seni Lukis Abstrak 

       Susanto (2012: 3) menerangkan abstrak: (1) Tidak berwujud; tidak berbentuk; 

mujarad; niskala. (2) Dalam Seni Rupa berarti ciptaan-ciptaan yang terdiri dari 

susunan garis, bentuk, dan warna yang sama sekali terbebas dari ilusi atas bentuk-

bentuk alam, tetapi secara lebih umum adalah seni di mana bentuk-bentuk alam 

itu bukan berfungsi sebagai objek atau pun tema yang harus dibawakan, 

melainkan sebagai motif saja. Seni abstrak juga disebut seni non representasional. 

Ada pula yang menamakannya sebagai ornamen tanpa representasi yang terjadi di 

banyak kebudayaan. Sedangkan menurut Sadali (dalam Isnaoen 2006: 18) 

menyatakan bahwa abstrak merupakan istilah untuk menyatakan pelukisan yang 

sama sekali non representatif. 

 

2.2.2.2 Jenis Seni Lukis Abstrak 

       Purwanto (dalam pengantar katalog pameran Rupa Bunyi 2016: 2) 

menerangkan bahwa, “Dalam perkembangannya seni lukis abstrak dibagi dalam 

dua kecenderungan yaitu abstrak geometri (geometrical abstractart) yaitu 

ekspresi lukisan yang cenderung memilih bentuk-bentuk geometris, yang 

menggambarkan ungkapan sifatnya yang rasional dan intelektual. Dan abstrak 

non-geometrik yang mencakup ungkapan bentuk-bentuk organik, biomorfik, 

ekspresif, emosional dan intuitif. Pada abad ke-20 muncul fenomena 

penggabungan abstrakisme dengan ekspresionisme, sebuah gejala perkembangan 

yang dinamis pada seni lukis yang sangat penting terutama bagi perkembangan 
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seni lukis di New York saat itu. Terdapat dua kecenderungan lahirnya seni lukis 

abstrak yang populer dikenal sebagai abstrak-ekspresionisme atau  Action 

Painting yang menekankan pentingnya aksi tubuh (gesture) dalam proses melukis 

(Jackson Pollock, Willem de Kooning, Arshile Gorky) Harold rosenberg 

menyebutnya sebagai Gesture Painting. Dan yang kedua yaitu Color Field 

painting dengan tokoh penting Mark Rothko. Dengan menekankan pada 

pemikiran yang lebih formal pada penggunaan warna dengan mengeyampingkan 

penggunaan garis dan ilusi bentuk alam”. 

 

2.2.2.3 Perkembangan Seni Lukis Abstrak 

       Jika kita membaca perkembangan seni lukis modern kita dapat sedikit banyak 

dapat memetakan bahwa perkembangan seni lukis abstrak terbagi pada dua fase, 

yaitu fase Abstraksionisme awal, masa Kandinsky atau masa perang dunia dan 

Fase gelombang Abstrak-Ekspresionime Amerika Serikat dengan tokoh yang 

fenomenal adalah Jacson Pollock. Soetjipto (1989) menyebutnya dengan Masa 

Abstraksionisme dan gelombang seni lukis modern Amerika Serikat, sedikit 

berbeda dengan Arnanson (1998) yang membagi fase seni lukis abstrak dengan 

lebih rinci dimulai dari fase perang dunia yang terbagi dari masa strukturalisme, 

era mesin Jerman, abstraksi era Prancis. Dan Fase Abstrak-Ekspresionime 

Amerika yang terbagi menjadi masa Action/Gestrure Painting dan Field Painting. 
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        Dari penjelasan tersebut diatas dapat kita lacak garis tengah dari 

perkembangan seni lukis abstrak adalah sebagai berikut: 

2.2.2.3.1 Abstraksionisme 

       Dikutip dari  (https://janicalewinsky.wordpress.com/2014/03/06/aliran-seni-

abstraksionisme/), Louis Fichner dalam Understanding Art (1995) menyatakan, 

seni lukis abstrak (Abstraksionisme) merupakan penyederhanaan atau 

pendistorsian bentuk-bentuk, sehingga hanya berupa esensinya saja dari alam atau 

dari objek yang diabstraksikan. Abstraksi, mengubah secara signifikan objek-

objek sehingga menjadi esensinya saja. 

2.2.2.3.1.1 Wassily Kandinsky, 1866-1944. 

       Soetjipto (1989: 201) menerangkan, Wassily Kandinsky (1866-1944), 

dianggap sebagai pionir seni lukis abstrak, yang kemudian disusul dan dilanjutkan 

oleh temannya sama-sama dari Rusia bernama Kasimir Malevich (1878-1935). 

Setelah Malecivh mempelajari teori-teori Kandinsky, maka ia melangkah lebih 

jauh lagi dalam mempelajari teori-teori Kandinsky. Kemudian munculah 

Suprematisme, Kontruktivisme, Neoplastisisme (De Stijl), dan Purisme, yang 

pada dasarnya adalah sama-sama meninggalkan bentuk alam, dan seni harus 

dimurnikan semata-mata hanya terdiri dari unsur-unsurnya saja, misal garis dan 

warna.  

      Teori Kandinsky yang dimaksud tersebut diatas adalah sebagai berikut, 

Soetjipto (1989: 179-180): pada Tahun 1910 Kandinsky mengadakan pameran 

Non-figuratif, pada saat bersamaan dia menulis teorinya “Concerning the 

Spiritual in Art”, isinya: “Suatu hasil seni terdiri dari dua unsur, unsur pertama 
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adalah unsur dalam dan yang kedua adalah unsur luar.  Unsur yang pertama 

adalah unsur emosi yang ada dalam jiwa seniman. Emosi ini mempunyai 

kemampuan untuk membangun emosi yang serupa dengan emosi dalam diri 

penonton. Unsur dalam ialah emosi, harus ada dalam sesuatu hasil seni. Apabila 

tidak maka hasil seni itu adalah sebuah kepalsuan. Unsur pertama ini justru 

menentukan bentuk dari hasil tersebut.”  

       Selanjutnya ia menyatakan, Bentuk dan warna adalah bahasa visual yang 

dapat mengungkapkan emosi, sama persis seperti nada-nada dalam musik yang 

langsung menyentuh dan menggetarkan hati. Bentuk dan warna dalam lukisan 

seperti  nada-nada dalam musik. Nada-nada tersebut adalah ungkapan dari apa-apa 

yang ada di alam. Akhirnya ia mengambil kesimpulan, bahwa ada tiga sumber 

inspirasi: 1) Impresi, kesan yang ditangkap langsung dari alam yang ada di luar 

seniman. 2) Improvisasi, adalah ungkapan yang spontan, dan hal itu tidak disadari 

oleh seniman bahwa masalah itu berasal dari dalam yang sifatnya spiritual. 3) 

Komposisi, adalah merupakan ungkapan perasaan yang sifatnya dari dalam, dan 

terwujudnya dengan lambat-lambat serta secara sadar. Kesadaran ini tetap 

menggunakan perasaan, bukan menggunakan rasio. 

       Dari karya-karya Kandinsky jenis kedua inilah yang nantinya dianggap 

sebagai embryo dari aliran Absrtak-Ekspresionisme yang menjadi tokohnya nanti 

adalah Jackson Pollock, dari Amerika. 
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2.2.2.3.2 Suprematisme 

2.2.2.3.2.1 Kasimir Malevich (1878-1935) 

       Soetjipto (1989: 202) menerangkan bahwa, Suprematisme dilahirkan oleh 

Malevich di moskow pada tahun 1913, dengan lukisan-lukisannya yang pada 

umumnya abstraksi dalam bentuk geometris murni, misalnya “Delapan empat-

persegi-panjang yang merah”, 1914. Dan yang lebih ekstrim lagi adalah “Putih di 

atas Putih” yang hanya merupakan kanvas putih telanjang dengan senuah garis 

tipis membentuk bujur sangkar yang diletakan miring. Teorinya diterbitkan oleh 

Bauhaus dalam tahun 1927. Teorinya kurang lebih sebagai berikut: Yang saya 

maksudkan dengan Suprematisme adalah supremasi dari perasaan murni dalam 

seni; Bagi seorang Suprematist, sasaran yang paling cocok adalah sesuatu yang 

memberikan ekspresi perasaan murni paling penuh dan tidak memperhatikan 

objeknya. Objek itu tidak ada artinya bagi senimannya.demikian juga ide-ide 

pikiran yang sadar, tidak ada gunanya. Perasaan adalah faktor yang menentukan. 

Maka sampailai sudah seni representasi yang non-objektif, yaitu Suprematisme. 

2.2.2.3.3 Kontruktivisme 

       Soetjipto (1989: 203) menjelaskan tentang gerakan gaya lukis Kontruktivisme 

ini adalah mereka yang berusaha untuk menciptakan bentuk-bentuk tiga dimensi 

yang abstrak dengan menggunakan bahan bangunan modern seperti kawat, besi, 

kayu, dan juga kemudian menggunakan plastik. Tokoh-tokohnya adalah Vladimir 

Tattlin (1885-1956), Antonie Pevsner (1886-1962), dan Naum Gabo (1890-1977). 
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2.2.2.3.4 Neo-Plastisisme (De Stijl) 

       Soetjipto (1989: 203) menerangkan, aliran ini lebih terkenal dengan nama De 

Stijl, diambil dari nama majalah yang menyiarkan ide-idenya, berpusat pada diri 

seorang pelukis Belanda Piet Mondrian, 1872-1944. 

2.2.2.3.4.1 Piet Mondrian, 1872-1944. 

       Soetjipto (1989: 204) menerangkan, semula Piet Mondrian adalah seorang 

pelukis yang mengarah pada impresionisme dengan objek pemandangan di 

negerinya. Dalam tahun 1906 ia mulai dengan perubahan-perubahannya, dan 

karyanya yang berjudul “Komposisi no.10. Plus dan Minus” yang dilukiskannya 

dalam tahun 1915, telah sama sekali kehilangan objek-objek naturalnya. Gerakan 

itu sendiri lahir tahun 1317, pendirinya telah disebut diatas dibantu dengan Bart 

van der Leck, beserta pelukis-pelukis, pematung-pematung, dan artsitek. 

Argumentasi gerakan ini semakin menjadi jelas karena tulisan dari Mondrian: 1) 

Bahwa semua lukisan itu terdiri dari garis dan warna yang merupakan esensi dari 

padanya. Maka dari itulah garis dan warna harus dibebaskan dari beban peniruan 

alam dan membiarkannya berada untuk kepentingan garis dan warna itu sendiri. 

2) Lukisan itu di atas bidang datar, oleh karenanya bidang datar tersebut harus 

dihormati, dibiarkan seperti itu saja, tidak dikelabui oleh kesan ruang. Lukisan 

harus sedatar dimana ia berada. 3) Pelukis yang berusaha untuk mengejar 

universalitas hanya menyederhanakan bentuk. Makin sederhana makin mendekati 

universal. Maka dari itu, bentuk yang paling sederhana ialah segi empat panjang, 

harus merupakan satu-satunya bentuk.  
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       Makin murni suatu warna makin cocok untuk mendekati ke arah 

universalitas. Yang dimaksud warna murni adalah warna primer. Maka warna-

warna primer itulah yang dimanfaatkan, biarkan warna-warna itu berbicara untuk 

sendiri. 

2.2.2.3.5 Purisme 

       Soetjipto (1989: 205) menerangkan, tokoh dalam gerakan ini adalah Amedee 

Ozenfant (1886-1966) dan Lee Corbusier (1887-1965). Dua tokoh tersebut adalah 

pelukis arsitek, pembuat konsep teori, dan juga penulis. Mereka menemukan teori 

baru lagi yang nantinya akan memiliki dampak besar pada perubahan desain dan 

arsitektur. Kelompok ini membuat reaksi pada kubisme. Mereka menganggap 

kubisme analitis telah berlenih-lebihan dan menjadikan kubisme sebagai ramuan-

ramuan dekoratif saja. Oleh sebab itu untuk mengembalikannya ke arah abstraksi 

yang terarah memerlukan adanya reformasi. 

 

2.2.2.3.6 Gelombang Seni Lukis Modern Amerika Serikat Abstrak Ekspresionisme 

2.2.2.3.6.1 Abstrak-Ekspresionisme dan Action Paintings 

       Tonggak pertama sebagai batu loncatan gerakan yang eksplosif ini adalah 

konsep improvisasinya Kandinsky, yang kemudian dengan dadaismenya 

Duschamp, serta surealismenya Miro dan Paul Klee. Sebenarnya mereka semua 

berangkat dari lukisan-lukisan representasional, yang kemudian menuruti jalanya 

sendiri-sendiri, hingga mereka sampailah pada seni lukis modern yang berikutnya 

disebut seni “non-objektif”. Mereka juga disebut sebagai Action Painter yang 

didominasi oleh ekspresi gerak ketika melukis. 
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2.2.2.3.6.1.1 Hans Hofman, 1880-1966. 

       Soetjipto (1989: 228) menerangkan, Hans Hofman lahir di Bavaria, dan 

pernah belajar di Paris pada permulaan abad ke 20 ini, dan Munchen, serta 

beberapa kali pergi ke Italia. Pada tahun 1932 pindah ke Amerika serikat, Los 

Angles. Dan kemudian pada tahun 1941 menetap di kota New York. Di kota 

tersebut dia mendirikan sekolah fine-art, dan juga di provincetown, Massacusetts. 

       Hofman mendapat pengaruh dari kaum fauvis dan Beu Reuter, kubisme, dan 

terutama pada kecemerlangan warnanya dibanding dengan para kaum abstrak-

ekspresionis yang lain. Kemudian pada tahap permulaan aliran ini, ia banyak 

mempengaruhi teman-temannya. 

2.2.2.3.6.1.2 Arshile Gorky, 1905-1948. 

       Soetjipto (1989: 226) menerangkan, Gorky lahir di Armenia, pada tahun 1920 

pindah ke Amerika. Karyanya mula-mula terpengaruh oleh gaya Paul Cezanne. 

Gorky sangat dekat dengan Kandinsky,willem de Kooning, dan Stuart Davis. Dia 

dianggap merupakan gerakan pionir dari aliran ini. Dia jugadekat dengan kaum 

Surrealis yang memiliki ekspresi otomatis dari gambaran-gambaran yang tidak 

disadari. Karyanya “The Liver is the Cock‟s Comb”, 1944 adalah karya yang 

mengungkapkan kondisi emosi yang dalam serta diproyeksikan secara spontan 

dalam bentuk-bentuk yang unik. 

2.2.2.3.6.1.3 Willem De Kooning, 1904- 

       Arnanson (1998: 389) menerangkan,Willem de Kooning  adalah tokoh sentral 

dalam kisah abstrak ekspresionisme, meskipun dia bukan salah satu dari yang 

pertama muncul di mata publik selama tahun 1940-an. de Kooning, lahir di 
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Rotterdam, Belanda, datang ke Amerika pada tahun 1926, setelah itu ia menjadi 

teman dekat Gorky dan sejumlah artis yang berhubungan dengan abstrak 

ekspresionisme. Meskipun ia tidak menunjukkan diri sampai tahun 1948, de 

Kooning merupakan kekuatan abstrak bawah tanah, dimana para pelukis 

eksperimental muda berbicara.  

       De Kooning adalah sosok pelukis dan potraitis sampai tahun 1940, salah satu 

prlajaran tersebutia dapat dari individu dalam suatu lingkungan memiliki 

kontribusi dalam lukisan Giacometti. Ketika ia mulai melukis abstraksi, bentuk 

yang pertama terinspirasi dari gaya picasso melalui gaya Gorky. Dalam karya 

awal, namun, bentuk-bentuk lengkung - masih dengan sangat kental. Bentuk-

bentuk organik atau bio-organik disajikan dengan tandingan dan bergerigi, garis 

yang berenergi tinggi pada kanvas. beberapa yang paling indah adalah grup 

lukisan hitam putih dengan gambar yang dikerjakan sekitar tahun 1950. Pada 

tahun 1950 de Kooning juga telah mengembangkan aspek tentang abstrak 

ekspresionisme, yang berbeda dari Kandinsky, Gorky, Picasso atau dari siapa saja 

yang telah mendahuluinya, dan ia muncul sebagai salah satu dari gaya baru, 

modus intensif baru dalam ekspresi. Pada saat yang sama nostalgia mendorongnya 

menggambar dengan memulai serangkaian tema lukisan wanita, rasa yang sangat 

kuat, yang memunculkan daya tarik hipnotis wanita sebagai simbol seks, dewi 

kesuburan dan dalam tradisi Edvard Munch - vampir pengisap darah. 

Eksploitasinya terhadap tema wanita masih akan terus berlanjut dengan variasi 

yang beragm, bentuk karikatur sederhana, goresan dengan lembut dan erotis.  
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       Selama akhir 1950-an, de Kooning kembali untuk waktu yang lama pada gaya 

abstrak, goresan tangannya mengingatkan pada kekuatan dinamis yang luar biasa. 

Pada karya abstrak ini, ia sementara kehilangan goresan kasar ekspresif pada 

sapuan kuasnya, kemudian cenderung menonjolkan gerak dan struktur arsitektur 

agak terkait dengan lukisan dari franz Kline. Dari ini di awal 1960-an, de 

koonings berbalik dengan pergantian hampir berirama ke bentuk lukisan sosok, 

tetapi dijalankan dengan kelezatan melampaui apapun yang dia lakukan 

sebelumnya. 

       De Kooning terus melukis cemerlang dalam tahun 1980-an, dan meskipun 

sejumlah besar karya terbaru yang abstrak, kritikus menitikberatkan di bagian 

background. di sini, dalam cahaya yang khas, halus, rose pallete, yelow, hijau, 

biru, dan putih. de Kooning telah mengembalikan sapuan kuas kasarnya ke dalam 

megahnya karya hampir menyerupai aliran Rubensian dalam bentuk warna 

anggun. Ia adalah pelukis besar dengan gaya jadul dalam kesuksesannya, 

sebanding dengan Rubens, Rembrandt, Michelangelo, Titian, atau Picasso dan 

Matisse 

2.2.2.3.6.1.4 Jackson Pollock, 1912-1956. 

       Arnanson (1998: 390-391) menerangkan,Jackson Ppollock telah menjadi 

simbol seluruh dunia lukisan Amerika baru setelah perang dunia II. Pollock 

berasal dari kota Cody, Wyoming, perbatasan Arizona dan California. Ia belajar di 

New York di Student Art League bersama dengan Thomas Hart Benton dan relasi 

lainnya dapat dilihat diantara masa Arabesque abstrak dan pola figuratif benton. 

Gaya lukisan yang dilakukan oleh Pollock di pertengahan 1940-an, biasanya 
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melibatkan beberapa figurasi dengan derajat  yang aktual atau tersirat, yang kasar 

dan berat, terinfluens gaya Picasso, Max Ernst, dan Surealisme Miro atau Masson, 

tapi penuh dengan kegugupan, dan dipadukan dengan energi ia sendiri. Pada tahun 

1947-an bahkan sebelumnya Pollock mulai bereksperimen dengan semua jenis 

lukisan, lebar labirin garis, splatters, dan tetesan cat dimana muncul sesuatu yang 

besar berupa lukisan "menuangkan" cat untuk beberapa tahun ke depan. Lukisan-

lukisan ini umumnya dijalankan di atas kanvas besar diletakkan di lantai. Hal 

tersebut adalah yang paling populer terkait dengan apa yang disebut dengan action 

painting. Kritikus Harold Rosenberg, menyiratkan bahwa lukisan tindakan 

tersebut adalah semacam latihan atletik. Tidak benar bahwa ada pernyataan bahwa 

hamburan tak beraturan dan tampak serampangan adalah tindakan sembarangan, 

namun itu merupakan tindakan intuitif yang sepenuhnya terkendali. Dalam 

lukisan pollock dan banyak pelukis abstrak ekspresionis lainnya, terdapat unsur 

intuisi atau disengaja memainkan ruang besar, mempercepat bagian, dan ini 

memang salah satu kontribusi para penggelut gaya lukis abstrak ekspresionisme, 

yang telah menemukan inspirasi sendiri di ekspresionisme "otomatisme psikis". 

Namun, tidak ada seorang mendapatkan sebutan seniman eksperimental dan 

dicapai tidak dapat benar-benar disengaja. Hal tersebut merupakan hasil latihan 

kontrol dan gerak reflek selama bertahun-tahun praktek serta sebuah 

keberuntungan. Layaknya lukisan tetesan pollock yang dikerjakan antara 1947 

dan 1951  adalah hasil kebetulan yang merupakan keberuntungan yang sekarang 

memiliki identitas umum dan kehadiran pribadi. 
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       Selain dari kualitas intrinsik mereka, seputar Pollock tentang dituangkannya 

pigmen dan kontribusi elemen lain yang mengubah perjalanan seni lukis modern. 

Pertama konsep all-over painting, lukisan tampaknya tanpa awal atau akhir, 

memperluas ke batas kanvas dan menyiratkan perpanjangan bahkan di luar. Ini 

adalah "holisme" bersama-sama dengan skala besar karya-karya, memperkenalkan 

konsep lain yang lukisan dinding yang berbeda dari tradisi lukisan kuda-kuda, 

bahkan karena keluar di kubisme dan abstraksi geometris. Ini adalah istirahat 

akhir dari ide kebangkitan lukisan terlepas dari penonton, untuk melihat sebagai 

unit mandiri, lukisan menjadi "holistik", lingkungan, sebuah ensemble yang 

mencakup penonton, di sekitarnya di semua sisi. perasaan penyerapan atau 

partisipasi diperkuat dengan ambiguitas ruang gambar, warna dan garis, meskipun 

tidak pernah menusuk lubang perspektif jauh di permukaan, masih membuat ilusi 

gerakan yang berkelanjutan, mengepul sebuah, bergelombang kembali dan 

benteng, dalam kedalaman terbatas. dengan cara ini, Pollock berangkat dari tradisi 

kebangkitan dan seni lukis modern di depannya, dan meskipun ia tidak pengikut 

gaya langsung, ia mempengaruhi jalannya lukisan eksperimental setelah dia. 

       Beberapa tahun terakhir hidup Pollock yang ditandai dengan keraguan dan 

kebimbangan. Ia menjelajahi masalah angka di beberapa gambar dan lukisan, 

menggunakan hitam dominan, dan antara tahun 1933 dan 1956 kembali ke lukisan 

kuas tradisional, berat dalam impasto, dan melibatkan gambar mengingatkan 

lukisan awal 1940-an. Meskipun kemudian karya terakhirnya ini menderita 

pendapat kritis jika dibandingkan dengan lukisan tetes besar, terutama beberapa 
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kanvas hitam-putih memberikan sinyal penting bagi fase baru.Sayangnya diakhiri 

oleh kematian sang artis dalam kecelakaan mobil pada tahun 1956. 

2.2.2.3.6.1.5 Franz Kline 

       Arnanson (1998: 391-392) menerangkan, sampai pada tahun 1950, Kline 

adalah pelukis figuratif, seorang pelukis tokoh dan kehidupan perkotaan yang 

diwarnai dengan realisme sosial. Ketika setelah ia mulai melukis abstrak, Kline 

tetap sebagai pesona disaat yang sama ia juga terbenam dalam tradisi lukisan 

Barat, dari gaya Rembrandt ke Goya. Gairah untuk menggambar diwujudkan 

selama tahun 1940-an, terutama dikebiasaannya membuat sedikit sketsa hitam dan 

putih, fragmen di mana dia belajar motif tunggal atau muncul melalui proyektor 

buram, ia melihat implikasinya dalam skala besar. Ini adalah wahyu yang dari satu 

pakem ke yang berikutnya berubah dia dari pelukis representasional menjadi 

pelukis gambar abstrak bebas. 

       Awal 1947 ia mencoba latihan kecil sesekali di abstraksi hingga abstrak 

ekspresionis yang matang. Menggunakan media murah, cat dan kuat tukang cat 

pasaran, Kline melukis pada kanvas besar yang  melekat pada dinding studio. 

meskipun Kline pada tahun 1950 sangat menyadari percobaan dari pelopor 

abstrak ekspresionis yang telah disebutkan, dorongan untuk itu tampaknya telah  

datang dari sketsa awal sendiri, tiba-tiba mendapat pandangan baru, dalam 

konteks besar, lebih signifikan, pekerjaan ia mulai memproduksi sekitar 1949-

1950 mewakili bentuk ekspresi sepenuhnya individu, salah satu kontribusi besar 

untuk abstrak ekspresionisme. Skala besar pertama abstraksi hitam dan putih 

Kline tahun 1950. Antara kualitas unik mereka adalah besar, kasar, tapi 
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brushsroke dikendalikan, kuat, struktur arsitektur, dan dalam tekstur cat serta 

dalam membentuk bentuk, sebuah desakan kesetaraan putih yang mencegah kerja 

dari hanya menjadi gambar hitam meledak diatas dasar putih. judul dari sebagian 

besar karyanya adalah asosiasi kesempatan dengan sesuatu yang dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari.  

       Kline adalah fenomena dikecepatan yang ia capai sebagai penguasa abstrak 

ekspressionis baru. Bahkan karya pertama tidak ada tentatif tentang mereka. Pada 

tahun 1955 ia memproduksi serangkaian karya, monumental dalam skala dan 

konsepsi. Dibingkai dengan kayu mahoni dengan struktur gothic besar balok 

rusak diikat dalam susunan yang tampaknya gila, sugestif perubahan dan 

pembusukan, meskipun belum memiliki sesuatu yang permanen dan abadi, seperti 

dalam arsitektur Gaudi. keseimbangan hitam dan putih adalah seperti bahwa 

penelitian terkonsentrasi mengubah lukisan itu ke dalam struktur padatan putih 

pada rongga hitam itu Kebetulan bahwa struktur dilukiskanFranz Kline telah 

memberikan dampaknya terhadap pematung konstruktivis tahun 1960-an. Pada 

karya akhir pengantarnya, warna yang ia gunakan di akhir 1950-an masih menjadi 

menjadi misteri. Sayangnya, sang artis tidak hidup cukup lama untuk 

menunjukkan bahwa warna bisa menambahkan dimensi baru untuk karyanya. 

2.2.2.3.6.2 Field Paintings 

2.2.2.3.6.2.1 Mark Rothko, 1903-1970. 

       Soetjipto (1989: 229-230) menerangkan, pada tahun 1930-an Mark Rothko 

adalah pelukis tokoh-tokoh penghuni perkotaan, kemudian pada tahun 1940-an ia 

melukis surrealis yang biomorfis. Kemudian melukis di bidang kanvas yang 
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membentang, bidang warna yang luas dengan garis pinggirnya yang mengkabur 

bernuansa makin melemah. Warna memegang peranan penting dengan tidak ada 

garis atau bentuk sama sekali. Penonton yang peka akan tersentuh dengan nuansa 

warnanya yang melembut pada pinggiran-pinggiran bidang warna yang melembut 

dan dikuaskan dengan hati-hati tapi tepat. Bukan warna-warna yang ramai dan 

kontras seperti orkestra yang meriah, melainkan warna-warna yang bernuansa 

pada pinggirannya serta makin lembut menuju pada bingkai gambar. Temanya 

hanya dua bidang warna yang luas. Kanvas yang luas itu biasanya hanya dibagi 

dalam dua bidang warna utama. Tidak ada garis pembatas melainkan kedua warna 

yang dihubungkan dengan nuansa-nuansa makin melembut. Nuansa-nuansa itu 

memberikan getaran tertentu pada penonton, dan terasa bidang itu makin meluas 

dan lenyap pada bagian bingkai gambarnya. Dalam lukisannya ia tak mengenal 

istilah picture-frame dengan isinya seperti zaman dulu-dulu. Karena isinya tak 

terhingga lagi, tak terbatas luasnya. 

 

2.2.3 Seni Lukis Abstrak Ekspresionisme 

       Susanto (2012: 4) menerangkan, Abstrak Ekspresionisme adalah aliran yang 

menumpahkan gejolak jiwa manusia yang digambarkan secara spontan/ abstrak. 

Merupakan gerakan dalam seni lukis yang paling dinamis di tahun-tahun 1940an 

di Amerika Serikat.  

       Gaya seni lukis Abstrak Ekpresionis menurut penulis adalah gaya lukis yang 

sangat cocok dengan konsep dalam proyek studi ini dengan menempatkan bunyi 

sebagai stimulus yang dapat membentuk gejolak emosional. Konsep dalam proyek 
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studi ini mencoba menempatkan stimulus bunyi sebagai perangsang, atau pemicu 

dalam menggerakan alam bawah sadar penulis dalam pengerjaan karya lukis 

abstrak, yang dikerjakan secara spontan dan improvisasi sesuai dengan emosi 

yang terbentuk setelah mendapat rangsangan bunyi. Gaya visual karya lukis dalam 

proyek studi ini adalah jenis karya lukis abstrak non-geometrik yang mencakup 

ungkapan bentuk-bentuk organik, biomorfik, ekspresif, emosional dan intuitif, 

yang terinspirasi oleh pola kerja atau gaya lukis improvisasi dari pelukis 

Kandinsky dengan permainan warna-warnanya yang cemerlang serta permainan 

kompisisi unsur-unsur rupanya yang menarik, Jackson Pollock dengan gaya tuang 

catnya atau dewasa ini berkembang dengan nama throw paint, dan Franz Kline 

dengan gaya sapuan kuas besar yang kuat dan berkarakter. 

2.2.4 Unsur Visual  dalam Karya Seni Lukis 

       Proses penciptaan sebuah karya seni dalam usaha menghasilkan bentuk karya 

seni yang baik diperlukan pemahaman terhadap unsur-unsur visual. Meyer (dalam 

Isnaoen 2006: 18) menerangkan bahwa unsur-unsur visual atau unsur rupa itu 

merupakan bagian dari bentuk dan menjadi satu kesatuan yang utuh.Sehingga jika 

bentuk tersebut dikomposisikan, maka secara keseluruhan dapat menampilkan 

perwujudan maknanya. 

       Isnaoen (2006: 19) berpendapat bahwa setiap unsur estetik memiliki kualitas 

sesuai dengan cara dari masing-masing perupa dalam memanipulasi unsur-unsur 

estetik sesuai dengan gejolak ekspresinya, sehingga para perupa dapat 

memvisualkan ungkapan dalam suasana tertentu selaras dengan emosi dan 

insprirasinya. Pada setiap unsur yang telah diolah dan disajikan dalam suatu karya 
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seni rupa akan menimbulkan pesona tertentu bagi penikmat, baik pesona fisik 

maupun pesona emosional.Unsur-unsur rupa juga disebut unsur-unsur visual 

(visual elements), unsur-unsur formal atau unsur-unsur desain.Unsur-unsur rupa 

ialah garis (line), raut atau bangun (shape), warna (colour), gelap terang atau nada 

(light-dark, tone), tekstur atau barik (texture), dan ruang (space), Sunaryo (2002: 

6). 

       Sesuai dengan berbagai pendapat tersebut di atas, berikut pertimbangan 

sekaligus implementasi unsur-unsur visual dalam karya lukis proyek studi ini: 

2.2.4.1 Garis  

       Penggunaan unsur garis dalam karya lukis proyekstudi ini sangat beragam 

karena garis yang dihadirkan merupakan sebuah proses ekplorasi berkelanjutan 

dalam setiap tahap berkarya dari karya pertama hingga karya terakhir. Garis yang 

dihadirkan dengan spontan berdasarkan intuisi, ekspresif, dan cendrung liar.Garis 

yang dapat disaksikan antara lain adalah garis lengkung, lurus, zigzag, tegak, datar, 

diagonal maupun silang. Proses menghadirkan unsur garis dalam karya proyek studi 

ini adalah hasil dari berbagai eksplorasi teknik antara lain adalah menggunakan 

sapuan kuas yang penuh dengan cat akrilik yang sangat kental ditorehkan pada bidang 

kanvas lalu dilunturkan menggunakan sapuan kuas bersih yang sebelumnya 

dicelupkan pada air yang cukup banyak terlebih dahulu. Hal tersebut bertujuan untuk 

mendapatkankan unsur garis yang lebih berdimensi antara garis tegas dan transparan 

serta garis-garis yang terbentuk secara natural oleh arah aliran air yang mengalir. 

Teknik lain dalam menghadirkan garis dalam karya proyek studi ini adalah 

dengan memanfatkan kertas foil yang ditempelkan menggunakan lem stick yang 

dibakar menggunakan lilin lalu ditorehkan secara acak di atas bidang kanvas 
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dengan mertimbangan prinsip harmonis. Ekplorasi teknik terakhir dalam 

mengadirkan garis dalam karya lukis proyek studi ini adalah dengan 

menggunakan teknik khas Jackson Pollock yang terkenal dengan teknik cat yang 

dituangkan menggunakan ujung kuas ataupun dicipratkan dengan kuat. Teknik ini 

menghasilkan unsur garis yang cukup menarik seperti garis meliuk-liuk dan garis 

lurus yang tajam. Namun teknik ini cukup riskan karena membutuhkan kontrol 

yang baik dan bijak, sehingga penggunaan teknik ini dalam menghadirkan unsur 

garis tidak terlalu dominan. 

2.2.4.2 Raut atau Bangun 

       Raut atau bangun yang terbentuk dalam karya lukis proyek studi ini adalah 

raut-raut organis dan bersudut bebas. Raut yang terbentuk dalam karya proyek 

studi ini merupakan raut-raut yang terbentuk secara spontan dari pertumpukan 

garis dan warna yang ekspresif, beberapa karya raut atau bangun sebagai subjek 

utama dalam karya terbentuk dari garis semu yang terbentuk dari lapisan warna 

background pada proses lapis ke dua. 

2.2.4.3 Warna  

       Penggunaan warna dalam karya proyek studi ini dominan menggunakan 

warna hitam yang dipadukan dengan komposisi warna analogus, triad dan 

komplementer. 

2.2.4.4 Gelap Terang atau Nada 

       Karena karya lukis dalam karya proyek studi ini tidak meunjukan kedalaman 

atau cenderung berkesan datar. Sehingga nada warna yang terbentuk adalah dari 

perpaduan warna-warna kontras yang membentuk sebuah harmoni. 
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2.2.4.5 Tekstur 

       Tekstur yang terdapat pada karya lukis proyek studi ini adalah tekstur nyata 

yang terbentuk dari sapuat kuas atau ketebalan lapisan permukaan cat diatas 

permukaan kanvas yang datar. 

2.2.4.6 Ruang 

       Pertimbangan unsur ruang dalam karya lukis proyek studi ini adalah bersifat 

datar atau rata. Kesan kedalaman tidak nampak, hanya berupa blok warna atau 

beberapa kombinasi warna sebagai subjek lukis. Beberapa karya cenderung 

memiliki latar warna tunggal sesuai dengan rasa bunyi yang direpresentasikan 

dalam karya. 

 

2.2.5 Prinsip-prinsip Pengorganisasian unsur dalam Karya Lukis 

       Menciptakan sebuah karya seni, unsur-unsur rupa garis, raut, warna, tekstur, 

gelap-terang, dan ruang dalam penyajiannya dibutuhkan suatu 

pengorganisasian.Tujuan pengorganisasian unsur-unsur tersebut adalah untuk 

mewujudkan nilai-nilai estetis karya seni. Pengorganisasian bentuk, perupa 

menggunakan “prinsip-prinsip desain”, yakni pedoman bagaimana mengatur, 

menata unsur-unsur rupa dan mengkombinasikannya dalam menciptakan bentuk 

karya, sehingga mengandung nilai estetis atau dapat membangkitkan pengalaman 

rupa yang menarik. 

       Sunaryo (2002: 6) memaparkan bahwa pada umumnya yang dipandang 

sebagai prinsip-prinsip desain adalah (1) kesatuan (unity), (2) keserasian 
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(harmony), (3) irama (rhythm), (4) dominasi/tekanan (emphasis), (5) 

keseimbangan (balance), dan (6) kesebandingan (proportion). 

       Penjelasan tentang prinsip-prinsip desain tersebut diatas, berikut 

implementasi prinsip-prinsip desain pengorganisasian unsur visual dalam karya 

lukis proyek studi ini: 

2.2.5.1 Prinsip Irama (rhythm) 

       Irama yang digunakan antara lain progresive (menunjukkan perulangan dalam 

perubahan dan perkembangan secara berangsur-angsur atau bertingkat), dan irama 

flowing (merupakan pengaturan garis-garis berombak, berkelok dan mengalir 

berkesinambungan). 

2.2.5.2 Prinsip Dominasi/Tekanan (emphasis) 

       Pada karya seni lukis yang akan dibuat penulis diberikan suatu penonjolan 

suatu bagian atau subjek dengan cara memperhatikan prinsip dominasi. Penerapan 

dominasi dilakukan dengan menghadirkan subjek utama yang memiliki dominasi 

melalui perbedaan warna, perbedaan ukuran, dominasi melalui arah, dan 

pengecualian. 

2.2.5.3 Prinsip  Kesebandingan (proportion) 

       Mengatur porsi antar bagian perbagian atau antar bagian dengan keseluruhan 

bagian karya penulis melakukan perbandingan dengan berpatokan pada prinsip 

keseimbangan asimetri. 

2.2.5.4 Prinsip Keseimbangan (Balance)  

       Karya seni lukis dalam proyek studi ini menggunakan prinsip keseimbangan 

asimetri (asyimmetrical balance). 
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2.2.5.5 Prinsip Keserasian (harmony) 

      .Keserasian unsur visual dalam karya proyek studi ini merupakan sebuah 

pencapaian utama, penulis mempertimbangkan keserasian bentuk atau harmoni 

langsung melalui pertimbangan keserasian raut, warna, ukuran dan aspek-aspek 

bentuk lainnya. 

2.2.5.6 Prinsip Kesatuan (Unity) 

       Prinsip kesatuan (unity) diterapkan di dalam karya seni lukis dengan 

menghadirkan beberapa subyek lukisan yang di dalamnya terdapat 5 prinsip 

sebelumnya yang membentuk satu kesatuan. 
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BAB 3 

METODE KARYA 

3.1 Media Berkarya Seni Lukis 

       Karya seni hakikatnya adalah hasil dari transformasi media berkarya yang 

berupa bahan, alat, dan teknik yang digubah menjadi sebuah karya seni melalui 

proses kreatif. Menurut Sahman (1993: 38) media juga dapat berarti perantara, 

tetapi pada seni rupa yang dimaksud media disini adalah bahan, peralatan, dan 

teknik.Dalam proses pembuatan karya ada berbagai macam media pilihan baik 

bahan, alat, dan teknik yang digunakan guna memunculkan ide tau gagasan agar 

lebih menarik.  

3.1.1 Bahan 

       Bahan yang digunakanpenulis untuk melukis adalah sebagai berikut: 

3.1.1.1 Cat Akrilik (acrylic) 

       Bahan atau media cat akrilik penulis gunakan sebagai bahan atau media yang 

utama dalam karya lukis peoyek studi kali ini melalui berbagai pertimbangan 

setelah mencoba bereksperimen dengan media cat minyak. Pertama efek goresan 

yang dihasilkan oleh cat akrilik lebih ekspresif karena cat akrilik memiliki jenis 

medium air sehingga saat menyapukan cat di atas permukaan kanvas terasa lebih 

ringan. Untuk mengatur tingkat kekentalan dan keenceran cat akrilik sangat 

mudah karena tingkat kekuatan mengikat molekul catnya kuat, bila terlalu encer 

cat tidak pecah-pecah saat cat mulai kering, dengan permainan kental dan encer 

tersebut kesan ekspresif lebih terasa karena gelombang yang di hasilkan saat 
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sapuan cat di atas permukaan kanvas lebih ringan, hal tersebut sangat cocok 

dengan karakter karya lukis penulis dengan gaya abstrak. Kedua adalah nilai 

ekonomisnya, cat akrilik yang beredar di pasaran sangat beragam dengan berbagai 

kualitas.Namun tidak menutup kemungkinan cat akrilik dengan harga yang murah 

memiliki kualitas yang menawan. Proyek studi menggunakan cat akrilik dengan 

merk Kappie, cat akrilik merk ini adalah cat akrilik dengan harga yang cukup 

miring namun kualitasnya cukup baik dan telah banyak digunakan oleh perupa-

perupa muda 

3.1.1.2 Air 

       Medium air adalah medium untuk mengencerkan cat akrilik. Namun 

penggunaan air disini digunakan untuk membuat efek transparan dengan cara 

mengalirkan air diatas sapuan cat diatas kanvas. Hal tersebuat bertujuan untuk 

membuat bentuk objek yang luntur atau meleleh. 

3.1.1.3 Kanvas 

       Kanvas memanglah media yang konvensional dalam berkarya seni 

lukis.Kanvas yang penulis pergunakan dalam dalam pembuatan karya seni lukis 

ini adalah dari bahan kain blaco yang dilapisi adonan cat tembok dan lapisan anti 

bocor (no drop). Adapun ukuran kanvas yang penulis pakai dalam pembuatan 

karya proyek tugas akhir ini adalah 10 kanvas berukuran 120 cm X 100 cm dan 2 

kanvas berukuran 150 cm X 300 cm. 
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3.1.2 Alat-Alat 

       Alat yang digunakan penulis untuk melukis adalah sebagai berikut: 

3.1.2.1 Kuas 

       Kuas yang digunakanadalah kuas berukuran sedang dan besar. 

3.1.2.2 Pisau Palet 

       Pisau palet digunakan penulis sebenarnya tidak terlalu penting, hanya untuk 

mengarahkan aliran cat dan membubuhkan adonan pada permukaan kanvas. Hal 

tersebut dilakukan karena penulis tidak menggunakan palet untuk mencampur cat 

tapi mencampurkan cat langsung pada permukaan kanvas. 

3.1.2.3 Kain lap 

       Kain lap dibutuhkan dalam proses berkarya karena penulis menggunakan 

jumlah air yang sangat banyak. Selain untuk menjaga kebersihan tempat berkarya, 

kain lap juga dugunakan untuk membersihkan efek lelehan cat yang dinilai terlalu 

berlebihan. 

3.1.2.4 Ember 

       Ember dibutuhkan untuk penyimpanan cadangan air untuk menciptakan efek 

lelehan. 

3.1.3 Teknik Berkarya 

       Teknik yang digunakan dalam karya proyek studi ini menggunakan teknik 

plakat dengan metode melukis direct atau metode langsung dalam menciptakan 

karya lukis. Teknik plakat dipilih karena bahan yang digunakan untuk melukis 

adalah cat akrilik yang sifatnya menutup rapat permukaan. Meskipun ada 

beberapa bagian lukisan yang memanfaatkan teknik aquarel, yang belakangan ini 
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populer disebut teknik mbleber namun pada dasarnya secara keseluruhan karya ini 

bersifat plakat. Metode direct adalah metode dalam berkarya lukis yang cepat, 

spontan, penuh dengan intuisi merupakan gaya berkarya penulis. Saat cat masih 

basah atau setengah kering terus menerus dieksplor menuju titik dimana penulis 

mencapai rasa puas dan harmonis dengan rangsangan bunyi yang mengilhami 

lahirnya imaji visual dalam lukisan (impresi). 

 

3.2 Proses Penciptaan Karya 

 

       Diagram tersebut diatas adalah gambaran dari proses penciptaan karya dalam 

proyek studi ini. 

3.2.1 Bunyi 

       Bunyi yang akan dicoba direspon dalam karya proyek studi ini adalah jenis 

bunyi alam (soundscape), antara lain seperti bunyi gemercik air, bunyi ombak 

ataupun bunyi dedaunan tertiup angin yang dapat memberikan dampak psikologis 

terhadap manusia dalam bentuk efek relaksasi. Bunyi alam adalah bunyi yang 

dihasilkan oleh alam yang membentuk sebuah harmoni alamiah. Bunyi alam 

Telinga Otak 

Impresi, 

Sensasi, & 

Emosi 

Bunyi 

Karya Lukis 

Abstrak 



47 

 

tersebut didapatkan dari media youtube yang dapat diunduh secara bebas 

(halaman 5-6). 

 

3.2.2 Tahap Mendengar 

       Tahap mendengarkan adalah proses mendapatkan stimulus atau rangsangan 

dari bebunyian yang telah dikumpulkan, dan membentuk impresi, emosi, dan 

sensasi dalam otak. Bunyi tersebut dijadikan sebagai pemicu lahirnya imaji visual 

dalam berkarya lukis abstrak. Berikut adalah contoh gambar saat proses 

mendengarkan bunyi-bunyi yang diambil dari media sosial youtube yang bisa 

diakses secara bebas. 

 

 

3.2.3 Tahap Penerimaan dalam Otak 

       Semua jenis bunyi masuk melalui telinga, kemudian menggetarkan gendang 

telinga, mengguncang cairan di telinga dalam serta menggetarkan sel-sel 
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berambut di dalam Koklea untuk selanjutnya melalui saraf Koklearis menuju ke 

otak. Bunyi akan diterima langsung oleh Talamus, yaitu suatu bagian otak yang 

mengatur impresi, emosi, sensasi, dan perasaan. 

 

3.2.4 Tahap Konseptual 

3.2.4.1 Impresi 

        Impresi secara umum dapat kita pahami adalah kesan. Kesan dalam hal ini 

yang terbentuk karena adanya efek indera, yaitu indera pendengaran yang 

mendapatkan rangsangan berupa bunyi yang diputarkan lalu didengar, dan 

terbentuklah kesan terhadap bunyi tersebut. Gambaran-gambaran kesan tersebut 

dapat mempengaruhi persepsi atau cara pandang terhadap rangsangan tersebut. 

Hal ini penulis percaya dapat mempengaruhi imajinasi yang nantinya dapat 

membayangkan tentang hal-hal apa yang berbentuk visual dari stimulan bunyi 

yang terdengar tersebut. 

3.2.4.2 Sensasi 

       Konsep sensasi yang digunakan dalam proyek studi ini adalah konsep sensasi 

normal yaitu, penerimaan, persepsi dan reaksi 3 komponen pengalaman sensori 

yang menjalankan fungsinya organ sensori berkaitan erat dengan sistem 

persyarafan yang berfungsi sebagai reseptor dan penghantar stimulus sehingga 

tercipta sebuah persepsi yang dapat menimbulkan reaksi dari individu. Reaksi 

yang terbentuk setelah menerima rangsangan bunyi yang menghasilkan sensasi-

sensasi tertentu. Sensasi tersebut secara psikologis dapat mempengaruhi terhadap 
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gambaran-gambaran terhadap stimulan yang mempengaruhi organ indera 

manusia. 

3.2.4.3 Emosi 

      Konsep emosi yang digunakan dalam proyek studi ini adalah emosi sensoris 

yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh, seperti 

rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang dan lapar. Dalam hal ini emosi sensoris 

tersebut merupakan emosi yang terbentuk setelah menerima rangsangan bunyi, 

yang nantinya akan mempengaruhi rasa secara persepsi terhadap stimulan yang 

datang. 

3.2.4.4 Efek Lanjutan 

       Setelah bunyi sampai ke otak, dijelaskan sebelumnya bahwa gelombang 

bunyi disampaikan dari telinga melalui Kolklea dan Koklearis menuju ke otak dan 

diterima oleh bagian otak yang bernama Talamus lalu terbentuklah Impresi, 

sensasi, dan emosi dalam otak mengenai bunyi tersebut. Seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya impresi, sensasi, dan emosi dari bunyi yang diterima 

dijadikan sebuah konsep yang akan dikembangkan menjadi sebuah dasar yang 

memicu dikembangkannya imaji-imaji visual dalam otak yang dikenali dari 

stimulus bunyi yang datang. Bunyi yang dicerap, diperoleh kesan, sensasi, dan 

emosi yang dapat membentuk “rasa” secara psikologis yang dapat menjadi 

pemicu hadirnya imaji-imaji visual dalam bentuk warna, bentuk, garis, dan 

lainnya, yang nantinya akan divisualkan dalam bentuk karya lukis yang dikerjakan 

secara improvisasi dan spontan. Sehingga bisa dikatakan bunyi yang telah masuk 

didalam diri prupa menjadi milik perupa secara utuh dan menjadi produk otak 
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perupa. Bunyi datang masuk kedalam otak dalam bentuk sensasi, impresi dan 

emosi lalu diletakan pada ruang yang luas dan bebas yaitu ruang imaji visual, dan 

dikembangkan menjadi bentuk-bentuk imajinasi visual yang nantinya 

direpresentasikan menjadi sebuah karya yang menjadi kreasi milik perupa secara 

utuh, dan tidak lagi terkait dengan representasi bentuk-bentuk alam. 

 

3.2.5 Tahap Pengerjaan Karya Lukis 

       Tahap pengerjaan merupakan tahap akhir dalam proses penciptaan karya 

dalam proyek studi ini. Tahapan pengerjaan karya lukis terdiri dari tahapan 

persiapan bahan dan alat dan proses pengerjaan. Tahap persiapan terdiri dari 

persiapan bahan dan alat yang akan digunakan dalam proses melukis dan 

selanjutnya adalah tahapan pengerjaan. Tahapan pengerjaan karya lukis penulis 

menggunakan acuan pada proses pembentukan imaji visual dari stimulus bunyi 

yang telah diterima. Pada proses ini merupakan proses menuangkan imaji-imaji 

visual tadi menjadi bentuk visual yang nyata di atas kanvas. Menggunakan pola 

kerja improvisasi dan dengan metode direct, garis, warna dan bentuk dihadirkan 

di atas kanvas dalam kondisi basah dikerjakan terus menerus hingga menemukan 

keharmonisan. 
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(Contoh gambar karya Harmoni 9 yang dipicu oleh rangsangan bunyi Sooting 

Night Time Forest Sound - 2 Hour Ambient Soundscape) 
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BAB 4 

DESKRIPSI DAN ANALISIS KARYA 

 

      Karya proyek studi penulis dilaporkan dalam rincian sebagai berikut: foto 

karya, spesifikasi karya (identitas karya) meliputi media, judul, ukuran dan tahun 

serta foto karya, deskripsi karya berupa penjelasan visual mengenai keadaan fisik 

karya secara menyeluruh, dan analisis karya berupa interpretasi rincian unsur-

unsur formal dan penafsiran makna. 

4.1  Karya 1 

 

4.1.1 Spesifikasi Karya 

 Judul : Harmoni 1 

 Media : Cat Akrilik di atas Kanvas 

 Ukuran: 100 x 120 cm 

 Tahun : 2015 
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4.1.2 Deskripsi Karya 

       Subjek utama dalam karya lukis ini adalah dua raut tak beraturan berwarna 

hitam dan kuning yang disusun bertumpuk. Warna yang dihadirkan dalam karya 

lukis ini antara lain adalah warna hitam, kuning, biru, putih, dan merah muda. 

Warna biru digunakan sebagai latar yang digradasikan secara kasar dengan warna 

merah muda. Point of interest dalam karya lukis ini adalah subjek utama yang 

cenderung berwarna panas dihadirkan diatas latar yang memilik rona warna 

dingin, sehingga prinsip dominasi dengan kontras warna digunakan disini. Irama 

yang digunakan dalam karya lukis ini adalah irama flowing yang dinamis mengalir 

dengan lembut hal itu bersangkutan dengan irama nada rintik hujan yang memiliki 

harmoni yang dinamis dalam bunyinya. Teknik yang digunakan dalam karya ini 

dengan teknik sapuan yang kasar sehingga menghasilkan tekstur bekas sapuan 

kuas. Selain itu dalam karya lukis ini memanfaatkan sifat mengalir air sehingga 

menunjukan penggunaan teknik aquarel yang mebleberkan cat akrilik 

menggunakan air.  

4.1.3 Analisis Karya 

       Unsur rupa garis dalam karya bunyi pagi terdiri dari garis-garis yang 

terbentuk dari torehan kuas secara tegas berwarna hitam yang dipadukan dengan 

garis-garis yang terbentuk dari lelehan cat yang cair. garis dominan diletakan 

korisontal, merupakan hasil kerja sapuan cat dengan kuas besar yang tebal. Dari 

arah garis dapat kita temukan arah garis mengarah pada bagian kanan dan kanan 

atas lukisan dan bagian garis yang terbentuk dari lelehan cat mengarah kebagian 

bawah lukisan. 
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       Unsur rupa raut yang terdapat pada karya lukis ini terdiri dari dua raut utama 

besar yang menjadi subjek lukis merupakan raut yang tidak beraturan, terdiri dari 

raut-raut tak beraturan berwarna hitam yang memudar, kuning dan jingga yang 

dikelilingi oleh latar berwarna biru muda yang menjadikannya satu kesatuan 

menjadi raut besar yang baru. 

       Unsur rupa warna yang ada dalam karya lukis ini adalah warna latar biru yang 

dipadukan dengan sedikit warna merah muda yang memudar dibeberapa bagian, 

warna hitam pada unsur garis-garis dalam subjek lukis, warna putih sebagai warna 

dasar tubuh dari dua subjek lukis, dan warna kuning dan jingga pada sapuan yang 

membentuk raut-raut yang hias pada dua subjek utama karya lukis. 

       Unsur rupa gelap terang atau nada pada karya lukis ini terdiri dari susunan 

nada warna yang kontras seperti hitam dan putih, biru dan jingga yang dipadukan 

menjadi satu kesatuan yang harmonis. 

       Unsur rupa tekstur dalam karya lukis ini adalah tektur nyata yang terbentuk 

dari tekstur cat yang dikuaskan. 

       Unsur rupa ruang dihadirkan dengan cara ruang yang datar tidak menunjukan 

kedalaman namun memberikan kesan flow karena pada bagian latar juga diberikan 

efek memudar dibeberapa bagian yang dipadukan dengan warna merah muda. 

       Irama yang digunakan dalam karya lukis ini adalah irama yang flow, yaitu 

irama yang dinamis, mengalir, dan berkesinambungan antara sartu unsur dengan 

unsur yang lain. Irama flowing dalam karya lukis ini sangat dapat dirasakan pada 

lelehan cat yang menyambungkan antara objek satu dengan yang lain secara alami 

mengalir secara dinamis, meskipun memiliki dinamika yang berbeda antara 
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subjek lukis yang satu dengan yang kedua namun terasa menjadi satu kesatuan, 

sesuatu yang bercerita. 

       Point of interest dalam karya lukis ini adalah munculnya warna jingga yang 

terang diantara permainan susunan warna dingin antara warna biru dan hitam.  

       Semua bentuk dan warna diletakkan pada bidang kanvas berbentuk persegi 

panjang. Peletakkan subjek utama dalam karya lukis ini cenderung terpusat 

ditengah dengan subjek lukis berupa dua objek utama tidak sama besar yang 

diletakan bertumpuk atas bawah yang memiliki bentuk dan porsi ukuran yang 

berbeda dan tidak sama besar. Oleh karena itu keseimbangan yang digunakan 

pada lukisan ini adalah keseimbangan asimetris. 

       Berbagai unsur warna, unsur rupa, dan berbagai subjek yang telah di setting 

menggunakan prinsip-prinsip desain, secara keseluruhan menjadi satu membentuk 

satu kesatuan yang harmonis. 

       Secara keseluruhan karya lukis ini merupakan sebuah refleksi dari proses 

cerapan terhadap bunyi hujan dan alam saat pagi dalam tayangan youtube yang 

berjudul relaxing - morning forest dan Rain on Tin Roof, dikontemplasi menjadi 

sebuah renungan dalam batin dan membentuk sebuah impresi bentuk visual, 

hingga divisualkan menjadi karya lukis abstrak yang dalam bentuk representasi 

dari impresi dan emosi setelah dipicu oleh rangsangan bunyi hujan dan alam pagi 

tadi dengan gestur dan bahasa rupa yang subjektif dari dalam diri perupa. 
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4.2 Karya 2  

 

4.2.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Harmoni 2 

Media : Cat Akrilik di atas Kanvas 

 Ukuran: 100 x 120 cm 

Tahun : 2015 

4.2.2 Deskripsi Karya 

       Subjek utama dalam karya ini adalah warna warna yang meluruh kebagian 

bawah kanvas. Dari subjek utama tersebut dipecah menjadi tiga bagian subjek 

yang tidak sama besar dengan menggunakan sapuan warna putih. Susunan 

komposisi yang digunakan dalam karya lukis ini menggunakan keseimbangan 

asimetris, dengan susunan bangun yang tidak sama besar namun menjadi satu 

kesatuan yang saling menguatkan diantara ruang berwarna putih. Warna yang 

digunakan dalam karya lukis ini berupa warna merah, merah muda, kuning, hujau, 
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biru, ungu, coklat, hitam diatas latar berwarna putih. Point of interest  dalam karya 

lukis ini berupa subjek utama yang dihadirkan diatas latar berwarna putih 

sehingga dominasi warna yang dimunculkan menonjolkan intensitas kekuatannya 

secara maksimal karena latar berwarna putih cenderung netral. Teknik sapuan 

yang digunakan dalam karya ini merupakan perpaduan sapuan lembut dan kasar 

sehingga menghasilkan tekstur lukisan yang lembut dan kasar dibeberapa bagian.   

4.2.3 Analisis Karya 

       Unsur rupa garis dalam karya lukis ini membentuk garis-garis yang beragam 

dengan warna-warna yang sangat cerah. Tidak kehilangan cirinya, garis-garis dan 

bangun berwarna hitam yang dilelehkan dan dilunturkan tetap hadir dalam karya 

ini. Namun didampingi oleh garis-garis warna warni disamping dan didalam 

tubuh garis warna hitam tadi. Garis yang dihadirkan dalam karya lukis ini 

merupakan garis-garis yang diletakan vertikal yang memiliki arah turun meleleh 

kebawah bagian kanvas.   

       Unsur rupa raut dalam karya lukis terdiri dari tiga raut utama, raut yang 

paling besar pada bagian atas lukisan adalah raut tak beraturan yang berdiri dari 

sekumpulan garis warna-warni vertikal mengarah ke bagian bawah lukisan yang 

merkumpul menjadi satu kesatuan membentuk sebuah raut besar yang memiliki 

banyak sudut curam dan lengkung organis. Raut kedua dan ketiga merupakan dua 

buah raut organis, yang membentuk menyerupai lingkar oval tidak sempurna. Di 

dalam raut utama tadi sebenarnya banyak dihadirkan raut-raut yang bersusun 

membentuk raut yang tidak beraturan hasil dari sapuan cat dengan kuas besar 

dengan warna yang berbeda-beda.  
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        Unsur rupa warna yang yang membentuk karya lukis ini adalah warna, 

merah, merah muda, biru, hijau, ungu, kuning, jingga, dan  hitam pada subjek 

lukis, yang dihadirkan dalam balutan latar berwarna putih bersih.  

       Dalam karya ini unsur rupa ruang dihadirkan dalam balutan warna putih yang 

menyimbolkan kepolosan, kebersihan hati, dan ketenangan serta seolah tanpa 

batas meskipun ditampilkan dalam kesan datar, namun warna putih ini seolah 

memiliki kedalaman tanpa batas. 

       Unsur rupa gelap terang atau nada dalam karya lukis ini menggunakan nada 

warna yang kontras, terang benderang, warna-warni ceria, dan berkesan smoothy 

atau lembut. 

       Unsur rupa tekstur dalam karya ini adalah tekstur nyata dari sapuan cat yang 

kasar dan memiliki kesan datar tanpa adanya tendensi memberi kesan kedalaman 

atau tekstur semu. 

       Irama yang digunakan dalam karya lukis ini adalah irama flowing, yaitu irama 

yang dinamis, mengalir, dan berkesinambungan antara sartu unsur dengan unsur 

yang lain. Irama flowing dalam karya lukis ini sangat dapat dirasakan sapuan cat 

warna-warni dan melelah cat mengalir secara alami. Meskipun memiliki dinamika 

yang berbeda antara subjek lukis yang satu dengan yang lain namun dalam karya 

ini terasa ada sesuatu yang menjadi penghubung yang menjadikannya menjadi 

sebuah satu kesatuan karya yang manis, dinamis, dan seimbang.  

        Prinsip dominasi dalam karya lukis ini ditunjukan dengan dominasi rona 

warna merah yang terasa dominan diatas latar yang berwarna putih. 
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       Semua bentuk dan warna diletakkan pada bidang kanvas berbentuk persegi 

panjang. Tiga objek utama sebagai subjek lukis dalam karya lukis ini memiliki 

ukuran yang tidak sama, dengan peletakan yang cenderung memiliki kesan lebih 

berat dibagian atas dan ringan pada bagian bawah. Namun meskipun demikian 

susunan tersebut menjadi satu kesatuan karya yang manis dan harmonis. Oleh 

karena itu komposisi yang digunakan pada lukisan ini adalah komposisi dengan 

keseimbangan asimetris. 

       Berbagai unsur warna, unsur rupa, dan berbagai subjek yang telah di setting 

menggunakan prinsip-prinsip desain, secara keseluruhan telah menghasilkan 

kesan harmonis. Penerapan unsur warna yang ada pada subjek dan setting 

memiliki warna susunan triad dan analogus, penataan secara asimetris, ruang yang 

datar, irama yang flowing. 

       Secara keseluruhan karya lukis ini merupakan sebuah refleksi dari proses 

cerapan terhadap yang didapatkan dari tayangan youtube yang berjudul Relax 8 

hour Bird Singing and Water Sound – Nature Sound. Bunyi tersebut dijadikan 

sebagai pemicu untuk mengembangkan imaji dalam melukis abstrak oleh penulis, 

yang membentuk impresi dalam batin setelah mendengarkan rangsangan bunyi 

tersebut. Lalu dikontemplasi menjadi sebuah renungan dalam batin dan 

membentuk sebuah impresi bentuk visual, hingga divisualkan menjadi karya lukis 

abstrak yang dalam bentuk representasi dari impresi dan emosi setelah dipicu oleh 

rangsangan bunyi nyanyian burung dan hujan tadi dengan gestur dan bahasa rupa 

yang subjektif dari dalam diri perupa. 
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4.3 Karya 3 

 

4.3.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Harmoni 3 

Media : Cat Akrilik di atas Kanvas 

 Ukuran: 100 x 120 cm 

Tahun : 2015 

4.3.2 Deskripsi Karya 

       Subjek utama dalam karya lukis ini berupa sapuan warna hitam dan merah 

yang diletakan pada bagian tengah lukisan. Subjek utama yang dihadirkan 

menggunakan perpaduan warna hitam dan merah memiliki intensitas dominasi 

yang sangat kuat diantara latar dengan rona warna hijau. Subjek utama cenderung 

berbentuk sapuan ekspresif yang melingkar yang dipadukan dengan sapuan zigzag 

ke atas dan kebawah lalu dilelehkan dengan air sehingga bagian-bagian tertentu 

nampak luntur. Warna-warna yang dihadirkan dalam karya lukis ini adalah hitam, 
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merah, hijau, kuning, putih dan coklat. Latar dihadirkan dengan kesan datar dan  

menggunakan rona warna hijau yang digradasikan dengan warna kuning. Teknik 

yang digunakan dalam karya ini merupakan teknik sapuan kasar, sehingga 

menghasilkan tektur bekas sapuan kuas. 

4.3.3 Analisis Karya 

        Unsur rupa garis dalam karya bunyi sore ini berupa garis lurus, lengkung, 

dan putus-putus. Garis-garis tersebut ada yang nampak diletakan mendatar ada 

pula yang diletakan tegak vertikal. Nampak juga garis putis-putus yang disusun 

zig-zag pada bagian kiri atas lukisan. Pada bagian subjek lukis terdapat garis 

lengkung yang ditarik melingkar sehingga seolah membentuk sebuah lingkaran 

dan dipadukan dengan garis merah yang mendatar. Sifat dari garis-garis yang 

terbentuk adalah garis-garis tegas, kuat, dan spontan. Torehan garis sangat 

nampak dibuat secara spontan dan penuh dengan energi dalam penggoresannya. 

Kekuatan dan kepekatan garis hitam sangat nampak, ditorehkan menggunakan 

kuas yang besar dalam keadaan yang basah menetes dan mengalir secara alami 

dibagian-bagian tercuramnya. Selain itu garis tersebut dipadupadankan dengan 

garis berwarna merah yang sangat match dan kawin diatas latar kanvas putih yang 

dikombinasikan dengan hijau yang teduh. 

       Secara keseluruhan unsur rupa raut yang terdapat pada subjek karya lukis ini 

adalah raut tak beraturan, mereka memiliki banyak sudut dan lengkung. Subjek 

lukis tersebut terdiri dari raut-raut berupa persegi panjang adapula raut organis 

yang terbentuk dari garis yang melingkar berwarna hitam yang dipadukan dengan 

warna merah yang meleleh dibagian tengah lukisan. Subjek lukis dalam karya ini 
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terbentuk dari bagian latar hijau yang mengelilingi bagian tengah lukisan dan 

membentuk sebuah raut baru yang menjadi bagian utama dalam karya lukis ini. 

       Unsur rupa warna yang ada dalam karya lukis ini adalah warna hijau yang 

didegradasikan dengan warna kuning kecoklatan pada bagian latar, warna merah, 

hitam, diatas warna putih pada bagian subjek lukis. Serta garis-garis warna merah 

dan putih sebagai aksen penyeimbang pada bagian kiri dan atas lukisan. 

       Unsur rupa ruang dihadirkan dalam karya lukis ini adalah bentuk ruang hijau 

yang datar. 

       Unsur rupa gelap terang atau nada warna dalam karya lukis ini adalah 

kombinasi warna komplementer merah dan hijau, dengan kombinasi dengan 

warna teduh lainnya yaitu hitam yang dilunturkan dan kuning kecoklatan. 

       Unsur rupa tekstur dalam karya lukis ini adalah tekstur nyata, yang berupa 

tektur sapuan cat diatas kanvas. 

       Irama yang digunakan dalam karya lukis ini adalah irama progresif, diamana 

kekuatas intensitas garis dan raut pada karya lukis ini seolah bergerak naik seolah 

membentuk sebuah pola garis zigzag semu dari bagian bawah yang kuat 

melepaskan energinya menuju ke bagian atas lukisan yang cenderung memiliki 

intensitas kekuatan yang lemah.  

       Prinsip dominasi dalam karya lukis ini diterapkan pada bagun atau raut 

organis berwarna hitam yang memiliki warna merah pada bagian tengahnya. 

       Semua bentuk dan warna diletakkan pada bidang kanvas berbentuk persegi 

panjang dengan posisi potrait. Semua unsur disusun secara spontan membentuk 

seuah komposisi yang alami dan menemukan keharmonisannya. Dari susunan 
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atau peletakan subjek utama dan unsur-unsur rupa lainnya disusun menggunakan 

prinsip keseimbangan asimetris dengan kesan berat dibawah ringan pada bagian 

atas, namun tetap terasa seimbang dengan sentuhan bagiab-bagian tertentu dengan 

menggunakan pertimbangan keharmonisan warna. 

       Subjek bentuk bulat atau garis yang melingkar dibagian tengah lukisan 

merupakan point of interest yang menjadi pusat. Hal tersebut dapat dinilai dari 

cara ia menarik perhatian mata audiens dengan kekuatan bentuk dan warna yang 

nampak lebih tegas, lebih kuat, dan berbeda dalam perbentukannya. 

       Berbagai unsur warna, unsur rupa, dan berbagai subjek yang telah di setting 

menggunakan prinsip-prinsip desain, secara keseluruhan telah menghasilkan 

kesan keserasian. Penerapan unsur warna yang ada pada subjek dan setting 

memiliki warna susunan komplementer, penataan secara asimetris, ruang yang 

datar, irama yang progresif, dan yang lainnya, bagi penulis telah diupayakan 

membentuk keserasian dan kesatuan. 

       Secara keseluruhan karya lukis ini merupakan sebuah refleksi dari proses 

cerapan terhadap bunyi yang didapatkan dari tayangan youtube yang berjudul Best 

Relaxing jungle Sound Tropical Amazon Rainforest with Thunder 3 Hour Long 

Chil Out. Bunyi tersebut dijadikan sebagai pemicu untuk mengembangkan imaji 

dalam melukis abstrak oleh penulis, yang membentuk impresi dalam batin setelah 

mendengarkan rangsangan bunyi tersebut sehingga mempengaruhi komposisi 

warna yang digunakan dalam karya lukis abstrak ini. Lalu dikontemplasi menjadi 

sebuah renungan dalam batin dan membentuk sebuah impresi bentuk visual, 

hingga divisualkan menjadi karya lukis abstrak yang dalam bentuk representasi 
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dari impresi dan emosi setelah dipicu oleh rangsangan bunyi hutan hujan tropis 

dengan gestur dan bahasa rupa yang subjektif dari dalam diri perupa. 
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4.4 Karya 4 

 

4.4.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Harmoni 4 

Media : Cat Akrilik di atas Kanvas 

 Ukuran: 100 x 120 cm 

Tahun : 2015 

4.4.2 Deskripsi Karya 

       Subjek yang dihadirkan dalam karya lukis ini berupa sapuan cat yang 

ekspresif berwarna hitam dan merah. Subjek utama berupa empat raut dengan 

repetisi dua warna merah dan hitam yang bersilangan. Komposisi penyusunan 

subjek menggunakan prinsip keseimbangan asimetris dengan susunan raut tak 

beraturan yang tidak sama besar dan dengan penyusunan warna yang bersilangan 

namun membentuk sebuah komposisi yang kuat dan seimbang. Latar lukisan 

berupa bangun yang datar berwarna putih. Irama yang digunakan dalam karya 
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lukis ini adalah irama alternatif dengan pola berupa warna yang bersilang dan 

susunan raut yang tidak sama besar pula. Teknik sapuan dalam karya lukis ini 

menggunakan teknik sapuan kasar, sehingga menghasilkan bekas sapuan kasar. 

Selain itu dalam karya lukis ini memanfaatkan sifat mengalir air sehingga 

menunjukan penggunaan teknik aquarel yang mebleberkan cat akrilik 

menggunakan air. 

4.4.3 Analisis Karya 

       Unsur rupa garis yang dimainkan dalam karya lukis ini berupa garis lurus, 

dan lengkung yang disusun sedemikian rupa hingga menjadi susunan garis yang 

harmonis. Garis dalam karya ini terbentuk melalui permainan garis garis hitam 

tegas yang disusun secara spontan yang dilelehkan pada bagian-bagian tertentu 

sehingga membentuk sebuah garis yang terbuat secara alami dari lelehan atau 

lunturan cat yang disiramkan air. Selain itu terdapat pula unsur garis-garis semu 

yang terbentuk dari sapuan cat yang membentuk raut berwarna merah. 

       Unsur rupa raut yang terdapat pada karya lukis ini adalah raut-raut tak 

beraturan. Ada raut berwarna merah dan berwarna kitam. Raut berwarna merah 

yang cukup besar dibagian atas dan pada bagian bawah merupakan raut yang 

terbentuk dari sapuan cat yang tebal sehingga terlihat solid dan kuat. Dan raut 

berwarna hitam terbentuk dari permainan garis besar yang membentuk bangun 

persegi panjang yang dilunturkan menggunakan air sehingga membentuk raut 

baru yang tidak beratiran dan terbentuk secara alami dengan pertimbangan artistik 

namun memiliki sifat yang lemah karena ada beberapa bagian yang transparan. 
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       Unsur rupa warna yang ada dalam karya lukis ini adalah merah dan hitam 

pada bagian subjek lukis dan warna putih pada bagian latar. 

      Unsur rupa ruang dihadirkan dengan cara ruang yang datar berwarna putih 

yang berkesan luas tak terbatas. 

       Unsur rupa tekstur dalam karya lukis ini merupakan tektur nyata berupa 

tekstur sapuan cat diatas permukaan kanvas yang datar. 

       Unsur rupa ruang dihadirkan dengan cara ruang yang datar tidak menunjukan 

manipulasi kesan kedalaman. 

       Irama warna atau irama dalam penyusunan warna dalam karya lukis ini 

menggunakan irama alternatif. Susunan repetisi warna bersilang antara warna 

merah dan hitam. 

       Penggunaan prinsip dominasi atau point of interest dalam karya lukis ini 

adalah pada bagian raut besar berwarna merah menyala yang sangat mencolok. 

       Semua bentuk dan warna diletakkan pada bidang kanvas berbentuk persegi 

panjang. Subjek lukis memiliki ukuran dan intensitas kekuatan yang berbeda, oleh 

karena itu keseimbangan yang digunakan pada lukisan ini adalah keseimbangan 

asimetris. 

      Berbagai unsur warna, unsur rupa, dan berbagai subjek yang telah di setting 

menggunakan prinsip-prinsip desain, secara keseluruhan telah menghasilkan 

kesan keserasian. Penerapan unsur warna yang ada pada subjek dan setting 

memiliki warna kontras merah, hitam, dan putih, penataan komposisi secara 

asimetris, ruang yang datar, irama yang dibuat dengan irama repetisi alternatif, 
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dan yang lainnya, bagi penulis telah diupayakan membentuk kesatuan yang 

harmonis. 

       Secara keseluruhan karya lukis ini merupakan sebuah refleksi dari proses 

cerapan terhadap bunyi air mancur babu yang didapatkan dari tayangan youtube 

yang berjudul Bamboo Water Fountain, Relax and Get Your Zen On, White Noise, 

Tinitus Relief. Bunyi tersebut dijadikan sebagai pemicu untuk mengembangkan 

imaji dalam melukis abstrak oleh penulis, yang membentuk impresi dalam batin 

setelah mendengarkan rangsangan bunyi tersebut. Lalu dikontemplasi menjadi 

sebuah renungan dalam batin dan membentuk sebuah impresi bentuk visual, 

hingga divisualkan menjadi karya lukis abstrak yang dalam bentuk representasi 

dari impresi dan emosi setelah dipicu oleh rangsangan bunyi air mancur bambu 

tadi dengan gestur dan bahasa rupa yang subjektif dari dalam diri perupa. 
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4.5 Karya 5 

 

4.5.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Harmoni 5 

Media : Cat Akrilik di atas Kanvas 

 Ukuran: 100 x 120 cm 

Tahun : 2015 

4.5.2 Deskripsi Karya 

       Subjek yang dihadirkan dalam karya lukis ini adalah sapuan-sapuan cat 

ekpresif berwarna hitam, merah, dan kuning yang dihadirkan diatas latar berwarna 

abu-abu. Sapuan car berwarna hitam dihadirkan dengan sapuan-sapuan yang 

zigzag dan kasar sehingga membentuk garis-garis tegas besar dan kecil. Sapuan 

cat berwarna merah dan kuning cenderung disapukan dengan sedikit kasar dan 

dicampurkan langsung diatas kanvas sehingga di bagian-bagian tertentu 

membentuk gradasi yang menciptakan warna jingga. Latar berwarna abu-abu 
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yang dimainkan dengan sedikit warna putih dihadirkan berupa ruang yang datar. 

Point of interest dalam karya lukis ini berupa subjek yang terbentuk dari sapuan-

sapuan cat yang ekspresif berwarna hitam, merah, dan kuning. Irama yang 

digunakan dalam karya lukis ini cenderung progresif yang menampilkan garis-

garis yang berkumpul lalu melebar kebagian kiri bawah lukisan. Teknik sapuan 

dalam karya ini adalah teknik sapuan kuas yang kasar menghasilkan tekstur bekas 

sapuan kuas. 

4.5.3 Analisis Karya 

       Unsur rupa garis dalam karya lukis bunyi teriak bocah ini didominasi oleh 

goresan garis-garis yang liar namun berkesan kaku. Jika di identifikasi, jenis garis 

yang dihadirkan dalam dalam karya bunyi teriak bocah ini adalah garis-garis yang 

lurus dan lengkung. Dominasi adalh garis-garis yang lurus dengan arah yang 

acark, saling bertabrakan, bersilangan, dan menyambung. Garis utama sebagai 

subjek lukis dan point of interest adalah garis berwarna hitam tegas, acak, dan 

nampak kaku dipadukan dengan kombinasi sapuan garis-garis liar berwarna 

merah, jingga, kuning dan putih diatas latar abu-abu. 

       Unsur rupa raut yang terdapat pada karya lukis ini adalah raut-raut berbentuk 

persegi panjang dan raut tak beraturan yang terbentuk dari sapuan garis-garis yang 

liar. Jika dilahat dalam satu kesatuan dalam lukisan ini membentuk sebuah raut 

yang tak beraturan dengan banyak sekali sudut curam dan sedikit bagian yang 

nampak lengkung. 
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       Unsur rupa warna yang ada dalam karya lukis ini adalah perpaduan warna 

hitam, merah, jingga, kuning, merah muda, dan putih diatas latar yang berwarna 

abu-abu. 

       Unsur rupa ruang dihadirkan dalam bentuk latar yang datar berwarna abu-

abu. 

       Unsur rupa gelap terang atau nada warna yang digunakan dalam dalam karya 

lukis ini adalah komposisi warna analogus antara merah dan kuning yang 

dipadukan dengan warna monokromatik hitam, abu, dan putih. 

       Unsur rupa tekstur dalam karya lukis ini adalah tektur yang nyata berupa, 

permukaan kanvas yang datar dengan beberapa tonjolan tektur cat dari hasil 

sapuan kuas dan pertumpukan cat yang menggumpal. 

       Prinsip Irama dalam karya lukis ini adalah irama progresif, menggunakan 

garis hitam tegas dan kaku yang diletakan semakin mengembang dan menjarang 

ke arah bagian kiri atas lukisan adalah salah satu ciri yang nampak bahwa irama 

karya lukis ini menggunakan irama yang progresif. 

       Prinsip dominasi atau point of interest dalam karya lukis ini adalah subjek 

utama karya lukis berupa garis-garis kaku berwarna hitam. 

       Semua bentuk dan warna diletakkan pada bidang kanvas berbentuk persegi 

panjang.Peletakkan subjek lukis berupa garis garis hitam yang tidak persis di 

tengah melainkan cenderung ke kanan kanvas. Oleh karena itu keseimbangan 

yang digunakan pada lukisan ini adalah keseimbangan asimetris. Dalam karya 

seni lukis ini penulis menggunakan irama progresifyaitu pada pembuatan garis-
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garis hitamyang disusun secara berulang mengembang, meluas, dan intensitasnya 

meninggi. 

       Berbagai unsur warna, unsur rupa, dan berbagai subjek yang telah di setting 

menggunakan prinsip-prinsip desain, secara keseluruhan telah menghasilkan 

kesan harmonis. Penerapan unsur warna yang ada pada subjek dan setting 

memiliki warna susunan analogus, penataan secara asimetris, ruang yang 

terbentuk datar, irama yang dibuat progresif, dan yang lainnya, bagi penulis telah 

diupayakan membentuk keserasian dan kesatuan. 

       Secara keseluruhan karya lukis ini merupakan sebuah refleksi dari proses 

cerapan terhadap bunyi api unggun yang didapatkan dari tayangan youtube yang 

berjudul Forest Night Sound of Owl, Campfire, Creickets, Wolves and other 

Creatures. Bunyi tersebut dijadikan sebagai pemicu untuk mengembangkan imaji 

dalam melukis abstrak oleh penulis, yang membentuk impresi dalam batin setelah 

mendengarkan rangsangan bunyi tersebut. Lalu dikontemplasi menjadi sebuah 

renungan dalam batin dan membentuk sebuah impresi bentuk visual, hingga 

divisualkan menjadi karya lukis abstrak yang dalam bentuk representasi dari 

impresi dan emosi setelah dipicu oleh rangsangan bunyi api unggun tadi dengan 

gestur dan bahasa rupa yang subjektif dari dalam diri perupa. 
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4.6 Karya 6 

 

4.6.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Harmoni 6 

Media : Cat Akrilik di atas Kanvas 

 Ukuran: 100 x 120 cm 

Tahun : 2015 

4.6.2 Deskripsi Karya 

       Subjek dalam karya lukis ini berupa sapuan cat hitam yang ekpsresif 

memenuhi ruang kanvas. Dihadirkan diatas latar berwarna putih, kehadiran subjek 

lukis berwarna hitam terasa sangat kontras dan kuat. Sapuan cat berwarna hitam 

pada subjek lukis terasa sangat kuat dan kasar dengan arah yang acak. Dipadukan 

dengan beberapa unsur berwarna merah kuning dan biru pada beberapa bagian 

sedikit menambahkan taste pada permainan warna hitam. Komposisi yang 

digunakan dalam karya ini menggunakan susunan keseimbangan asimetris dengan 
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permainan intensitas yang berbeda pada bagian bawah dan atas lukisan. Teknik 

sapuan dalam karya ini adalah teknik sapuan kuas yang kasar menghasilkan 

tekstur bekas sapuan kuas. 

4.6.3 Analisis Karya 

       Unsur rupa garis dalam karya lukis ini merupakan garis-garis hitam yang 

lurus, diletakan dalam posisi yang tegak, miring, mendatar dab dipadukan dengan 

sapuan garis-garis lengkung dan melingkar. 

       Unsur rupa raut yang terdapat pada karya lukis ini terbentuk dari sapuan garis 

warna hitam yang menjadi subjek utama membentuk sebuah raut yang tak 

beraturan yang berada ditengah bidang kanvas. 

       Unsur rupa warna yang ada dalam karya lukis ini adalah warna hitam, putih, 

merah, kuning, dan biru. 

       Unsur rupa ruang dihadirkan dengan membentuk sebuah ruang yang datar 

berwarna putih. 

       Unsur rupa gelap terang atau nada warna adalah kontras warna monokromatik 

hitam dan putih dengan sedikit sentuhan warna merah, coklat dan biru sebagai 

aksen. 

       Unsur rupa tekstur pada karya bunyi luka ini adalah tekstur nyata, yang datar 

sebagaimana permukaan kanvas, dengan sedikit tekstur cat yang disapukan 

diatasnya. 

       Unsur rupa ruang dihadirkan dengan cara ruang yang datar tidak menunjukan 

kedalaman. 
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       Irama yang digunakan dalam karya lukis ini adalah irama flooeing, saling 

menyambung dan berkesinambungan menjadi satu kesatuan memenuhi ruang 

dalam permukaan kanvas. 

       Point of interest dalam karya lukis ini adalah subjek utama berwarna hitam 

yang terdiri dari garis-garis yang menjadi satu kesatuan memenuhi ruang. 

       Semua bentuk dan warna diletakkan pada bidang kanvas berbentuk persegi 

panjang.Peletakkan subjek utama persis di tengah, namun bentuk subjek utama 

tidak sempurna. Oleh karena itu keseimbangan yang digunakan pada lukisan ini 

adalah keseimbangan asimetris.Dalam karya seni lukis ini penulis menggunakan 

irama flowing. 

       Berbagai unsur warna, unsur rupa, dan berbagai subjek yang telah di setting 

menggunakan prinsip-prinsip desain, secara keseluruhan telah menghasilkan 

kesan harmonis. Penerapan unsur warna yang ada pada subjek dan setting 

memiliki warna susunan rona monokromatis yang dipadukan dengan aksen warna 

primer, penataan secara asimetris, ruang yang terbentuk datar, irama yang 

dibuatflowing, dan yang lainnya, bagi penulis telah diupayakan membentuk 

keserasian dan kesatuan. 

       Secara keseluruhan karya lukis ini merupakan sebuah refleksi dari proses 

cerapan terhadap bunyi guntur yang didapatkan dari tayangan youtube yang 

berjudul Epic Thunder Strom and Rain, Rainstorm Sound for Relaxing, Focus and 

Sleep, White Noise.. Bunyi tersebut dijadikan sebagai pemicu untuk 

mengembangkan imaji dalam melukis abstrak oleh penulis, yang membentuk 

impresi dalam batin setelah mendengarkan rangsangan bunyi tersebut. Lalu 
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dikontemplasi menjadi sebuah renungan dalam batin dan membentuk sebuah 

impresi bentuk visual, hingga divisualkan menjadi karya lukis abstrak yang dalam 

bentuk representasi dari impresi dan emosi setelah dipicu oleh rangsangan bunyi 

guntur tadi dengan gestur dan bahasa rupa yang subjektif dari dalam diri perupa. 
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4.7 Karya 7 

 

4.7.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Harmoni 7 

Media : Cat Akrilik di atas Kanvas 

 Ukuran: 100 x 120 cm 

Tahun : 2016 

4.7.2 Deskripsi Karya 

       Subjek dalam karya lukis ini berupa sapuan cat ekspresif berwarna hitam biru 

dan putih yang dihadirkan diatas latar berwarna coklat yang dipadukan dengan 

warna jingga. Subjek utama dihadirkan dibagian tengah kanvas dengan 

membentuk pola yang tidak beraturan. Point of interest ditempatkan ditengah 

tepatnya pada inti dari subjek lukis yang berupa perpaduan warna hitam biru dan 

putih. Latar dihadirkan dalam bentuk latar yang dayar berwarna coklat yang 

dipadukan dengan warna jingga dibagian tengah kanvas. Teknik yang digunakan 
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dalam karya ini dengan teknik sapuan yang kasar sehingga menghasilkan tekstur 

bekas sapuan kuas. Selain itu dalam karya lukis ini memanfaatkan sifat mengalir 

air sehingga menunjukan penggunaan teknik aquarel yang mebleberkan cat akrilik 

menggunakan air. 

4.7.3 Analisis Karya 

       Unsur rupa garis dalam karya lukis ini terdiri dari garis berwarna hitam yang 

berupa garis lengkung yang saling bersilang secara acak. Garis hitam yang 

terbentuk dari lelehan cat, garis berwarna putih yang terbentuk dari teknik 

lemparan menggunakan kuas (throw paint), lalu garis berwarna biru yang 

melengkung menyerupai perbentukan garis hitam tadi. 

       Unsur rupa raut yang terdapat pada karya lukis ini adalah sebuah raut utama 

yang menjadi subjek karya lukis ini yaitu sebuah raut tak beraturan yang terbentuk 

dari garis-garis dan sapuan-sapuan yang mengelompok menjadi satu bagian tubuh 

dibagian tengah latar berwarna coklat. 

       Unsur rupa warna yang ada dalam karya lukis ini adalah warna coklat, hitam, 

biru, jingga, dan putih. Yang menjadi perpaduan nada warna hangat yang teduh 

dan sedikit rona warna panas yang berupa warna jingga sebagai penyeimbang. 

       Unsur rupa ruang dihadirkan dengan cara ruang datar beupa latar berwarna 

coklat tua. 

       Unsur rupa tekstur dalam karya ini berupa tekstur nyata berupa permukaan 

kanvas yang datar dengan tonjolan cat yang bertumpuk. 

       Irama yang digunakan dalam karya lukis ini adalah irama flowing, mengalir 

secara alami membentuk suatu kesinambungan. 
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       Point of interest dalam karya ini adalah subjek lukis yang ada pada bagian 

tengah lukisan. 

       Semua bentuk dan warna diletakkan pada bidang kanvas berbentuk persegi 

panjang.Peletakkan subjek lukis persis di tengah melainkan namun tidak memiliki 

bentuk yang sempurna. Oleh karena itu keseimbangan yang digunakan pada 

lukisan ini adalah keseimbangan asimetris. Dalam karya seni lukis ini penulis 

menggunakan irama flowing, mengalir secara alami membentuk suatu 

kesinambungan. 

       Berbagai unsur warna, unsur rupa, dan berbagai subjek yang telah di setting 

menggunakan prinsip-prinsip desain, secara keseluruhan telah menghasilkan 

kesan harmonis.Penerapan unsur warna yang ada pada subjek dan setting 

memiliki komposisi warna panas, penataan secara asimetris, ruang yang mendatar, 

irama yang dibuat flowing, dan yang lainnya, bagi penulis telah diupayakan 

membentuk keserasian dan kesatuan.  

       Secara keseluruhan karya lukis ini merupakan sebuah refleksi dari proses 

cerapan terhadap bunyi yang didapatkan dari tayangan youtube yang berjudul Best 

Relaxing jungle Sound Tropical Amazon Rainforest with Thunder 3 Hour Long 

Chil Out. Sumber pemicu bunyi dalam karya ini sama dengan karya sebelumnya 

yang menghasilkan representasi yang berbeda. Bunyi tersebut dijadikan sebagai 

pemicu untuk mengembangkan imaji dalam melukis abstrak oleh penulis, yang 

membentuk impresi dalam batin setelah mendengarkan rangsangan bunyi tersebut. 

Lalu dikontemplasi menjadi sebuah renungan dalam batin dan membentuk sebuah 

impresi bentuk visual, hingga divisualkan menjadi karya lukis abstrak yang dalam 
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bentuk representasi dari impresi dan emosi setelah dipicu oleh rangsangan bunyi 

tadi dengan gestur dan bahasa rupa yang subjektif dari dalam diri perupa. 
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4.8 Karya 8 

 

4.8.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Harmoni 8 

Media : Cat Akrilik di atas Kanvas 

Ukuran: 100 x 120 cm 

Tahun : 2016 

4.8.2 Deskripsi Karya 

       Subjek dalam karya lukis ini ditempatkan pada bagian tengah lukisan yang 

terdiri dari sapuan cat berwarna warni yang dihadirkan dengan beragam teknik. 

Subjek utama terdiri dari sapuan cat warna hitam yang tegas menggunakan kuas 

besar, sapuan kasar dan ekspresif dengan warna merah muda, putih, dan hitam 

yang dicampurkan dalam sapuan diatas kancas, dan cat-cat yang dihadirkan 

dengan teknik cipratan atau terkenal dengan istilah throw paint dengan warna 

putih dan kuning. Subjek utama lukisan dihadirkan diatas latar berwarna ungu 
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yang mengkilap. Selain subjek utama dihadirkan pula sentuhan warna emas di 

bagian latar sebelah kanan dan kiri bawah yang menjadi penyeimbang kekuatan 

subjek lukis yang dihadirkan dengan begitu keos dan berwarna warni. Teknik 

sapuan dalam karya ini adalah teknik sapuan kuas yang kasar menghasilkan 

tekstur bekas sapuan kuas. 

4.8.3 Analisis Karya 

       Unsur rupa garis dalam karya ini sangat beragam, dapat kita identifikasi 

terdapat unsur garis zigzag, lurus, lengkung, garis vertikal, dan horisontal dengan 

bermacam warna dan teknik sapuan. Beberapa unsur garis berwarna hitam dengan 

teknik sapuan kuas besar masih terasa disini. Yang unik dari lukisan ini adalah 

pertama kalinya dihadirkan teknik garis hasil dari cipratan kuas atau lebih kita 

kenal dengan teknik Pollock. Garis berwarna kuning dan putih dengan 

menggunakan teknik Pollock tersebut mengisi dibagian tengah lukisan sehingga 

menjadi sebuah daya tarik tersendiri dari karya lukis satu ini. 

       Unsur rupa raut yang terdapat pada karya lukis pada karya lukis ini juga 

masih terkungkung pada raut-raut tidak beraturan. Dominasi raut persegi panjang 

atau garis dari sapuan kuas besarn masih terasa, dengan raut-raut organis hasil dari 

sapuan warna merah muda. Dalam karya lukis ini juga dapat kita temukan raut-

raut berwarna emas mengkilap yang mengisi ruang kosong sebelah kiri bawah. 

Mereka disusun secara rapi menjulang vertikal berjumlah empat raut tak beraturan 

pula, selain itu dibagian kanan lukisan juga dapat kita temukan raut yang sama 

berwarna emas dengan ukuran lebih besar namun hanya nampak separuh bagian 
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raut. Hal itu cukup memberikan kesan keseimbangan bentuk dalam komposisi 

lukisan. 

       Unsur rupa warna yang ada dalam karya lukis ini berupa warna latar yang 

berwarna ungu dengan sedikit degradasi kasar ke arah merah muda di beberapa 

bagian dan latar dasar dibagian tengah lukisan yang berwarna putih keabu-abuan, 

warna hitam pada sapuan khas garis yang besar dan sedikit dilelehkan, warna 

merah muda pada sapuan garis mengiring garis hitam tadi, warna putih dan 

kuning dalam garis hasil cipratan cat dengan teknik Pollock tadi, yang terakhir 

adalah warna emas pada bagian raut-raut prngisi bagian ruang kanan dan kiri 

lukisan. 

       Unsur rupa ruang dihadirkan berupa ruang yang datar dengan bagian latar 

dasar ditengah lukisan berwarna putih keabuan yang dikelilingi oleh bagian latar 

yang berwarna ungu yang didegradasikan dengan warna merah muda secara kasar 

dibeberapa bagian. 

       Tekstur yang terbentuk dalam karya lukis ini adalah tekstur yang datar 

sebagaimana permukaan kanvas, namun ada beberapa bagian yang timbul 

menonjol adalah bagian yang merupakan sentuhan lem dan kertas foil serta 

tumpukan cat. 

       Irama yang terbentuk dalam karya lukis ini adalah irama yang progresif, ada 

penekan yang kuat dalam irama yang terbentuk dari susunan unsur-unsur dalam 

karya ini. Unsur-unsur rupa yang dibentuk secara spontan, ekspresif, serta 

cenderung eksplosif memberikan kesan nada tinggi dan rendah dalam karya ini. 
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Segingga irama yang terbentuk sangat dinamis dan terkesan menguat seolah-olah 

akan meledak. 

       Point of interest dalam karya lukis ini adalah garis hitam besar yang 

membentuk raut persegi panjang yang membentuk sebuah susunan zigzag 

dibagian tengah bidang kanvas. 

       Semua bentuk dan warna diletakkan pada bidang kanvas berbentuk persegi 

panjang. Peletakkan bentuk warna dan garis menggunakan prinsip keseimbangan 

asimetris. 

       Berbagai unsur warna, unsur rupa, dan berbagai subjek yang telah di setting 

menggunakan prinsip-prinsip desain, secara keseluruhan telah menghasilkan 

kesan harmonis. Penerapan unsur warna yang ada pada subjek dan setting 

memiliki warna susunan analogus, penataan secara asimetris, ruang yang 

mendatar, irama yang dibuat, dan yang lainnya, bagi penulis telah diupayakan 

membentuk keserasian dan kesatuan. 

       Secara keseluruhan karya lukis ini merupakan sebuah refleksi dari proses 

cerapan terhadap bunyi yang didapatkan dari tayangan youtube yang berjudul 

Waterfall - 8 Hours dan  Relax 8 hour Bird Singing and Water Sound – Nature 

Sound.. Bunyi tersebut dijadikan sebagai pemicu untuk mengembangkan imaji 

dalam melukis abstrak oleh penulis, yang membentuk impresi dalam batin setelah 

mendengarkan rangsangan bunyi tersebut. Lalu dikontemplasi menjadi sebuah 

renungan dalam batin dan membentuk sebuah impresi bentuk visual, hingga 

divisualkan menjadi karya lukis abstrak yang dalam bentuk representasi dari 
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impresi dan emosi setelah dipicu oleh rangsangan bunyi air terjun dan nyanyian 

tadi dengan gestur dan bahasa rupa yang subjektif dari dalam diri perupa. 
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4.9 Karya 9 

 

4.9.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Harmoni 9 

Media : Cat Akrilik di atas Kanvas 

Ukuran: 100 x 120 cm 

Tahun : 2016 

4.9.2 Deskripsi Karya 

       Subjek utama dalam karya lukis ini merupakan raut tak beraturan yang 

diletakan pada bagian tengah lukisan. Dengan perpaduan warna yang ekspresif 

digoreskan dengan kasar, bertumpuk, dan bercampur mencadi satu kesatuan. 

Dihadirkan diatas latar berwarna hijau tua kebiruan yang ditabrakan dengan raut 

putih dibagian kanan bawah lukisan. Point of interest pada karya lukis ini adalah 

subjek utama yang ada ditengah. Dalam karya lukis ini menghadirkan warna-

warna yang cenderung dingin yaitu hijau tua, biru, hijau dan hitam yang 
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dipadukan dengan sedikit corak warna merah, kuning, dan putih. Teknik yang 

digunakan dalam karya ini dengan teknik sapuan yang kasar sehingga 

menghasilkan tekstur bekas sapuan kuas. Selain itu dalam karya lukis ini 

memanfaatkan sifat mengalir air sehingga menunjukan penggunaan teknik aquarel 

yang mebleberkan cat akrilik menggunakan air. 

4.9.3 Analisis Karya 

       Unsur rupa garis dalam karya bunyi petang ini didominasi oleh garis yang 

dihasilkan dengan sangat cepat dan ekspresif, yaitu berupa garis teknik cipratan 

cat berwarna kuning yang dipadukan dengan garis-garis dari hasil cat yang 

dilelehkan oleh air berwarna biru, putih dan hitam. Setelah itu dapat kita temukan 

garis yang berupa hasil dari torehan kuas dibagian lapisan atas lukisan yang 

berwarna merah, hitam dan kuning. Garis tersebut berupa garis pendek yang 

disusun secara acak, adapula yang berupa garis putus-putus dan menyilang.. 

       Unsur rupa raut yang terdapat pada karya lukis ini masih berupa unsur-unsur 

raut yang tidak beraturan yang terbentuk dari goresan-goresan yang ekspresif. 

       Unsur raut urama dibagian tengah lukisan, jika di amati raut utama tersebut 

menyerupai raut persegi yang dihancurkan ditiap sisinya sehingga menciptakan 

raut baru yang tisak beraturan yang agak curam dibagian bawahnya. Masih di 

bagian raut utama, dapat kita temukan raut-raut yang menyerupai raut persegi 

berwarna hitam, merah dan kuning, yang merupakan bentuk raut yang dihasilkan 

dari sapuan kuas yang membentuk garis pendek-pendek namun cenderung 

berbentuk persegi bila diamati. Unsur raut persegi juga dapat kita temukan pada 

bagian background berwarna putih dibagian kanan bawah lukisan, cenderung tak 
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terlihat karena raut tersebut juga berwarna putih diatas latar yang berwarna putih. 

Raut tersebut terbentuk dari arah sapuan kuas yang berlawanan dari sapuan warna 

latar sehingga ia dapat sedikit menonjol keluar. 

       Unsur rupa warna yang nampak dalam karya lukis ini adalah warna latar 

berwarna biru tua yang ditumpuk dengan warna putih dibagian kanan bawah 

lukisan. Dibagian subjek utama lukisan kita dapat temukan warna putih, kuning, 

biru muda, hitam, dan hijau yang disusun sedemikian rupa hingga membentuk 

sebuah harmoni yang tenang layaknya harmoni nada alam yang menjelang senja. 

Komposisi warna dalam karya lukis bunyi pagi ini secara keseluruhan membentuk 

kompisisi warna dingin, meskipun nampak warna panas berupa kuning dan 

merah. 

       Unsur rupa ruang dihadirkan sebagi ruang yang datar, berwarna biru tua yang 

cenderung kehijauan yang dipadukan dengan sapuan warna putih dibagian latar 

kanan bawah. 

       Unsur rupa tekstur dalam karya ini berupa tektur nyata, yang berupa tektur 

datar sesuai permukaan kanvas dengan beberapa tonjolan hasil dari sapuan cat dan 

cat yang menumpuk. 

       Irama yang terbentuk dalam karya lukis ini adalah irama alternatif, dimana 

susunan warna dan bentuk disusun dalam pola yang aternatif meskipun terkesan 

acak. 

       Point of interest dalam karya lukis ini adalah pada bagian dominasi subjek 

lukis yang mengisi pada bagian tengah lukisan. 
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Semua bentuk dan warna diletakkan pada bidang kanvas berbentuk persegi 

panjang. Peletakan bentuk dan warna yang timpang merupakan sebuah ciri bahwa 

dalam karya ini menggunakan keseimbangan asimetris. 

       Berbagai unsur warna, unsur rupa, dan berbagai subjek yang telah di setting 

menggunakan prinsip-prinsip desain, secara keseluruhan telah menghasilkan 

kesan keserasian. Penerapan unsur warna yang ada pada subjek dan setting 

memiliki warna susunan analogus dengan nuansa warna dingin, penataan secara 

asimetris, ruang yang mendatar, irama yang dibuat alternatif, dan yang lainnya, 

bagi penulis telah diupayakan membentuk keserasian dan kesatuan. 

       Secara keseluruhan karya lukis ini merupakan sebuah refleksi dari proses 

cerapan terhadap bunyi alam petang yang didapatkan dari tayangan youtube yang 

berjudul Sooting Night Time Forest Sound - 2 Hour Ambient Soundscape. Bunyi 

tersebut dijadikan sebagai pemicu untuk mengembangkan imaji dalam melukis 

abstrak oleh penulis, yang membentuk impresi dalam batin setelah mendengarkan 

rangsangan bunyi tersebut. Lalu dikontemplasi menjadi sebuah renungan dalam 

batin dan membentuk sebuah impresi bentuk visual, hingga divisualkan menjadi 

karya lukis abstrak yang dalam bentuk representasi dari impresi dan emosi setelah 

dipicu oleh rangsangan bunyi petang tadi dengan gestur dan bahasa rupa yang 

subjektif dari dalam diri perupa. 
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4.10 Karya 10 

 

4.10.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Harmoni 10 

Media : Cat Akrilik di atas Kanvas 

 Ukuran: 100 x 120 cm 

Tahun : 2016 

4.10.2 Deskripsi Karya 

       Sebjek utama dalam karya ini adalah sebuah raut tak beraturan yang 

cenderung melingkar di bagian tengah kanvas. Subjek utama tersebut terbentuk 

dari sapuan cat warna hitam yang ekspresif dengan alur melingkar, dipadukan 

dengan garis-garis diagional berwarna coklat ungu dan emas. Subjek utama 

tersebut dihadirkan diatas latar berwarna coklat muda. Warna-warna yang 

dihadirkan dalam karya lukis ini antara lain adalah warna coklat, kuning, ungu, 

emas dan hitam yang disapukan dengan teknik sapuan kuas kasar yang 
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menghasilkan tekstur bekas sapuan kuas dan lelehan cat. Teknik yang digunakan 

dalam karya ini dengan teknik sapuan yang kasar sehingga menghasilkan tekstur 

bekas sapuan kuas. Selain itu dalam karya lukis ini memanfaatkan sifat mengalir 

air sehingga menunjukan penggunaan teknik aquarel yang mebleberkan cat akrilik 

menggunakan air. 

4.10.3 Analisis Karya 

        Unsur rupa garis dalam karya ini adalah susunan beberapa garis yang 

dijadikan satu kesatuan dibagian tengah lukisan antara lain adalah garis hitam 

yang dibuat melengkung cenderung membentuk dua pertiga lingkaran yang 

dilelehkan catnya menggunakan air dan membentuk garis-garis baru yang 

terbentuk dari lelehan cat berupa garis yang vertikal. Selain itu dapat kita temukan 

pula garis zig-zag berwarna emas yang ditempatkan dibagian tengah dan kanan 

atas lukisan. 

       Unsur rupa raut yang terdapat pada subjek lukis karya lukis ini berupa raut 

tak beraturan. Cenderung melingkar organis, namun didestruksi pada bagian-

bagian tertentu membentuk sudut-sudut yang curam. 

       Unsur rupa warna yang ada dalam karya lukis ini adalah warna coklat muda 

pada bagian latar, warna hitam dan emas pada bagian subjek utama, warna putih, 

kuning, ungu dan emas sebagai aksen dalam subjek utama. 

       Unsur rupa ruang dihadirkan dalam bentuk ruang datar berwarna coklat muda 

yang mengelilingi subjek lukisan. 

       Unsur rupa tekstur dalam karya ini berupa tektur nyata, mendatar sedatar 

permukaan kanvas dengan beberapa tonjolan pada aksen emas dari kertas foil. 
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       Irama yang digunakan dalam karya lukis ini adalah irama flowing, yaitu irama 

yang mengalir ekspresif, mengalun secara spontan membentuk sebuah satu 

kesatuan yang dinamis dan berkesinambungan. 

       Point of interest dalam karya lukis ini adalah munculnya garis-garis dan raut 

berwarna emas terang diantara unsur-unsur garis berwarna hitam gelap yang 

pekat. Menjadi sebuah kombinasi yang manis diatas latar berwarna coklat muda 

yang segar. 

       Semua bentuk dan warna diletakkan pada bidang kanvas berbentuk persegi 

panjang.Peletakkan subjek lukis berada tepat ditengah bidang kanvas, dengan 

bentuk yang tidak beraturan. Dan arah garis yang cenderung diagonal, oleh karena 

itu keseimbangan yang digunakan pada lukisan ini adalah keseimbangan asimetri. 

       Berbagai unsur warna, unsur rupa, dan berbagai subjek yang telah di setting 

menggunakan prinsip-prinsip desain, secara keseluruhan telah menghasilkan 

kesan harmonis.Penerapan unsur warna yang ada pada subjek dan setting 

memiliki warna susunan analogus, penataan secara asimetris, ruang yang datar, 

irama yang dibuatflowing, dan yang lainnya, bagi penulis telah diupayakan 

membentuk keserasian dan kesatuan. 

       Secara keseluruhan karya lukis ini merupakan sebuah refleksi dari proses 

cerapan terhadap bunyi api unggun yang didapatkan dari tayangan youtube yang 

berjudul Forest Night Sound of Owl, Campfire, Creickets, Wolves and other 

Creatures. Dengan sumber pemicu bunyi yang sama dengan karya sebelumnya 

dengan representasi yang cenderung berbeda. Bunyi tersebut dijadikan sebagai 

pemicu untuk mengembangkan imaji dalam melukis abstrak oleh penulis, yang 



93 

 

membentuk impresi dalam batin setelah mendengarkan rangsangan bunyi tersebut. 

Lalu dikontemplasi menjadi sebuah renungan dalam batin dan membentuk sebuah 

impresi bentuk visual, hingga divisualkan menjadi karya lukis abstrak yang dalam 

bentuk representasi dari impresi dan emosi setelah dipicu oleh rangsangan bunyi 

api unggun tadi dengan gestur dan bahasa rupa yang subjektif dari dalam diri 

perupa. 
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4.11 Karya 11 

 

4.11.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Harmoni 11 

Media : Cat Akrilik di atas Kanvas 

Ukuran: 150 x 300 cm 

Tahun : 2016 

4.11.2 Deskripsi Karya 

       Subjek utama dalam karya lukis Bunyi Alam Pantai ini adalah dua raut tak 

beraturan yang terbentuk dari sapuan cat yang ekspresif. Subjek utema dihadirkan 

diatas latar berwarna biru tua. Perpaduan warna panas dan dingin dihadirkan 

secara dinamis dengan menghadirkan warna biru, ungu, coklat, jingga, kuning 

merah, putih dan hitam. Teknik yang digunakan dalam karya ini dengan teknik 

sapuan yang kasar sehingga menghasilkan tekstur bekas sapuan kuas. Selain itu 

dalam karya lukis ini memanfaatkan sifat mengalir air sehingga menunjukan 

penggunaan teknik aquarel yang mebleberkan cat akrilik menggunakan air. Garis 



95 

 

garis yang dihadirkan berupa garis tebal-tipis, garis lurus dan lengkung, serta garis 

garis ekpresif yang dihadirkan dengan teknik throw paint. 

4.11.3 Analisis Karya 

       Unsur rupa garis dalam karya lukis bunyi alam pantai ini memiliki kombinasi 

garis yang lanjar memanjang cenderung verikal. Dalam karya ini dapat kita 

temukan garis vertikal dan diagonal dengan berbagai sifatm ada yang lurus, 

melengkung, meliuk-liuk, putus-putus, zigzag dan bersilang. Dari bentuk garis 

yang tercipta dapat kita simpulkan bahwa tekhnik dalam menghadirkan garis 

dalam karya lukis ini beragam. Ada yang menggunakan teknik sapuan kuas besar 

yang kasar dan halus, menggunakan media air yang diluberkan diatas cat, dan 

terakhir dengan cara melempar cat atau lebih dikenal dengan throw paint.  

       Unsur rupa raut yang terdapat pada karya lukis ini merupakan kumpulan raut 

tak beraturan, raut-raut yang terbentuk dari olah kerja yang ekspresif dan spontan. 

Dari keseluruhan karya lukis ini dapat kita lihat komposisi dua raut utama yang 

berdampingan, raut yang terbentuk secara alami dari pertemuan warna dan garis 

yang saling bertumpuk tindih. 

      Unsur rupa warna yang ada dalam karya lukis ini adalah warna biru tua pada 

latar, warna hitam pada garis-garis sapuan kuas besar, warna kuning, ungu, putih, 

jingga dan coklat pada bagian subjek lukis yang disapukan saling bertumpuk. 

Warna merah, putih, kuning dan emas ada pada bagian aksen-aksen yang menjadi 

pertimbangan komposisi pada beberapa bagian latar dan subjek lukis. Jika dilihat 

secara keseluruhan dalam karya lukis ini menggunakan komposisi susunan warna 
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triad primer, dengan dominasi rasa dari warna biru, merah, dan kuning yang 

sangat kental. 

       Unsur rupa tekstur dalam karya ini adalah tekstur nyata yang dihadirkan 

melalui goresan cat yang kasar dan bagian aksen yang menggunakan lem stick 

untuk menempelkan pewarna emas foil di atas permukaan kanvas yang rata. 

Unsur rupa ruang dihadirkan dengan cara ruang yang datar meluas tanpa adanya 

manipulasi dan  tendensi untuk menimbulkan kesan kedalaman. 

       Semua bentuk dan warna diletakkan pada bidang kanvas berbentuk persegi 

panjang. Komposisi peletakan subjek utama dalam karya lukis ini menggunakan 

prinsip keseimbangan asimetris dengan meletakan dua buah subjek utama yang 

tidak berukuran sama namun keseimbangan tetap terasa karena pertimbangan 

keseimbangan arah pada garis-garis dan warna yang membentuk subjek tersebut 

menjadi satu kesatuan. Harmonisasi warna panas dan dingin, harmonisasi garis-

garis, dan peletakan subjek lukis menjadi kunci karya lukis ini menjadi satu 

kesatuan yang indah tanpa mengabaikan rasa dari bunyi alam laut yang riuh ramai 

air nan syahdu. Dalam karya lukis ini menggunakan irama yangprogressive yaitu 

irama yang cenderung kekuatannya bertambah atau intensitas yang menanjak pada 

bagian raut dan garis subjek lukis dengan sedikit memasukan irama flowing pada 

bagian aksen garis yang dihasilkan dari teknik throw paint.  

       Berbagai unsur warna, unsur rupa, dan berbagai subjek yang telah di setting 

menggunakan prinsip-prinsip desain, secara keseluruhan telah menghasilkan 

kesan keserasian. Penerapan unsur warna yang ada pada subjek dan setting 

memiliki susunan warna triad dengan kombinasi beberapa warna lainnya, 
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penataan secara asimetris, ruang yang datar, irama yang dibuat, dan yang lainnya, 

bagi penulis telah diupayakan membentuk keserasian dan kesatuan. 

       Secara keseluruhan karya lukis ini merupakan sebuah refleksi dari proses 

cerapan terhadap bunyi yang didapatkan dari tayangan youtube yang berjudul 

Suara Alam (Beach Sound) Menenangkan Jiwa.. Bunyi tersebut dijadikan sebagai 

pemicu untuk mengembangkan imaji dalam melukis abstrak oleh penulis, yang 

membentuk impresi dalam batin setelah mendengarkan rangsangan bunyi tersebut. 

Lalu dikontemplasi menjadi sebuah renungan dalam batin dan membentuk sebuah 

impresi bentuk visual, hingga divisualkan menjadi karya lukis abstrak yang dalam 

bentuk representasi dari impresi dan emosi setelah dipicu oleh rangsangan bunyi 

tadi dengan gestur dan bahasa rupa yang subjektif dari dalam diri perupa. 
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4.12 Karya 12  

 

4.12.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Harmoni 12 

Media : Cat Akrilik di atas Kanvas 

 Ukuran: 150 x 300 cm 

Tahun : 2016 

4.12.2 Deskripsi Karya 

       Sebjek utama dalam karya bunyi alam gunung ini terdapat dua buah raut tak 

beraturan yang tersusun dari sapuan-sapuan kuas yang kasar dengan beragam 

warna yang saling bertumpuk. Dua objek yang dominan tersebut dihadirkan di 

atas latar berwarna abu-abu. Dua objek raut yang paling besar merupakan point of 

interest dalam karya ini. Warna-warna yang dihadirkan dalam karya lukis ini 

antara lain adalah warna coklat, kuning, jingga, ungu, coklat, biru, merah, hitam, 

diatas latar berwarna abu-abu yang disapukan dengan teknik sapuan kuas kasar 

yang menghasilkan tekstur bekas sapuan kuas. Teknik yang digunakan dalam 
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karya ini dengan teknik sapuan yang kasar sehingga menghasilkan tekstur bekas 

sapuan kuas. Selain itu dalam karya lukis ini memanfaatkan sifat mengalir air 

sehingga menunjukan penggunaan teknik aquarel yang mebleberkan cat akrilik 

menggunakan air, dan terakhir dengan cara melempar cat atau lebih dikenal 

dengan throw paint. 

4.12.3 Analisis Karya 

       Unsur rupa garis dalam karya lukis bunyi gunung ini berupa garis-garis 

ekspresif yang terbentuk secara spontan. Garis-garis dalam karya diletakan 

dengan posisi vertikal, horizontal, dan diagonal. Dalam karya ini dapat kita 

temukan garis dengan berbagai bentuk ada yang berupa garis lurus, melengkung, 

meliuk-liuk, putus-putus, zigzag dan bersilang. Dari bentuk garis yang tercipta 

dapat kita simpulkan bahwa teknik dalam menghadirkan garis dalam karya lukis 

ini beragam. Ada yang menggunakan teknik sapuan kuas besar yang kasar dan 

lembut, menggunakan media air yang diluberkan diatas cat, dan terakhir dengan 

cara melempar cat atau lebih dikenal dengan throw paint. 

        Unsur rupa raut yang terdapat pada karya lukis ini merupakan kumpulan raut 

tak beraturan, raut-raut yang terbentuk dari olah kerja yang ekspresif dan spontan. 

Dari keseluruhan karya lukis ini dapat kita lihat komposisi dua raut utama yang 

berdampingan, raut yang terbentuk secara alami dari pertemuan warna dan garis 

yang saling bertumpuk tindih. 

       Unsur rupa warna yang ada dalam karya lukis ini adalah warna abu-abu 

terang pada bagian background dan permainan warna kuning, jingga, coklat, 

hitam, merah, biru, ungu dan putih pada bagian subjek lukis. Pada karya lukis ini 
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dapat kita temukan beberapa warna yang kontras yang menjadi satu kesatuan yang 

harmonis. Komposisi susunan warna dalam karya lukis ini berupa susunan warna 

triad dari warna-warna primer berupa warna merah, biru, dan kuning. Selain itu 

ditemukan pula susunan warna analogus dari pendekatan warna kuning, jingga, 

coklat, dan coklat yang cenderung keunguan. 

       Unsur rupa tekstur dalam karya ini adalah tekstur nyata yang dihadirkan 

melalui goresan cat yang kasar diatas tektur permukaan datar dari bidang kanvas. 

       Unsur rupa ruang dihadirkan dengan cara ruang yang datar meluas tanpa 

adanya tendensi untuk menimbulkan kesan kedalaman. 

       Irama yang terbentuk dalam karya ini adalah irama floowing. Selain proses 

berkarya yang spontan mengalir apa adanya dalam kontrol rasa. Susunan unsur-

unsur rupa garis, raut, dan warna dalam karya lukis ini dibuat dengan rasa yang 

saling berkesinambungan mengalun, mengalir menjadi satu kesatuan yang 

harmonis. 

       Point of interest dalam karya lukis ini berupa subjek lukis dengan warna yang 

mencolok diatas latar berwarna abu-abu. Prinsip dominasi warna sangat 

dimainkan dalam karya lukis ini.  

       Semua bentuk dan warna diletakkan pada bidang kanvas berbentuk persegi 

panjang.Peletakkan subjek lukis yang ukurannya tidak sama besar, dengan 

peletakannya yang tidak pula tepat ditengah menggambarkan bahwa prinsip 

keseimbangan yang digunakan dalam karya lukis ini adalah keseimbangan 

asimetris. 
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       Berbagai unsur warna, unsur rupa, dan berbagai subjek yang telah di setting 

menggunakan prinsip-prinsip desain, secara keseluruhan telah menghasilkan 

kesan keserasian.Penerapan unsur warna yang ada pada subjek dan setting 

memiliki warna susunan analogus dan susunan warna triad, penataan secara 

asimetris, ruang yang mendatar, irama flowing, dan yang lainnya, bagi penulis 

telah diupayakan membentuk keserasian dan kesatuan. 

       Secara keseluruhan karya lukis ini merupakan sebuah refleksi dari proses 

cerapan terhadap bunyi yang didapatkan dari tayangan youtube yang berjudul 

Hours Mountain Stream, Relaxing Nature Sound.. Bunyi tersebut dijadikan 

sebagai pemicu untuk mengembangkan imaji dalam melukis abstrak oleh penulis, 

yang membentuk impresi dalam batin setelah mendengarkan rangsangan bunyi 

tersebut. Lalu dikontemplasi menjadi sebuah renungan dalam batin dan 

membentuk sebuah impresi bentuk visual, hingga divisualkan menjadi karya lukis 

abstrak yang dalam bentuk representasi dari impresi dan emosi setelah dipicu oleh 

rangsangan bunyi tadi dengan gestur dan bahasa rupa yang subjektif dari dalam 

diri perupa. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

      Proyek studi ini menghasilkan sejumlah dua belas karya lukis dengan dua 

ukuran berbeda, sepuluh karya berukuran 120 x 100 cm dan dua karya berukuran 

300 x 150 cm. Karya lukis yang dihasilkan berupa karya lukis abstrak dengan 

media cat akrilik diatas kanvas. 

       “Bunyi sebagai Inspirasi dalam Karya Lukis Abstrak”, proyek studi ini 

menempatkan bunyi alam sebagai sumber rangsangan yang mengilhami lahirnya 

imaji visual. Jenis bunyi dalam proyek studi ini adalah jenis bunyi alam 

(soundscape). Bunyi yang dicerap dapat diperoleh kesan, sensasi, dan emosi yang 

dapat membentuk “rasa” secara psikologis yang dapat menjadi pemicu hadirnya 

imaji-imaji visual dalam bentuk warna, bentuk, garis, dan lainnya, yang nantinya 

akan divisualkan dalam bentuk karya lukis yang dikerjakan secara improvisasi 

dan spontan. Pengerjaan karya lukis penulis menggunakan acuan pada proses 

pembentukan imaji visual dari stimulus bunyi yang telah diterima. Pada proses ini 

merupakan proses menuangkan imaji-imaji visual tadi menjadi bentuk visual yang 

nyata di atas kanvas. Menerapkan pola kerja improvisasi dan dengan metode 

direct, garis, warna dan bentuk dihadirkan di atas kanvas dalam kondisi basah 

dikerjakan terus menerus hingga menemukan keharmonisan. 

        Bahan yang digunakan pada pembuatan karya lukis ini yaitu kanvas, cat 

akrilik, dan air. Alat yang digunakan dalam berkarya lukis ini yaitu kuas besar, 

pisau palette, lap, dan ember. Teknik berkarya seni lukis yang digunakan adalah 
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teknik plakat dengan metode direct painting. Pola kerja dalam pengerjaan karya 

lukis dalam proyek studi ini menggunakan pola kerja yang spontan dan 

Improvisasi. 

       Kecenderungan gaya lukisan menggunakan kecenderungan gaya seni lukis 

Abstrak Ekpresionis. Gaya visual karya lukis dalam proyek studi ini adalah jenis 

karya lukis abstrak non-geometrik yang mencakup ungkapan bentuk-bentuk 

organik, biomorfik, ekspresif, emosional dan intuitif, yang terinspirasi oleh pola 

kerja atau gaya lukis improvisasi dari pelukis Kandinsky dengan permainan 

warna-warnanya yang cemerlang serta permainan kompisisi unsur-unsur rupanya 

yang menarik, Jackson Pollock dengan gaya tuang catnya atau dewasa ini 

berkembang dengan nama throw paint, dan Franz Kline dengan gaya sapuan kuas 

besar yang kuat dan berkarakter. 

5.2 Saran 

       Berekspresi estetik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tergolong 

kedalam kebutuhan integratif. Kebutuhan integratif ini muncul karena adanya 

dorongan dalam diri manusia yang secara hakiki senantiasa ingin merefleksikan 

keberadaannya sebagai mahkluk yang bermoral, berakal,dan berperasaan(Rohidi 

2000: 9). Begitu pula dengan penyelenggaraan proyek studi ini, merupakan 

sebuah upaya memenuhi kebutuhan integratif penulis sebagai manusia, 

mengaktualisasi dirinya sebagai manusia sekaligus sebagai refleksi perjalanan 

melukisnya. Melukis, eksplorasi dan research menjadi sebuah kegiatan yang tak 

akan pernah berhenti hingga kapanpun selagi masih merasa “hidup” dalam kancah 
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dunia kreasi seni. Karena itu merupakan sebuah tanggung jawab secara pribadi 

kepada diri sendiri yang telah memutuskan memilih jalan dunia tersebut. 

       Segala kesulitan yang penulis hadapi dalam pembuatan karya seni lukis ini 

memberikan banyak pelajaran yang berarti karena dengan bereksplorasi baik 

media maupun tekniknya. Latar belakang penulis yang berjurusan pendidikan, 

memang banyak sekali kekurangan yang penulis rasakan dalam pengorganisasian 

kegiatan proyek studi ini. Ketidaktahuan dan kesilapan kerap terjadi dalam proses 

perjalan proyek studi ini. Namun atas izin Allah penulis mampu melaluinya satu 

persatu hingga mencapai titik akhir dengan rasa puas. 

       Proyek studi yang bertema “Bunyi sebagai Inspirasi dalam Karya Lukis 

Abstrak” ini, diharapkan dapat menjadi ruang apresiasi bagi masyarakat dalam 

mengenali jenis karya lukis abstrak yang jarang sekali dapat dinikmati oleh 

masyarakat secara umum, dalam hal ini merupakan sebuah ruang pendidikan 

masyarakat secara luas atau sebuah proses menyiapkan masyarakat untuk dapat 

menerima hal yang baru dalam hal ini jenis karya lukis abstrak. Selain itu, proyek 

studi ini berusaha menciptakan sebuah ruang untuk merenung kembali tentang 

Tuhan, tentang alam, melalui karya seni lukis abstrak.  
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