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SARI 
 

Ertana, Anon.2015. Badut sebagai Simbol Perilaku Menyimpang pada Kehidupan 
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Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. 

Moh. Rondhi, M.A., Pembimbing II Mujiyono, S.Pd., M.Sn. 

 

Kata kunci: Kehidupan Sosial, Perilaku Menyimpang, Badut, Seni Lukis. 

 

Dalam pola perilaku kehidupan sosial manusia sehari-hari selalu 

mengakibatkan adanya interaksi. Interaksi sosial adalah kunci semua kehidupan 

sosial, tidak ada interaksi  berarti tidak mungkin ada kehidupan bersama. Namun, 

setelah melihat fenomena sosial yang ada saat ini, kita melihat kondisi masyarakat 

yang rapuh dan memprihatinkan. Saat ini banyak terjadi kondisi penyimpangan di 

masyarakat, yakni penyimpangan norma kesusilaan, norma agama, norma hukum, 

norma adat istiadat, dan lain sebagainya. Badut adalah seorang seniman yang 

berpura-pura menjadi bodoh untuk menghibur penontonnya. Badut memiliki 

karakteristik yang beraneka ragam mulai dari White Face, Auguste atau Joker, 

badut Karakter dan Rodeo. Maka dari itu, perilaku menyimpang masyarakat 

tersebut dapat disimbolisasikan sebagai tokoh-tokoh badut. Tujuan dalam 

pembuatan proyek studi ini yaitu 1) Mengekspresikan  ide, gagasan mengenai 

kehidupan sosial  khususnya budaya perilaku menyimpang di Indonesia melalui 

simbolisasi badut. 2) Menghasilkan karya seni lukis yang bersubyek badut dalam 

gaya surrealistik.  

Penulis menggunakan berbagai macam bahan dalam pembuatan karya 

lukis ini yaitu kanvas, spanram, plamir, cat kayu, cat minyak, bensin dan oil 

painting. Alat yang digunakan dalam berkarya seni lukis ini yaitu kuas, palet, 

pensil, karet penghapus, kain lap atau tisu dan pisau pallet. Teknik berkarya seni 

lukis yang penulis gunakan yaitu sapuan kuas yang pewarnaannya dilakukan 

secara langsung pada bidang kanvas. Proses penciptaan karya lukis dalam proyek 

studi ini melalui tahapan-tahapan di antaranya pencarian ide, persiapan, dan 

visualisasi. 

Penulis telah menghasilkan sembilan karya lukisan. Ukuran karya yang 

dihasilkan bervariasi yakni 80 cm x 60 cm, 100 cm x 80 cm, 60 cm x 80 cm dan 

80 cm x 100 cm. Gaya lukisan ini adalah surrealistik dengan simbolisasi badut 

sebagai ikon utama dalam bentuk dan karakteristik sebagai pengungkapan 

perilaku menyimpang seperti orang yang suka berhutang, hidup yang egois, 

politik yang rakus, kejahatan terhadap anak-anak, masa lalu yang buruk, lupa akan 

kewajiban, janji yang tak terealisasikan, membuli orang lain, dan mafia suap. 

Gaya surrealistik diungkapkan dalam wujud-wujud yang tidak proporsional antara 

berbagai subjek dan penggunaan subjek-subjek pendukung yang tidak ditemukan 

dalam kehidupan nyata. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Tema 

Sosok badut sangat lekat dengan anak dan menghibur anak di saat 

mereka berulang tahun ataupun berkunjung ke tempat sirkus. Secara 

umum badut adalah pelaku atau pemain sandiwara yang disebut juga 

pelawak. Badut memiliki sifat gembira yang terlihat bentuk fisiknya 

dengan wig warna-warni, make-up, kostum dan juga terkadang memakai 

sepatu yang berukuran besar (http: //www.filosofibadut.co.id). 

Di film-film Batman, karakter badut dipakai sebagai tokoh 

antagonis yang sering dijuluki “Joker”. Wajahnya bermake up putih, 

berbibir merah, bermata tajam, dan berpakaian resmi dengan memakai jas 

dan berdasi kupu-kupu. Walaupun terlihat secara keseluruhan itu lucu, 

namun wajahnya cukup seram. Badut di make up sesuai wajah karakter 

yang diinginkan. Make up di sini sebagai sarana yang digunakan untuk 

menampilkan karakter wajah tertentu bagi badut saat tampil di panggung 

sirkus, pertunjukkan, pesta dan tempat-tempat lain yang sering di singgahi 

oleh badut. Tujuan make up tersebut untuk membantu badut 

menggambarkan suatu peran dengan membuat mukanya menyerupai muka 

peranan watak yang dimainkan. 

Sosok badut tidak hanya ada di kebudayaan Barat, namun juga 

terdapat di budaya Nusantara. Di kebudayaan Jawa, tokoh badut dalam 
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pewayangan sering kita jumpai yaitu Semar, Petruk, Gareng dan 

Bagong. Mereka adalah tokoh-tokoh punakawan yang di setiap pagelaran 

wayang kulit mereka selalu menghibur para penikmat. Menurut Tanudjaja 

(2004: 40) tokoh punakawan yang terdiri atas Semar, Nala Gareng, Petruk 

dan Bagong dibuat sedemikian rupa mendekati kondisi masyarakat Jawa 

yang beraneka ragam. Karakternya mengindikasikan bermacam-macam 

peran, seperti penasehat para ksatria, penghibur, kritikus sosial, badut, 

bahkan sumber kebenaran dan kebijakan. Karakter tokoh punakawan 

divisualisasikan berupa sosok orang berwajah putih dengan bibir warna 

merah tebal. Dalam pementasan wayang, mereka selalu membawa para 

penikmat untuk terbawa dalam suasana humor. 

Badut adalah seorang penghibur yang memoles wajahnya dengan 

bedak tebal dan berpakaian aneh, serta fasih memperagakan mimik-mimik 

lucu. Mereka tak hanya membuat tertawa orang, namun juga dapat 

menyembuhkan stres lewat sebuah pertunjukan. Dengan kemampuan 

berpantomim dengan gerakan-gerakan yang konyol, boleh jadi merekalah 

salah satu penjaja hiburan jalanan tertua di dunia. Dalam wilkipidia 

menjelaskan bahwa badut adalah sebuah profesi jasa menghibur orang lain 

dengan berbagai karakter dan tingkah laku yang lucu, beragam mimik 

akan diperankan oleh si badut baik mimik sedih, konyol, senang, tertawa, 

menangis bahkan mengejek.  

Belakangan ini, istilah badut sendiri mengalami pemaknaan yang 

melebar kemana-mana. Hampir semua pelawak dan pemancing tawa kini 
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juga kerap dijuluki badut. Bahkan orang serius yang sedang 

bertingkah laku konyol pun dikatakan badut. Badut juga sering dipakai 

dalam mengungkapkan atau mewakili tingkah laku orang dalam kehidupan 

sosial manusia. Bahkan orang yang berperilaku menyimpang pun sering 

dijuluki badut. 

Menyimpang dalam hal ini adalah perilaku menyimpang yang 

bersifat normatif, yakni menyimpang dari aturan-aturan budaya 

masyarakat. Padahal dalam etika budaya Indonesia perilaku menyimpang 

ini dianggap tidak sesuai aturan. Oleh karena itu badut seringkali dipakai 

sebagai simbol koruptor, simbol orang-orang yang tidak disiplin, tidak 

tepat waktu, suka bertindak anarki, hobi bertengkar walaupun itu 

dilakukan di kursi pemerintahan dan kenyataannya bangsa Indonesia itu 

banyak orang-orang atau manusia-manusia berlaku semacam itu. 

Termasuk juga kondisi pegawai yang tidak masuk tepat waktu dan kondisi 

pemimpin yang tidak menepati janjinya. 

Badut hanyalah sebuah gambaran karakter dari manusia yang 

terlibat dalam permainan dunia. Berwajah lucu, dengan hidung merah, alis 

mata naik melengkung dan bibir tersenyum lebar serta berperut gendut 

(buncit). Tak ubahnya koruptor yang sedang menerima proyek miliyaran 

rupiah. Ketika melihat uang yang banyak itu tentu saja alis matanya akan 

naik melengkung, hidung merona merah dan tertawa lebar kesenangan 

serta perut pun semakin buncit (www.antitankproject@yahoo.co.id). 
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Dalam karya Proyek Studi ini karakter badut digunakan sebagai 

simbol, mewakili perilaku orang. Perilaku orang dalam konteks ini, 

maksudnya adalah  perilaku orang yang tidak disiplin, tidak tepat waktu, 

suka bertindak anarki, hobi bertengkar walaupun itu dilakukan di kursi 

pemerintahan, suka mengkhianati, khususnya di Indonesia. Orang atau 

manusia adalah makhluk sosial yang tentunya manusia tidak dapat hidup 

sendiri. Setiap diri manusia harus saling berkomunikasi dan berinteraksi 

langsung antar sesamanya. Namun, apabila kita melihat kehidupan sosial 

masyarakat di sekitar ini dapat disimbolkan lewat badut. Pembuatan karya 

ini terinspirasi dari karya-karya poster ”ANTI-TANK PROJECT” yang 

memvisualisasikan Bapak presiden RI SBY sebagai sosok badut. 

Sepanjang masa jabatannya sebagai presiden RI, SBY terkenal dengan 

banyak jargon dan janji surga yang tak pernah tertepati. Mulai dari 

janjinya yang akan menuntaskan misteri kematian Munir, komitmennya 

dalam menjaga toleransi beragama di Indonesia dan yang termutakhir. 

Akting beliau dengan kepura-puraannya tidak lagi menarik untuk ditonton. 

Seperti badut menyedihkan yang sedang mengolok-olok dirinya sendiri 

(www.antitank.wordpress.com: 2014). 

Bukan hanya dari berbagai kalangan tokoh politisi saja, dalam 

Interaksi keseharian seperti pada lingkup keluarga, sebagian besar sosok 

orang tua dalam berperilaku pun bisa dikatakan sebagai badut. Konyol, 

kewajiban untuk mendidik seorang anak supaya tidak berbohong namun 

ternyata dalam situasi tertentu orang tua tersebut melakukan tindakan 
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kebohongan sendiri pada orang lain kebanyakan pada penagih hutang, 

penagih listrik, pajak, dan lain sebagainya. Pola-pola perilaku seperti ini 

tidak jarang ditemukan dalam kehidupan, antara lain kehidupan politik, 

kehidupan etnis, bahkan kehidupan antar umat beragama, dan lain-lain. 

Akibatnya tidak jarang dalam proses interaksi antar sesama terjadi 

perilaku menyimpang seperti konflik, prasangka, pertengkaran, 

permusuhan dan lain-lain. 

Maka, berdasarkan perilaku-perilaku manusia tersebut penulis 

memiliki ide  untuk menyampaikan pesan tentang perbuatan yang 

menyimpang aturan-aturan budaya lewat banyak karakter badut. Oleh 

karena itu, dalam karya proyek Studi ini penulis mengangkat Topik 

dengan judul “Badut Sebagai Simbol Perilaku Menyimpang Pada 

Kehidupan Sosial dalam Seni Lukis”. 

 

1.2 Alasan Pemilihan Jenis Karya 

Di sini, penulis memilih jenis karya lukis cat minyak. Adapun 

alasan penulis memilih jenis karya seni lukis tersebut adalah: 

1.2.1 Karena menurut penulis, seni lukis mampu memvisualisasikan ide 

atau gagasan penulis dalam bentuk yang indah dan keindahan 

tersebut dapat teramati lewat figur badut, warna, karakter, dan lain-

lain. Penulis menggunakan badut untuk media komunikasi untuk 

menyampaikan ide-ide tentang perilaku masyarakat. 
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1.2.2 Lewat lukisan, penulis mampu menjadikan seni lukis sebagai 

media komunikasi antara penulis kepada audiens lewat media 

kanvas. Hal ini karena karya seni lukis kanvas lebih tepat sebagai 

aktivitas pengungkapan ide-ide pikiran dan konsep dalam 

mengkomposisikan garis, warna, atau bentuk untuk menghasilkan 

karya yang indah atau estetis.  

1.2.3 Sejak semester awal penulis mengambil konsentrasi di bidang seni 

lukis. Hal ini dikarenakan karya seni rupa 2 dimensi terutama seni 

lukis yang paling banyak dipraktikkan semenjak penulis awal 

duduk kuliah di jurusan Seni Rupa Unnes.  

 

1.3 Tujuan Pembuatan Karya 

Tujuan pembuatan karya seni lukis dengan tema “Badut Sebagai 

Simbol Perilaku Menyimpang Pada Kehidupan Sosial dalam Seni Lukis” 

adalah: 

1.3.1 Mengekspresikan ide, gagasan mengenai kehidupan sosial  

khususnya budaya perilaku menyimpang di Indonesia melalui 

simbolisasi badut.  

1.3.2 Menghasilkan karya seni lukis yang bersubyek badut dalam gaya 

surrealistik.
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BAB 2 

KONSEP BERKARYA 

 

2.1 Karakteristik dan Nilai Simbolik Badut 

Badut adalah seorang aktor yang berpura-pura menjadi bodoh 

untuk menghibur penontonnya. Singkatnya, dia seorang pelawak, seorang 

yang mencoba untuk membuat orang lain terawa dengan menjadi lucu. 

Badut adalah pelaku atau pemain sandiwara yang disebut juga pelawak. 

Mereka memiliki sifat gembira, dan dapat dilihat secara fisiknya yaitu 

memakai wig warna-warni, make up, kostum dan juga memakai sepatu 

yang berukuran besar.  

Seringkali badut  menampilkan komedi atau humor yang bersifat 

fisik. Badut diterima di banyak kebudayaan, pada waktu dan tempat yang 

berbeda-beda karena pada dasarnya manusia memerlukan badut. Badut 

bukan hanya orang dengan kostum lucu yang membagikan balon  dan  

brosur  acara, tapi  badut  adalah seni berkelas tinggi. Jika ada yang 

mendengar kata badut, yang terbayang di benak penulis adalah hidung 

bulat berwarna merah, rambut dan pakaian berwarna-warni dan pastinya 

akan tertawa terbahak-bahak ketika melihat penampilan mereka. Badut 

adalah satu profesi yang tidak bisa dipisahkan dari dunia hiburan. 

Kehadiran mereka bisa menambah marak suasana, mulai dari pesta anak-

anak sampai pertunjukkan sirkus kelas dunia. Saat ini, profesi badut tidak 

bisa dipandang sebelah mata. Tak heran, di beberapa negara, seperti 
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Amerika dan Inggris, terdapat sejumlah sekolah khusus yang membuka 

kelas untuk menjadi seorang badut profesional. 

Menjadi badut yang membahagiakan orang itu tidak mudah. Butuh 

kemauan, kesiapan berkorban, dan kerja keras. Namun tentu saja, 

imbalannya sepadan, yaitu senyum ceria jiwa-jiwa suci yang lugu itu. 

Tidak bisa dibandingkan binar mata dan canda tawa mereka yang penuh 

cahaya (Farid, 2013: 59). 

Sejarah badut dimulai dari Abad Pertengahan (sekitar tahun 500 M 

hingga 1.500 M) terdapat karakter badut yang sangat terkenal. Masyarakat 

Eropa, khususnya Italia mengenalnya sebagai arleccino atau harlequin, 

yang dipopulerkan kelompok sandiwara commedia dell „arte. Kostum 

yang digunakan masih sangat sederhana. Sedangkan busana badut seperti 

yang dikenal sekarang, sesungguhnya hasil perkembangan kostum yang 

pernah populer di Jerman dan Inggris, sekitar abad ke 18 M. Saat itu, 

dandanan dan gaya pantomime Pickellherring begitu terkenal. Cirinya, 

baju dan sepatu “gombrong” (kebesaran), penutup kepala warna-warni, 

serta renda besar yang melingkar di seputar leher sang badut.  

Salah satu pelopor pemakaian kostum badut modern, sekaligus 

bintang sirkus di awal abad ke 18 M, adalah karakter Jocy yang diciptakan 

Joseph Grimaldi. Konon, kelebihan Jocy yang membuatnya dikenang 

dalam sejarah perbadutan adalah kemampuannya menghidupkan tokoh 

badut yang diperankan. Jocy tak sekedar melucu, tapi juga memainkan 
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perasaan penontonnya, lewat mimik sedih, bahkan ketakutan (Farid, 2013: 

60). 

Farid (2013: 61) menyebutkan bahwa di dunia ini badut sangat 

banyak jenis-jenisnya. Mereka tersebar di tempat-tempat yang berbeda. 

Jenis-jenis badut tersebut meliputi: 

2.1.1 White Face (Muka Pucat atau Muka Putih) 

Badut ini biasanya mendandani muka mereka dengan 

menggunakan make up yang tebal dan juga mencolok. Terkadang mereka 

juga mewarnai telinga mereka menjadi warna merah. Warna merah dan 

warna putih  mendominasi pakaian dan penampilan mereka. Karakter dari 

badut ini yaitu serius, sok tahu, sombong dan congak. Pada karakter badut 

White Face ini biasanya untuk menyimbolkan orang yang punya watak 

sok serius, sok tahu, sombong dan congak padahal orang tersebut tidak 

mengerti apa-apa.  Ibarat dalam sebuah peribahasa “Tong kosong berbunyi 

nyaring”. Muka pucat atau muka putih pada badut juga menyimbolkan 

orang yang berwajah polos, tidak mengerti apa-apa namun biasanya dia 

orang yang memiliki sifat sombong dan sok tahu. 

2.1.2 Auguste  

Badut ini mempunyai karakter anarkis, agak gila, bodoh dan lebih 

dikenal oleh masyarakat sebagai Joker. Badut ini lumayan terkenal, namun 

tetap berada di bawah “White Face”. Auguste atau Joker sering 

ditampilkan di film batman, ia telah menjadi tokoh antagonis dan 

membuat banyak kerusuhan. Badut ini mengungkapkan manusia yang 
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memiliki sifat jahat, gila, dan juga bodoh. Bentuk hidung Joker mancung. 

Selain itu, Joker juga memiliki telinga yang lancip, pada ujungnya 

meruncing menyimbolkan orang bersifat cerdas dan sering bertindak licik 

demi memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Diikuti dengan memiliki 

sepasang alis mata yang runcing berarti seseorang tersebut memiliki 

karakter inovatif, tegas, independen dan senang menjadi yang pertama 

dalam setiap pekerjaan. Sunarto (2014: 44) mengatakan bahwa makna dari 

orang berhidung mancung sedikit runcing itu mudah memiliki banyak 

teman di mana-mana, orangnya sportif, tidak suka membicarakan 

keburukan orang lain, dan sederhana. Beberapa karakter bentuk figur 

White face dan Auguste dapat dilihat seperti contoh gambar di bawah ini :  

Gambar 2.1 Bentuk karakteristik figur badut White Face & Auguste 

   ( Sumber : www.amerikanclowns.com ) 

 

2.1.3 Badut Karakter 

Badut ini biasanya mengambil sebuah tema dari sebuah karakter 

atau tokoh yang diidolakan, misalnya tokoh polisi, tokoh kartun, dan 

sebagainya. Mereka biasanya menggunakan kostum dan alat-alat yang 

menunjang pertunjukan mereka. Contohnya mereka menggunakan kumis 

http://www.amerikanclowns.com/
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palsu, jenggot palsu, gelas-gelas telinga palsu, memakai wig yang aneh 

potongan rambutnya, dan sebagainya. Badut yang menggunakan kumis 

palsu ini menyimbolkan berbagai sifat-sifat seseorang. Seperti contohnya 

model kumis gaya Zorro yang sedikit memanjang dari bibir bisa diartikan 

sebagai pria yang sedikit misterius dan senang membuat penasaran. Pria 

perlu mematut diri agak lama agar kumisnya benar-benar rapi dan 

seimbang antara panjang kumis sebelah kiri dan panjang kumis sebelah 

kanan. Jadi, tidaklah heran kalau kumis Zorro ini menjadikan seorang pria 

tampak begitu mempesona. Kumis Zorro bermakna ketelatenan dan 

kerapian yang berdampak pada ketelatenan dan kerapian pria memelihara 

hatinya hanya untuk satu wanita. Model kumis pria yang agak jarang 

ditemui adalah model kumis Hitler dan Charlie Chaplin. Model kumis pria 

ini memang akan membuat pria tampak lucu. Namun, terlepas dari apa 

yang telah dilakukan oleh Hitler semasa hidupnya, kumis Hitler ini 

dimaknai sebagai seorang laki-laki yang ingin terlihat lucu dan 

mempunyai jiwa humor (http://astroshiopedia.blogspot.com). 

Model jenggot palsu pada badut karakter beraneka ragam, juga 

mengkarakterkan seseorang yang memiliki watak yang bermacam-macam 

dengan model yang bermacam-macam pula. Misalnya model jenggot 

dengan model huruf „M‟ terbalik seperti tokoh pesulap terkenal Deddy 

Corbuzier menyimbolkan orang yang memiliki niat berbahaya. Kemudian 

brewok penuh seperti artis Anand Krishna menyimbolkan bahwa orang 

tersebut sangat terpercaya. 
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2.1.4 Rodeo 

Badut ini biasanya menggunakan kostum seperti koboi atau juga 

orang-orang yang tinggal di daerah padang gurun. Koboi adalah sebutan 

yang diberikan kepada gembala di peternakan yang berada di Amerika 

Utara. Secara tradisional mereka menggunakan kuda dan sering 

melakukan berbagai pekerjaan di peternakan tersebut. Kata "koboi" juga 

sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang sembrono atau 

mengabaikan risiko potensial, tidak bertanggungjawab atau melakukan 

pekerjaan berbahaya dengan tidak berhati-hati (www.wikipedia.com).  

Biasanya orang yang berani dan kuat sering dijuluki koboi. Koboi 

adalah simbol orang yang berkarakter kuat, berani berkorban, bersifat 

ksatria, tidak banyak bicara dan mau melindungi orang yang lemah. Koboi 

selalu identik berpakaian ketat, memakai baju lengan panjang, 

mengenakan kain pengikat leher, bersepatu boots dengan bintang terbuat 

dari besi yang berujung runcing, kadang bercelana kombor atau jeans 

ketat. 

Koboi selalu mengenakan topi andalannya yang disebut Cowboy. 

Pada awalnya topi koboi sesuai dengan fungsinya melindungi para koboi 

dari matahari dan hujan. Bahkan dalam beberapa film, topi koboi selalu 

digunakan untuk membantu mengipasi api dalam api unggun. Sekarang 

kebanyakan orang memakai untuk nilai estetika dan bagian dari gaya 

hidup barat (Saputri, 2012: 1). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Utara
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Utara
http://id.wikipedia.org/wiki/Kuda
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Beberapa karakter bentuk figur badut dapat dilihat seperti contoh 

gambar di bawah ini : 

Gambar 2.1 Bentuk karakteristik figur badut Karakter & Rodeo 

( Sumber : www.amerikanclowns.com ) 

 

 

2.2      Kehidupan Sosial  

Dalam kehidupan sehari-hari, individu selalu melakukan hubungan 

sosial dengan  individu lain atau kelompok- kelompok tertentu. Hubungan 

sosial yang terjadi antar individu maupun antar kelompok tersebut juga 

dikenal dengan istilah interaksi sosial. Interaksi antara berbagai segi  

kehidupan yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari itu akan 

membentuk suatu pola hubungan yang saling mempengaruhi sehingga 

akan membentuk suatu sistem sosial dalam masyarakat. Keadaan ini 

dinamakan proses sosial (Pratiwi, 2012: 1). 

Proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara 

pelbagai segi kehidupan bersama (Soemarjan, 1964). Menurut 

Klukckhohn (dalam Basrowi, 2005: 80) setidaknya ada 4 masalah pokok 

kehidupan manusia dalam setiap kebudayaan, yaitu: (a) masalah hakikat 

hidup, (b) hakikat kerja, (c) hakikat waktu, (d) hubungan manusia dengan 

http://www.amerikanclowns.com/
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sesamanya. Dari 4 masalah pokok ini, penulis akan memaparkan ide atau 

gagasan tentang proses hubungan manusia satu dengan yang lain dengan 

memperhatikan pola perilaku kehidupan mereka sehari-hari. Kehidupan 

sosial memiliki lingkup luas, yakni dari segi nilai agama, nilai ekonomi, 

pendidikan, kultural atau budaya, politik, dan lainnya. 

Dalam pola perilaku kehidupan sosial mereka sehari-hari 

mengakibatkan adanya interaksi. Soekanto (2010: 19) mengatakan  bahwa 

interaksi sosial adalah kunci semua kehidupan sosial, tidak ada interaksi  

berarti tidak mungkin ada kehidupan bersama. Proses hubungan timbal-

balik manusia satu dengan yang lain dinamakan Interaksi sosial. Interaksi 

sosial atau hubungan sosial yang merupakan wujud dari proses-proses 

sosial yang ada. Maka apabila ada dua orang bertemu, interaksi sosial pun 

dimulai ketika mereka saling mengucapkan salam, berjabat tangan, saling 

berbicara atau berkomunikasi, dan mungkin terjadi pertengkaran satu sama 

lain. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan contoh dari bentuk-

bentuk interaksi sosial. Proses interaksi sosial dilakukan oleh masyarakat 

di manapun, baik itu di sekolah, rumah, lingkungan desa, kantor-kantor 

pemerintahan, dan lain sebagainya.  

Namun, setelah melihat fenomena sosial yang ada saat ini, kita 

melihat kondisi masyarakat yang rapuh dan memprihatinkan. Pada era saat 

ini, banyak terjadi kondisi penyimpangan di masyarakat, yakni 

penyimpangan norma kesusilaan, norma agama, norma hukum, norma adat 

istiadat, dan lain sebagainya. Rasa kepedulian untuk hidup berdampingan 
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bersama dengan saling menghormati dan mengakui perbedaan masing-

masing, sudah menghilang. Maka akibat yang timbul adalah perpecahan di 

tubuh masyarakat dan terganggunya rasa aman dalam masyarakat itu 

sendiri. Bahkan yang lebih parah adanya perseteruan antar suku, antar ras 

hingga antar agama yang semakin tajam 

(http//www.serviensinlumniavarietas.com). 

Menurut Kurniawati, (2014: 30) pada hakikatnya norma berwujud 

perintah dan larangan. Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang 

untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. 

Sedangkan larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak 

berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.  

Di samping itu, Kurniawati juga menjelaskan berbagai macam 

norma yang berlaku untuk masyarakat yakni norma agama yang berisi 

tentang peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-

perintah, larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan 

Yang Maha Esa. Contoh norma agama ini diantaranya ialah dilarang 

membunuh, dilarang mencuri dan harus patuh kepada orang tua. Setelah 

itu norma kesusilaan dimana berisikan tentang peraturan hidup yang 

berasal dari suara hati sanubari manusia, contoh dari norma ini diantaranya 

tidak boleh mencuri milik orang lain, harus berlaku jujur, dan harus 

berbuat baik terhadap sesama manusia. Setelah itu norma kesopanan, 

adalah norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk 

mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling 
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hormat menghormati. Contoh norma ini di antaranya seperti memberi 

tempat terlebih dahulu kepada wanita di dalam kereta api, bus dan lain-

lain, terutama wanita yang tua, hamil atau membawa bayi. Kemudian 

norma hukum, yaitu peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh 

lembaga kekuasaan negara yang isinya mengikat setiap orang dan 

pelaksanaanya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat 

negara, sumbernya bisa berupa peraturan perundang-undangan, 

yurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama. Keistimewaan norma 

hukum terletak pada sifatnya yang memaksa, sanksinya berupa ancaman 

hukuman. Sebagai contoh norma ini diantaranya ialah “Barang siapa 

dengan sengaja menghilangkan jiwa/nyawa orang lain, dihukum karena 

membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun”. Yang terakhir 

adalah norma kebiasaan, merupakan norma yang keberadaannya dalam 

masyarakat diterima sebagai aturan yang mengikat walaupun tidak 

ditetapkan oleh pemerintah. Kebiasaan adalah tingkah laku dalam 

masyarakat yang dilakukan berulang-ulang mengenai sesuatu hal yang 

sama, yang dianggap sebagai aturan hidup. Maka, contoh-contoh norma 

adat adalah mengadakan tumpengan kalau punya rumah baru atau hal lain 

yang perlu dirayakan atau memakai busana batik ketika menghadiri acara 

resmi, dan lain sebagainya.  

Berbagai contoh pelanggaran-pelanggaran norma tersebut di atas 

mencerminkan perbuatan tercela atau perilaku-perilaku menyimpang. 

Menurut para penganut teori Karl Marx, mengemukakan bahwa perilaku 

http://rajinbelajar.net/hukum-newton-i
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menyimpang diciptakan oleh kelompok-kelompok yang berkuasa dalam 

masyarakat untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. James W. Van 

Der Zanden juga berpendapat bahwa perilaku menyimpang merupakan 

perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela 

dan diluar batas toleransi. Selain itu, Bruce J. Cohen dalam buku 

“Pengantar Sosiologi” terjemahan Haryanto mengatakan penyimpangan 

sosial sebagai perbuatan yang mengabaikan norma dan terjadi jika 

seseorang atau kelompok tidak mematuhi patokan baku dalam masyarakat. 

Jadi, dalam konteks ini perilaku menyimpang adalah perilaku sejumlah 

orang yang dianggap tercela atau di luar batas dimana perbuatan tersebut 

telah mengabaikan norma dan tidak mematuhi patokan baku (aturan) dari 

masyarakat.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis dalam berkarya seni 

lukis, perilaku menyimpang masyarakat pada kehidupan sosial dapat 

disimbolisasikan sebagai tokoh-tokoh badut salah satunya seperti badut 

White face yang memiliki karakter serius, sok tahu, sombong dan congak. 

Sifat karakter manusia seperti “White Face” inilah yang menimbulkan 

berbagai masalah sosial seperti perpecahan, kejahatan, perseteruan antar 

ras, agama, suku bangsa, perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Selain 

itu, orang-orang dan tokoh-tokoh pelaku tindak kejahatan di kehidupan 

masyarakat juga hampir mirip dengan sifat tokoh badut Auguste yang 

lebih dikenal sebagai Joker. Auguste atau joker memiliki karakter anarkis, 
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sedikit gila, bodoh. Seperti tokoh yang di tampilkan di film batman, joker 

menimbulkan banyak keresahan dan merugikan banyak orang. 

 

2.3      Pengertian Seni Lukis 

Seni lukis adalah karya seni rupa dua dimensional yang 

menampilkan unsur warna, bidang, garis, bentuk, dan tekstur. Secara 

umum, seni lukis dikenal melalui sapuan kuas dengan cat berbasis minyak 

yang disapukan pada permukaan kain kanvas. Sedangkan medium lainnya 

cat berbasis air yang di torehkan di atas permukaan kertas, misalnya 

lukisan cat air. Namun, lukisan kanvas kini tidak hanya berbasis minyak 

atau menggunakan cat minyak namun juga menggunakan cat berbasis air 

yaitu lukisan cat akrilik di atas kanvas. 

Seni lukis merupakan penyusunan kembali konsep dan emosi 

dalam suatu bentuk baru yang menyenangkan lewat media dua 

dimensional (Suwaji Bastomi, 1992: 19). Menurut Salam(dalam Rokhmat, 

2011: 54)  Secara sederhana adalah kegiatan memberikan imej atau warna 

pada permukaan bidang datar (kertas, kanvas, papan/tripleks, tembok) baik 

dengan alat seperti pensil, pena, kuas atau palet maupun dengan 

menggunakan tangan secara langsung sehingga menghasilkan suatu bentuk 

yang estetis. 

Dalam pendidikan  seni rupa disebut bahwa seni lukis adalah salah 

satu hasil karya manusia yang merupakan gambaran, penghayatan, ide, 
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gagasan, serta bermacam perasaan yang dituangkan ke dalam bentuk dua 

dimensional (Budiman, 1987:  17). 

Sudjojono (dalam Siregar, 2006: 4 ) mengatakan seni lukis adalah 

cara berekspresi diri dalam penyampaian pesan dari seniman kepada 

apresiator atau penonton. Dalam penciptaanya, setiap seniman mempunyai 

kebebasan yang mutlak terhadap pemikiran apa yang hendak dituangkan 

ke suatu media. Hal mengenai kemerdekaan dan kebebasan dalam seni 

lukis juga pernah dikemukakan oleh maestro Indonesia, Sudjojono, yakni 

seni lukis harus merdeka semerdeka-merdekanya, terlepas dari segala 

ikatan moral maupun tradisi agar dapat hidup subur, segar dan merdeka. 

 Hal itu dipertegas oleh pendapat Suzane K.Langer dari bukunya  

berjudul The Principles of Art yang mengatakan bahwa seni adalah suatu 

ungkapan simbol dan perasaan. Di samping itu, selain karya lukisan 

penulis juga diharapkan memiliki bentuk yang menyenangkan dan 

memiliki kesatuan bentuk yang formalistik yakni dapat mengungkapkan 

sesuatu yang dapat dirasakan, sensasi fisik, penderitaan dan kegembiraan, 

tekanan pikiran, dan emosi yang kompleks yang berkaitan dengan 

kehidupan manusia. Kemudian, Suzane K.Langer juga mengatakan bahwa 

di saat seorang pelukis menciptakan lukisan berbeda dengan tukang cat 

yang mengecat dinding rumah. Seorang pelukis menorehkan aneka warna 

dalam sebuah bidang gambar seperti juga tukang cat tetapi yang 

dikerjakan pelukis adalah menciptakan sebuah struktur kesatuan ruang 

dengan cat-cat di atas kanvas (Sumardjo 1980: 66). 
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Maka dari itu, berdasarkan uraian-uraian di atas penulis 

menyimpulkan bahwa seni lukis adalah  kegiatan memberi imej atau 

warna pada permukaan bidang datar untuk menyampaikan pesan seniman 

kepada apresiator dengan media dan alat tertentu untuk menyususun 

kembali konsep dan emosi dalam suatu bentuk  lewat media 2 

dimensional. Dalam berkarya, seni lukis digunakan penulis sebagai 

perantara sarana berkomunikasi kepada audiens dalam mengekspresikan 

ide, simbol, dan pesan tentang perilaku-perilaku menyimpang yang 

khususnya terjadi di Indonesia.   

 Selain itu, seni lukis merupakan cabang dari karya seni rupa murni 

yang merepresentasikan perasaan atau suasana hati seorang pelukis dengan 

perantaraan garis, warna, atau bentuk yang terdapat pada prinsip-prinsip 

dan unsur-unsur rupa dengan tujuan menghasilkan karya yang estetis.  

 

2.3.1 Seni Lukis Gaya Surrealistik  

Keragaman dan bentuk-bentuk seni lukis sangatlah luas. 

Keragaman tersebut ditimbulkan oleh variasi bentuk yang memiliki 

banyak karakteristik atau ciri-ciri masing-masing. Dalam Kamus Bahasa 

Indonesia (1976) disebutkan bahwa “Gaya adalah corak (rupa, bentuk dan 

sebagainya)”. Selain itu, pengertian gaya dapat juga diartiakan sebagai 

suatu pertumbuhan dan perkembangan dari cara seorang seniman dalam 

berkarya. Gaya juga di artikan sebagai suatu pendekatan pada suatu teknik 

tertentu dari penciptaan karya seni, misalnya gaya dekoratif, gaya 
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surrealistik, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam proses berkarya lukis 

penulis di sini ingin menghadirkan seni lukis dengan gaya surrealistik. 

 Dalam konteks seni rupa surrealisme adalah segala sesuatu yang 

tidak pernah kita bayangkan selama hidup di alam nyata (Soedarso, 2000:  

87). Sedangkan Surealisme dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah 

aliran dalam seni sastra yang mementingkan aspek bawah sadar manusia 

dan non rasional (di luar realita atau kenyataan) (Mulliono 1993: 873). 

 Teori Sigmund Freud tentang alam bawah sadar mengatakan 

bahwa  para seniman menggunakan alam bawah sadar sebagai sumber 

gagasan dalam melahirkan bentuk yang unik, yaitu apa yang ada di dalam 

alam pikiran manusia (Suryahadi, 2008: 108 ). Menurut Heri Dono (dalam 

Marianto 2001: 216) surealisme adalah proses pencitraan atau pemahaman 

yang terbentuk dengan sendirinya ketika seseorang melihat fenomena-

fenomena masuk ke dalam pikirannya. Oleh karena itu, pelukis surrealis 

memanfaatkan bentuk-bentuk nyata menjadi bentuk-bentuk dalam mimpi 

yang tidak logis. Sebab yang diungkapkan dalam lukisan merupakan hal-

hal diluar kenyataan.   

 Soedarso (2000: 88) meninjau bahwa, lukisan Surealisme 

menggambarkan nostalgia yang dilukiskan secara fantastis dan naif 

sekaligus mengungkapkan antara kenyataan dan impian, selain itu juga 

bermakna sindiran atas pemujaan pada kenyataan hidup dengan cara-cara 

yang menakutkan (horor) dan penuh tawa (humor). 
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Berikut ini adalah beberapa contoh lukisan-lukisan dengan corak 

surrealistik : 

Gambar 2.4 Contoh-contoh lukisan dengan gaya surrealistik 

(Sumber :www.surrealismart.com ) 

  

Berdasarkan contoh karya lukisan di atas penulis ingin menghadirkan 

karya lukis dengan gaya seperti itu. Namun penulis tidak ingin meniru secara 

mirip karya tersebut di atas, di sini penulis ingin bereksplorasi dengan ide atau 

gagasan sesuai imajinasi diri sendiri. Maka dari itu, dalam proyek studi ini 

penulis memilih karya lukis surrealistik sebagai sumber gagasan untuk 

melahirkan image yang unik khususnya terjadi di Indonesia dengan 

mengambil judul “Badut Sebagai Simbol Perilaku Menyimpang Pada 

Kehidupan Sosial dalam Seni Lukis” dengan menekankan sebuah pesan dan 

penggambaran realita perilaku orang di kalangan masyarakat umum. Karya 

lukis di sini bersifat surrealistis yaitu divisualisasikan secara tidak logis atau 

tidak pernah diketemukan pada dunia nyata. Dengan karya surrealis tersebut, 

penulis bermaksud memberikan ungkapan, sindiran-sindiran, dan kritik sosial 

kepada para audiens dengan maksud mampu menyentuh kepekaan hati nurani 

orang yang menikmati lukisan. 

http://www.surrealismart.com/
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2.3.1 Unsur-unsur Rupa dalam Karya Seni Lukis 

Dalam pembuatan karya seni lukis penulis memperhatikan unsur-

unsur dan prinsip-prinsip dalam berkarya lukis. Maka dari itu, penulis 

mengkomposisikan unsur dan prinsip untuk menciptakan karya Seni lukis 

agar karya lebih tampil estetis dalam mewujudkan gagasan atau ide yang 

akan disampaikan. Secara garis besar unsur-unsur dan prinsip yang di 

susun penulis dalam berkarya rupa ini mencakupi : 

2.3.2 Unsur-Unsur Rupa 

2.3.2.1 Garis 

 Sebagai unsur visual dalam karya Proyek Studi ini, penulis 

memanfaatkan garis sebagai pemberi markah, menyampaikan 

perasaan, dan membantu dalam terwujudnya sebuah bentuk saat 

berkarya. Seperti garis yang terbentuk oleh goresan akibat goresan 

kuas di kanvas, baik itu pendek, panjang, halus, tebal berombak, lurus, 

melengkung dan sifat yang lain sehingga garis dapat melahirkan 

bentuk sekaligus tekstur, nada, nuansa, ruang dan volume tertentu.  

2.3.2.2 Raut 

 Unsur raut adalah pengenal bentuk yang utama. Raut dapat 

ditampilkan dengan kontur (Sunaryo, 2002: 9). 

  Dalam karya ini raut sebagai kontur pada bangun-bangun yang 

terdapat dalam benda yang termasuk dalam geometri atau ilmu ukur. 

Kini terdapat pada benda-benda seperti bola, kotak box, topi dan 

lainnya. Dan raut organis atau biomorfis, yaitu untuk objek-objek 
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seperti pada dasi, awan, kostum baju, dan bendalain yang bertepi 

lengkung bebas. 

2.3.2.3 Warna 

 Warna ialah kualitas rupa yang dapat membedakan kedua obyek 

atau bentuk yang identik raut, ukuran, dan nilai gelap terangnya. 

(Sunaryo, 2002: 12). Dalam proses berkarya ini, penulis 

memanfaatkan unsur warna dalam karya untuk memberikan kesan 

tertentu pada ruang dan mendorong memusatkan perhatian. Selain itu, 

warna dapat membedakan jenis objek satu dengan yang lainnya dan 

membantu penerangan, sehingga warna memberi nada dan harmonisasi 

supaya karya tidak terkesan menjenuhkan. 

2.3.2.4 Tekstur 

 Tekstur atau barik, ialah sifat permukaan (Sunaryo, 2002: 

17).Tekstur sangat menentukan keberhasilan sebuah karya seni lukis, 

karena bersamaan dengan warna, tekstur menentukan kualitas 

permukaan yang dilihat. Melalui tekstur, pada karya penulis memberi 

kualitas raba suatu permukaan dan kualitas visual suatu bentuk atau 

objek. Kualitas tekstur pada karya penulis akan memberikan reaksi 

fisik tersendiri bila di sentuh orang. 

2.3.2.5 Gelap Terang  

Unsur Rupa gelap terang juga disebut nada. Unsur ini dihasilkan 

dari cahaya yang menerpa pada bagian benda-benda sehingga tampak 

terang. Sebagian benda yang tidak diterpa cahaya terlihat semakin 
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gelap hingga sampai terbentuk bayang-bayang. Dalam berkarya unsur 

rupa gelap terang dimanfaatkan penulis untuk tujuan memperkuat 

kesan trimatra suatu bentuk, agar pada objek-objek badut terkesan 

lebih timbul atau 3 dimensional; mengilusikan kedalaman atau ruang, 

sehingga karya dapat diidentifikasi jauh atau dekatnya oleh para 

pengamat; dan menciptakan kontras atau susunan tertentu.  

2.4.1.6 Ruang 

Ruang adalah unsur atau daerah yang mengelilingi sosok 

bentuknya (Sunaryo, 2002: 21). Pada karya penulis ini ruang 

digunakan untuk memeberi kesan jauh dan dekat, atau yang lazim 

disebut dengan kedalaman (depth). Ruang tercipta pada karya seni 

lukis ini karena penggambaran bidang bertindih, peralihan warna, 

gelap-terang, pergantian ukuran dan pelengkungan. 

2.3.3 Prinsip-prinsip Pengorganisasian Unsur-unsur Rupa dalam Seni 

Lukis 

Selain unsur-unsur seni rupa, dalam  berkarya seni lukis penulis 

juga perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip supaya karya tersebut 

memiliki komposisi dan struktur visual yang menarik. Prinsip-prinsip 

berkarya seni lukis yang diterapkan pada karya adalah sebagai berikut: 

2.3.3.1 Keserasian  

Dalam berkarya seni lukis, penulis menghadirkan objek-objek yang 

berbeda namun memiliki hubungan simbol atau fungsi antara satu 

dengan yang lain sehingga saling melengkapi (keserasian fungsi) 
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contohnya dasi dengan jass, pakaian kombor dengan wig warna-warni, 

dan sebagainya. Juga keserasian bentuk karena adanya kesesuaian raut, 

ukuran, warna, tekstur, pada bentuk-bentuk setiap objek yang di 

tampilkan. 

2.3.3.2 Kesatuan  

Pada karya penulis, kesatuan merupakan perasaan adanya 

kelengkapan, menyeluruh, kualitas yang menyatu karena adanya 

hubungan dari seluruh bagian dalam susunan bekerjasama untuk 

konsistensi, kelengkapan dan kesempurnaan melalui prinsip 

keseimbangan, keserasian, irama, proporsi, dan dominasi. 

2.3.3.3 Irama  

Irama pada karya ini dihadirkan supaya lukisan tidak terkesan 

monotone, menjemukkan akibat pengaturan unsur-unsur yang sama 

baik melalui bentuk, ukuran dan warnanya. Seperti perulangan yang 

digunakan pada background awan dan air yang bentuk satu dengan 

yang lainnya sama tetapi beberapa warna atau ukurannya berbeda.  

2.3.3.4 Dominasi 

Penulis memperoleh dominasi ialah dengan cara mengelompokkan 

bagian pada objek-objek badut untuk memberi kesan sebagai pusat 

perhatiannya sehingga ada yang tampak berbeda dari yang lainnya. 

Pengaturan kontras pun juga menjadi daya tarik tersendiri dalam 

sebuah komposisi yang hidup. Dengan perkecualian, adalah cara untuk 

membuat bagian objek badut lebih terkesan  menonjol. 
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2.3.3.5 Keseimbangan 

Pada karya proyek studi ini keseimbangan digunakan agar karya 

lebih terkesan memiliki perasaan akan kesamaan dan kestabilan pada 

bidang lukisan. Penulis di sini  mempertimbangkan bobot berdasarkan 

bentuk, warna, dan unsur lainnya sehingga memberikan perasaan 

kesetaraan. Dalam karya seni lukis ini, keseimbangan yang diterapkan 

ialah keseimbangan simetri (symmetry balance) dan asimetri 

(asyimmetrical balance). Keseimbangan simetri terjadi apabila berat 

visual dari elemen-elemen desain terbagi secara merata baik dari segi 

horizontal, vertikal, maupun radial. Sedangkan keseimbangan asimetri 

(asyimmetrical balance) merupakan keseimbangan yang bertentangan 

dengan keseimbangan simetri. 

2.3.3.6  Kesebandingan atau proporsi 

Salah satu cara membuat susunan nampak menyenangkan adalah 

melalui penerapan prinsip proporsi. Pada karya ini terdapat pada tubuh 

objek manusia atau badut, bagian-bagian tubuhnya menjadi terlihat 

menarik jika proporsinya tepat antara bagian tubuh yang satu dengan 

lainnya, antara kepala dengan seluruh badan, antara telapak tangan 

dengan lengan, antara hidung dan tinggi kepala dan seterusnya.
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BAB 3 

METODE BERKARYA 

 

 

1.4 Bahan, Alat dan teknik untuk berkarya seni lukis 

Dengan menggunakan sarana atau media yang tepat, dapat 

menuangkan ide atau gagasan sesuai dengan ekspresi dari dalam diri untuk 

membuat sebuah karya seni yang kompeten. Media sangat penting dan 

mempengaruhi kualitas karya sehingga penulis dalam berkarya seni lukis 

membutuhkan dukungan media yang akan digunakan. Seniman biasanya 

memahami terlebih dulu mengenai bermacam media, sifat dan cara 

menggunakan serta teknik pembuatan karya. Sehingga dalam pembuatan 

karya seniman dapat menggunakan media dengan tepat. Dengan 

menggunakan media yang tepat dapat menunjang keberhasilan dalam 

sebuah karya. Media yang penulis gunakan dalam proses penciptaan karya 

seni lukis sebagai berikut:  

3.1.1 Bahan dan Alat  

3.1.1.1 Kanvas 

Kain kanvas digunakan sebagai media yang akan dilukisi 

atau ditorehi sebagai bahan membuat karya proyek studi. 

Pemilihan kain kanvas di sini berdasarkan pengalaman selama  

beraktivitas  melukis.  Kanvas  yang  dipakai  ialah  kanvas  buatan 
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sendiri. Kain dibentangkan pada spanram kemudian diberi lapisan 

perekat untuk menutup pori-pori kain dan selanjutnya diberi 

lapisan cat dasar menggunakan cat tembok Mowilex. Kain kanvas 

yang digunakan adalah kain yang disesuaikan dengan karya seni 

lukis yang akan diciptakan yaitu kain marsoto, karena karya lukis 

ini menggunakan teknik menyapu secara halus. 

3.1.1.2 Spanram 

Spanram adalah kayu yang digunakan sebagai tempat 

peletakan (bentangan) kain kanvas. Biasanya spanram berbentuk 

persegi dan juga persegi panjang. Bahan yang digunakan penulis 

dalam pembuatan karya ini yaitu dari kayu mahoni dan kayu 

nangka. Dalam pembuatan karya ini bentuk yang digunakan 

penulis adalah persegi panjang. 

3.1.1.3 Plamir 

Plamir adalah cairan pekat yang biasanya dipergunakan 

sebagai dasar sebelum proses pengecatan pada tembok atau kayu, 

namun dalam karya ini plamir yang dipergunakan yakni semen 

putih dan lem kayu. Fungsi keduanya adalah sebagai penutup pori-

pori kain supaya cat minyak yang dicatkan tidak cepat habis 

sekaligus mudah untuk meresap.  

3.1.1.4 Cat minyak 

Cat minyak adalah bahan untuk membuat lukisan. Cat 

minyak adalah bahan sebagai pengungkap ide yang akan di 
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torehkan di atas kain kanvas. Tekhnik yang penulis gunakan dalam 

berkarya teknik menguas halus, hati-hati dan sesuai detail. Dalam 

berkarya penulis menggunakan merek cat Maries dan Greco. 

3.1.1.5 Oil Painting 

Fungsi dari oil painting adalah sebagai pelunak cat minyak 

saat proses melukis di atas kanvas. Oil Painting digunakan saat 

dibutuhkan apabila cat minyak terlalu kering dan sulit dicampur. 

Saat cat dikuaskan pada kanvas sulit digoreskan, di tambahkan 

minyak cat secukupnya supaya licin. 

3.1.1.6 Bensin, thinner dan terpentin 

Bensin thinner atau terpentin dipakai untuk  melarutkan cat 

minyak. Sehingga bensin tersebut digunakan untuk mencuci kuas 

supaya kuas tidak mengotori warna lukisan saat akan mengganti 

warna. 

3.1.1.7 Cat kayu 

Fungsi dari cat kayu untuk menghindarkan kanvas dari 

jamur. Cat kayu adalah pelapis paling akhir dalam pembuatan 

kanvas yaitu setelah cat tembok dan plamir. Cat kayu ini menjaga 

kualitas lukisan dari kerusakan supaya tetap awet. 

3.1.1.8  Kuas 

Dalam sebuah pertempuran seorang ksatria menggunakan 

pedangnya untuk berperang, begitu juga kuas yang digunakan 

seniman saat melukis. Kuas merupakan alat pokok dalam proses 
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melukis. Kuas cat minyak yang digunakan terbuat dari bulu 

binatang dan nilon. Ukuran kuas yang akan dipakai bervariasi 

ukuran sesuai dengan tekhnik dan proses pembentukan objek. 

Dalam berkarya penulis menggunakan banyak kuas yang 

berkualitas yaitu kuas merek Namiki, kuas Bali Artist kemudian 

kuas halus Mastona dan kuas Corona khusus untuk bagian yang 

paling detail. 

3.1.1.9  Palet 

Palet digunakan sebagai alat pencampur warna cat minyak 

yang dituangkan dari tube untuk mendapatkan warna yang lebih 

matang. Pada alat ini, penulis akan mencampur dan mengolah 

warna sesuai yang dibutuhkan. Palet yang bagus sebaiknya jenis 

palet yang permukaan atasnya licin. 

3.1.1.10  Pisau Palet  

Pisau palet dipakai saat pelukis akan mencampurkan cat. 

Pisau palet sangat membantu dalam proses pengolahan warna 

dengan cara mengaduk di atas palet. Cat di aduk secara  merata 

dengan pisau di atas palet sampai menemukan warna yang 

diinginkan. 

3.1.1.11  Tisu 

Tissu dipakai saat kita akan mengeringkan bulu kuas yang 

sudah di bersihkan dengan bensin, thinner atau terpentin. Selain 

itu, kain tisu juga digunakan untuk menghapus goresan kuas di atas 
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kanvas dengan menyerapkan bensin atau thinner kemudian 

diusapkan pada bagian yang akan dihapus. 

3.1.1.12 Kain lap 

Tentunya pelukis membutuhkan kain lap sebagai pembersih 

tangan atau kaki ketika terkena cat minyak. Kain lap juga 

dipergunakan untuk menutupi pakaian saat melakukan proses 

melukis agar tidak terkotori oleh warna-warna cipratan dari cat 

minyak baik itu saat menguas ataupun setelah mencuci kuas. 

3.1.1.13  Pensil 

Pensil digunakan untuk merancang sketsa di kertas dan 

membuat sketsa pada bidang kanvas sebelum proses pewarnaan.  

Di sini penulis menggunakan pensil HB dan 2B karena hasilnya 

tidak terlalu pekat, memudahkan menghapus bila ada kesalahan 

waktu membuat sket pada kanvas. 

3.1.1.14 Karet Penghapus 

Karet penghapus digunakan penulis di saat merancang 

sketsa pada kain maupun saat di kertas. Terkadang saat tahapan 

membuat sketsa penulis ingin membuang garis yang salah, karena 

itu harus menggunakan benda lunak untuk menghapus goresan 

pensil yang salah. 
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3.2 Teknik Berkarya 

Dalam proses berkarya  lukis, penulis menggunakan teknik 

menguas halus dan teknik menguas langsung. Cara pewarnaan ini 

dilakukan dengan cara menyapukan langsung dengan kuas yang sudah 

ditorehi dengan warna. Sebelumnya penulis memilah warna terlebih 

dahulu di atas papan palet. Kelebihan yang di dapat dari teknik ini yaitu 

gradasi warna akan tampak lebih matang karena cara pewarnaannya 

hampir mirip dengan mewarnai dengan pensil warna. Selain itu, objek 

yang di buat akan terlihat lebih detail.  

Selanjutnya, digunakan teknik menguas halus di mana saat lukisan 

dalam keadaan setengah kering penulis membuat goresan sekaligus 

memberi penambahan warna secara pelan-pelan dengan kuas yang berbulu 

halus. Hal ini dilakukan supaya lukisan tampak lebih rapi dan apabila 

lukisan di sentuh tidak terasa kasar. 

                            Gambar 3.1 Bahan dan alat dalam berkarya seni lukis 

            (Sumber : Dokumentasi Penulis ) 
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3.2 Prosedur Berkarya 

Dalam proses berkarya penulis melakukan tahap langkah-langkah 

sebagai berikut: 

3.2.1 Pencarian Ide 

Pada tahap awal penulis merenungkan tentang inspirasi karya seni 

lukis yang akan di kerjakan. Dalam mencari ide penulis membayangkan 

tokoh-tokoh badut, joker, pantonim, yakni tokoh-tokoh di dunia hiburan 

yang bersifat menghibur. Setiap kali di event-event Gereja atau acara 

ulang tahun penulis menyaksikan aksi badut di acara-acara tersebut.  

Sering kali juga di acara televisi badut menjadi tokoh antagonis. Penulis 

juga melakukan browsing di Internet dan melihat-lihat macam-macam 

aneka bentuk dan warna-warni badut. Ciri khas badut terutama dari 

wajahnya yang di make up putih dengan hidung merah terang kecokelatan. 

Biasanya mereka memakai kostum kebesaran dengan warna mencolok 

cerah, dilengkapi dengan aksesoris pita, topi, dan sepatu floppy.  

Ekspresi yang ditampilkan dari wajah badut beraneka ragam. Jenis-

jenis karakter badut juga bermacam-macam, sehingga dalam karya ini 

penulis memperoleh ide atau gagasan, untuk memvisualisasikan objek-

objek badut dalam mengkomunikasikan terhadap fenomena yang terjadi di 

kehidupan masyarakat.  
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 Dalam proses tahapan pencarian ide atau gagasan,  penulis telah 

menemukan sebuah karya poster yang berjudul “Si badut Yudhoyono”.  

Gambar 3.2 Poster Susilo Bambang Yudhoyono 

(sumber : F:/Si Badut Yudhoyono _ ANTI-TANK.htm) 

 

Bahwa karya poster yang berjudul “Si Badut Yudhoyono”, 

digunakan sebagai metode berkarya atau sebagai inspirasi dalam berkarya. 

Lewat karya semacam itu, penulis di sini tertarik untuk mengungkapkan 

tentang kehidupan sosial seperti contoh karya di atas. Melalui karya di atas 

penulis mendapatkan ide bahwa kehidupan sosial itu bisa disimbolisasikan 

dengan badut. Namun karya penulis tidak meniru karya di atas secara 

persis tetapi menggunakan konsep banyak badut dalam seni lukis untuk 

mensimbolkan tentang kehidupan sosial.  

Sebelum berkarya, mula-mula penulis membuat rancangan sketsa 

dengan pensil pada buku sket ukuran A4 terlebih dahulu untuk kemudian 

di konsultasikan kepada Dosen Pembimbing. 
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3.2.2 Tahap Persiapan 

Setelah menemukan ide atau gagasan tentang tema yang di angkat, 

penulis memikirkan rencana bentuk karya seni lukis yang akan dikerjakan. 

Dalam tahap ini, penulis mematangkan bagaimana untuk mempersiapkan 

alat dan bahan sebelum melakukan proses berkarya. 

Hal pertama yang perlu dipersiapkan adalah kanvas. Mula-mula 

penulis akan menyiapkan spanram berbagai ukuran, namun sebagian besar 

berukuran 100 cm x 80 cm. Setelah itu memotong kain sesuai dengan 

ukuran spanram yang akan dipakai, kain dibentangkan dan direkatkan 

dengan menggunakan staples, kain dibentangkan hingga betul-betul 

kencang, setelah itu pencipta menyiapkan adonan yang terdiri dari semen 

putih, lem kayu, dan air secukupnya. Dengan takaran 1 : 1, penulis 

mencampurkan serbuk semen putih dengan lem kayu dalam 1 tempat. Lalu 

di blender dan dicampur dengan menggunakan air secukupnya yang 

disesuaikan dengan tingkat kekentalan yang penulis sudah perhitungkan. 

Setelah itu melapisi kain kanvas dengan terlebih dahulu menggunakan air 

bersih agar permukaan kain yang kusut dapat kencang kembali, lalu 

dilapisi dengan adonan yang dibuat tadi hingga merata dan di jemur 

hingga kering, setelah lapisan pertama kering ditumpuk lagi dengan 

adonan sampai tidak ada rongga yang tembus dan sesuai dengan ketebalan 

lapisan kanvas yang diinginkan. Kemudian penulis melapisi dengan cat 

tembok sesuai keenceran takaran yang sudah di sesuaikan. Setelah 

menunggu lapisan cat kering, penulis melapisi dengan cat kayu yang 
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sudah di encerkan dengan thinner. Kanvas yang di lapisi cat kayu harus di 

posisikan secara horizontal atau di tidurkan sehingga sapuan kuasnya bisa 

merata. Penulis kemudian menjemur kanvas di bawah terik matahari 

selama 20 menit hingga kanvas benar-benar kering dan siap dipakai dalam 

bekerja. Sebelum berkarya, penulis juga mempersiapkan dengan memilah 

warna yang diinginkan sekaligus menuangkan minyak di palet.  

  

3.2.3 Tahap Visualisasi 

Selama berkarya, dalam penuangan ide ke atas kanvas tentu 

penulis mempunyai cara maupun teknik tersendiri sesuai dengan 

kemampuan dan pengalamannya. Dalam konteks ini pencipta akan 

menguraikan proses berkarya sesuai dengan apa yang telah penulis 

lakukan. 

Pertama kali pencipta mulai memindahkan sketsa dengan pensil 2B 

yang sudah dibuat di atas kertas ke permukaan kanvas, untuk 

menampilkan objek figur. Setelah terlihat mantap penulis menebalkan 

garis pada yang sudah di rancang dengan pensil 4B. Dengan membuat 

sketsa kembali ke dalam kanvas, untuk merancang komposisi yang hendak 

dibuat, karena dengan membuat sket pada kanvas terlebih dahulu kita 

dapat menghindari kesalahan ketika dalam pewarnaan. Setelah sketsa 

sudah dirasakan pas dengan keinginan dan dilanjutkan proses pewarnaan 

secara bertahap dengan memberi blok-blok pada obyek yang hendak 

dilukis. Setelah pencipta atau penulis mulai memblok objek/figur yang 

ditampilkan menggunakan warna cat minyak yang diinginkan, penulis 
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mulai melapisi warna lain dengan mengawali warna cerah terlebih dahulu 

seperti merah, orange, kuning, hijau muda, biru muda, dan warna cerah 

lainnya kemudian dilapisi dengan warna tua secara bertahap hingga warna 

yang digelapkan misalkan pada bagian penggelapan akibat pencahayaan. 

Dalam pembentukan ini tidak menutup objek namun kemungkinan terjadi 

perubahan atau perkembangan wujud.  Upaya ini dilakukan agar lukisan 

lebih terkesan semakin dramatis.  

Berikut ini tahapan yang dilakukan penulis saat melakukan proses 

berkarya lukis: 

     Gambar 3.2 Tahap 1 (Proses Sketching) & tahap 2 (Proses pewarnaan) 

                     (Sumber: Dokumentasi penulis ) 

 

 

                            Gambar 3.2 Tahap 3( Proses finishing) & tahap 4 (final)  

                          (Sumber : Dokumentasi penulis ) 
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Prosedur pembuatan karya seni lukis : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 2 ( Pewarnaan ) 

Setelah sket selesai penulis lalu melakukan pewarnaan dengan 

menggunakan kuas ukuran 1 dan 2 pada bagian objek utama terlebih 

dahulu. Pada proses pewarnaan ini menggunakan berbagai teknik yakni 

teknik halus dan teknik menguas langsung tergantung kondisi kesulitan 

objek ataupun latar lukisan saat di warnai dengan cat minyak. 

Tahap 4 ( Final ) 

Terakhir penulis melakukan perbaikan lukisan berdasarkan 

arahan dari dosen pembimbing. Setelah diperbaiki, penulis melakukan 

finishing dengan menyempurnakan wujud lukisan hingga lukisan 

terlihat sempurna dan siap untuk di frame.  

Tahap 1 (Sketching) 

Mula-mula, penulis telah memindahkan sket yang sudah di buat 

di kertas untuk dipindahkan di atas bidang kanvas dengan menggunakan 

pensil HB atau 2B, setelah terlihat mantab atau pasti penulis kemudian 

sedikit menebalkannya dengan pensil 4B. Tahap ini bertujuan agar 

pelukis tidak mengalami kesalahan dalam pembentukan struktur untuk 

kesesuaian posisi objek dengan bidang lukisan. 

Tahap 3 (Finishing) 

Walaupun karya lukisan sudah hampir selesai penulis belum 

mampu menentukan kesempurnaan bentuk lukisan, maka dari itu 

penulis lalu mengkonsultasikan karya kepada dosen pembimbing 

terlebih dahulu. Penulis melakukan ini agar dosen pembimbing dapat 

memberikan kritikan sekaligus pengarahan dengan tujuan karya lukisan 

tersebut menjadi tampil lebih menarik saat melakukan gelar karya. 
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Penulis di sini menggunakan tekhnik halus saat berkarya karena 

saat mengkuaskan warna pada objek dilakukan dengan sangat hati-hati dan 

menggunakan kuas berbulu halus dari berbagai ukuran. Teknik yang 

digunakan adalah teknik sapuan kuas yang pewarnaannya dilakukan secara 

langsung pada bidang kanvas.  

Pada bagian sangat detail penulis menggunakan kuas ukuran 000, 

00 dan 2. Kemudian bagian background dan latar menggunakan kuas 

ukuran 10, 12 dan ukuran 11. Dalam tahap pembentukan objek 

menggunakan kuas ukuran 2, 3, 5 dan 7 tergantung tingkat kesulitan 

penulis saat menyusun sebuah komposisi yang diinginkan. Setelah di raba 

terasa karya setengah kering saatnya memakai kuas berbulu halus untuk 

memperhalus permukaan lukisan.  

Pada karya lukis ini, frame atau bingkai yang dipakai adalah figura 

minimalis karena pada bagian tepi karya terdapat kertas tebal berwarna 

putih sehingga saat di tampilkan lebih terlihat menarik.  
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BAB 4 

DESKRIPSI DAN ANALISIS 

Pada bab ini, penulis melaporkan seluruh hasil karya seni lukis yang 

sudah terselesaikan dalam paparan sebagai berikut: (1) spesifikasi karya 

meliputi foto, judul, media, ukuran, dan tahun (2) deskripsi karya, dan (3) 

analisis karya yang berupa rincian hubungan antar unsur-unsur dan prinsip 

pengorganisasian unsur rupa sehingga dapat terungkap maknanya. 

4.1 KARYA 1  

 

4.1.1 Spesifikasi Karya 

Judul  : Untuk Sang Ayah 

Media  : Cat Minyak pada Kanvas 

Ukuran  : 60 cm x 80 cm 

Tahun  : 2014  
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4.1.2 Deskripsi karya 

Dalam lukisan ini menghadirkan 3 sosok figur berkostum badut yaitu 

seorang anak remaja berwajah badut yang mengenakan kemeja berwarna hijau, 

kemudian seorang ayah berpakaian badut dan berkepala botak sedang duduk 

santai di atas tong yang terbuat dari kayu, dan seekor anjing peliharaan 

berwarna putih cokelat.  

Seorang anak remaja tersebut sedang berdiri sambil mengantongi 2 

permen tongkat berwarna merah dan pink yang bergaris-garis putih. Anak 

tersebut memakai hidung badut, berpipi tembem dan berkulit kuning 

kemerahan. Selain itu, ia juga mengenakan pakaian koboi bercelana jeans 

monyet dan bersepatu floppy atau sepatu besar berwarna merah seperti sepatu 

milik tokoh badut Mc Donald lalu mengenakan topi koboi berwarna coklat.  

Di sudut kiri bawah bidang lukisan terdapat subjek anjing sedang 

menengok ke atas. Anjing itu, mengenakan rompi biru dan bertopi kerucut 

warna merah dengan renda-renda yang melingkar di seputar lehernya. 

Kemudian figur seorang ayah dengan kostum badut tersebut sedang memakai 

topi Laken, lalu bibirnya menggigit sebuah cerutu yang menyala persis di 

depan hidungnya dan mengenakan sepatu besar berwarna merah.  

Selain itu, pada background terdapat langit berwarna merah gelap dan 

merah muda yang menyala di atas tenda sirkus. Tenda sirkus dihadirkan 

dengan warna biru dan putih beserta tali tambang yang berwarna merah. Di 

sampingnya tergeletak berbagai kotak warna-warni dan 2 buah bola berwarna 

hijau bercorak bintang. Di samping bola tersebut tergeletak sebuah bola lagi 
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berwarna biru bergaris-garis putih. Di atas drum juga terdapat sebuah bola 

sirkus lagi yang di hiasi dengan garis-garis merah, kuning dan biru. Lukisan ini 

dibuat dengan cat minyak pada kanvas, menggunakan teknik sapuan kuas yang 

pewarnaannya dilakukan secara langsung pada bidang kanvas. 

4.1.3 Analisis Karya 

Dalam karya lukisan yang berjudul “ Untuk Sang Ayah‟ ini terdapat 

berbagai unsur rupa di dalamnya. Dalam lukisan ini banyak nuansa warna yang 

dihadirkan (polychromatic) namun warna yang digunakan lebih cenderung 

menggunakan warna analogus panas sebab penulis lebih banyak 

mengkombinasikan warna orange dan kuning terlebih pada pencahayaan. 

 Pada subjek tenda terlihat lebih kecil apabila dibandingkan dengan 

figur-figur badut, hal ini karena penulis ingin menghadirkan kesan kedalaman 

atau jauh pada lukisan sekaligus menjadikan figur-figur badut tersebut sebagai 

point of interest.  

Di bagian permukaan tanah diberi warna merah gelap dan kekuningan 

sebagai efek pencahayaan lampu agar lukisan terkesan dramatis. Bagian latar 

atau background langit diciptakan dengan memadukan warna gelap dan warna 

terang untuk memunculkan setting waktu. Hal itu diupayakan agar suasana 

malam tercipta pada karya lukisan. Kemudian pada subjek-subjek bola, drum, 

kotak-kotak dan juga tenda dihadirkan untuk memberi kesan ramai atau tidak 

sunyi karena sedang berada pada tempat sirkus.  

Selain itu, antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan simbol 

karena meskipun antara subjek satu dengan yang lainnya berbeda warna, 
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bentuk, dan figur namun jika di pandang tercipta perpaduan yang serasi. Dalam 

karya ini peletakan subjek antara wujud dan penempatannya terlihat saling 

mengelompok dari bagian belahan sebelah kiri dengan belahan kanan tetapi 

tetap terlihat seimbang karena penempatan semua objek disusun saling 

mengimbangi antara satu dengan yang lain.    

Berbagai unsur-unsur rupa yang sudah disusun, dipadukan, dan 

divisualisasikan telah menjadi sebuah keserasian tersendiri dari karya ini. 

Adanya kesesuaian objek yang berbeda-beda dan saling memiliki keterkaitan 

menjadi hubungan fungsi maka dari itu menjadi harmony atau keserasian 

tersendiri dari karya lukis ini. Penulis melakukan penataan komposisi warna, 

menyusun irama, menghadirkan center of interest dan yang lain sebagai upaya 

untuk membentuk kesatuan (unity). 

Makna yang terkandung dalam karya berjudul “Untuk Sang Ayah” di 

atas adalah sebagai berikut: suasana drama telah dimunculkan dalam lukisan 

ini di mana seorang anak laki-laki sedang menyembunyikan kedua tangannya 

di belakang sambil menggenggam sebuah kantong hadiah kecil atau 

cinderamata dan mengantongi 2 buah permen tongkat. Anak remaja tersebut 

mewakili makna kerinduan seorang anak untuk memberikan sebuah 

penghargaan kepada ayahnya yang berprofesi sebagai badut. Suasana terang 

yang mengelilingi tenda sirkus, kotak kayu berbentuk kubus, bola-bola dan 

tabung menyimbolkan suasana malam di pesta pagelaran sirkus yang ramai. 

Seorang ayah digambarkan sedang duduk santai di atas tong kayu sambil 

membaca koran, kemudian memakai topi laken dan menggigit cerutu seolah-
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olah ia tidak memperhatikan anak di sebelahnya membawakan hadiah kecil.  

Anjing berdandan badut yang juga hadir menemani ayah badut tersebut seakan 

terlihat tercengang sambil menaikkan dagunya menatap ekspresi wajah anak 

tersebut. Background langit berwarna gelap dan terang menandakan bahwa 

langit tersebut tersoroti oleh cahaya lampu dari dalam tenda-tenda tersebut. 

Lampu itu di lukiskan berwarna pink kekuningan supaya terkesan terang di 

suasana pesta sirkus tersebut.  

Jadi, makna secara keseluruhan dari lukisan tersebut adalah sebuah 

simbolisasi bahwa figur bapak yang dikasih ucapan terimakasih dari anaknya 

yang menyimbolkan bahwa jaman sekarang banyak orang yang membanting 

tulang demi kebutuhan anaknya namun orang tersebut kadangkala 

penghasilannya tidak cukup oleh karena itu dia hanya bisa berhutang, tetapi 

janjinya tidak terpenuhi padahal itu untuk kebutuhan anaknya dan digambarkan 

dengan badut.  

Badut tersebut juga menyimbolkan karakter orang jaman sekarang yang 

suka bertingkah laku konyol karena tidak pernah menepati janji biasanya orang 

tersebut juga bukan bermaksud jahat tetapi karena kebutuhan anaknya. Jadi, di 

samping dalam satu sisi negatif badut itu banyak punya beban hutang kemana-

mana tetapi dalam satu sisi positif ia berkorban demi segala kebutuhan 

anaknya. 

Biasanya orang sering diungkapkan badut adalah orang yang bertingkah 

laku konyol seperti misalnya ia pernah berjanji pada orang lain tetapi ia sendiri 

tidak menepatinya. Tentunya ia melakukan hal tersebut  karena terdesak akan 
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kebutuhan anak-anaknya. Sebab semua orang tua pasti menyayangi anaknya 

walaupun ia harus terbebani dengan banyak tuntutan. Setiap orang pasti punya 

beban tanggung jawab masing-masing. Baik itu tanggung jawab melunasi 

cicilan, membayar sekolah, membayar tagihan, dan sebagainya.  

4.2   Karya 2 

4.2.1  Spesifikasi Karya 

Judul  : Memiliki Dunia Sendiri 

Media  : Cat Minyak pada Kanvas 

Ukuran  : 60 cm x 80 cm 

Tahun  : 2014 

 

4.2.2  Deskripsi karya 

Lukisan dengan judul “Memiliki Dunia Sendiri ” di atas terdapat subjek 

badut dengan bentuk yang lucu. Wajah badut tersebut tersenyum lebar, 
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bermakeup tebal, berhidung tomat, berbola mata biru kehijauan dan beralis 

tebal kecokelatan. Pada bagian sekitar mulut badut dilapisi dengan make up 

berwarna merah. Subjek badut tersebut mengenakan kostum baju berkerah 

dengan garis warna-warni dan dilapisi jass berwarna abu-abu kehitaman di 

mana terdapat 2 kancing baju yang bersebelahan. Badut tersebut juga 

mengenakan wig kribo berwarna orange kekuningan. Selain itu, badut tersebut 

juga mengenakan rok kombor berwarna putih dengan kaos kaki bergaris 

kuning dan biru  lalu sepatu berwarna merah dengan sol putih. Badut tersebut 

dalam posisi duduk merentangkan kedua kakinya sambil tangan kiri memegang 

sebuah balon merah.     

 Di depan badut tergeletak sebuah mainan kotak puzzle dalam keadaan 

2 kepingan yang sudah lepas terdapat atas permukaan lantai berupa kayu parket 

berwarna cokelat kemerahan. Pada bagian dinding belakang terdapat 2 subjek 

orang sedang menengok keluar yang berdiri di depan pintu. Lukisan ini dibuat 

dengan cat minyak pada kanvas, menggunakan teknik sapuan kuas yang 

pewarnaannya dilakukan secara langsung pada bidang kanvas. 

4.2.3   Analisis Karya 

Dalam karya lukisan yang berjudul “Memiliki Dunia Sendiri” ini, 

penulis menggunakan unsur rupa yang membentuk karya ini. Secara 

perbentukan subjek badut ini kalau dikontruksi garis imajiner memberikan 

kesan segitiga sama sisi yang memberikan kesan kestabilan. Kemudian dinding 

belakang, pada dinding sebelah kiri terdapat warna kuning dan kemerahan 

tujuannya menciptakan efek cahaya pada lukisan. Setelah itu, garis-garis pilar 
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kayu yang arahnya ke belakang semakin menyempit  memberi kesan ruangan 

tersebut tergambarkan tampak jauh dan luas. Pada lukisan ini, sengaja penulis 

juga membuat figur 2 orang yang sedang ingin keluar terlihat lebih kecil 

apabila dibandingkan dengan figur badut supaya memberikan kesan jauh. 

Figur utama orang ini diciptakan agak besar hampir menutupi bidang 

gambar memberikan kesan figur badut sangat sentral sekaligus menjadi point 

of interest dari karya ini. Hal itu dimaksudkan agar figur badut menjadi sesuatu 

yang sangat dominan. Subjek dinding di belakang dan di samping memberikan 

kesan bahwa badut tersebut berada di sebuah ruangan yang sangat besar 

semacam di ruangan hole atau auditorium. Keseimbangan yang dimanfaatkan 

pada karya lukis diatas adalah keseimbangan simetris, karena belahan subjek 

badut yang melebarkan kakinya diimbangi dengan warna pada subjek balon 

berwarna merah dan 2 orang di depan pintu sebagai penyeimbang sehingga 

tidak tampak berat sebelah.  

Berbagai unsur-unsur rupa yang sudah disusun,dipadukan, dan 

divisualisasikan telah menjadi sebuah keserasian tersendiri dari karya ini. 

Adanya kesesuaian objek yang berbeda-beda dan saling memiliki keterkaitan 

menjadi hubungan fungsi maka dari itu menjadi harmony atau keserasian 

tersendiri dari karya lukis ini. Penulis melakukan penataan komposisi warna, 

menyusun irama, menghadirkan center of interest dan yang lain sebagai upaya 

untuk membentuk kesatuan (unity). 

Makna yang tersirat dalam lukisan yang berjudul ” Memiliki Dunia 

Sendiri ” adalah sebagai berikut : Subjek utama badut berkostum aneh, sedang 
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memegang sebuah balon berwarna merah dan menatap ke depan dengan 

pandangan kosong. Subjek puzzle di hadirkan di depan badut bersama 2 

kepingan yang lepas dan sebuah balon merah dipegang di tangan kiri 

mempresentasikan sebuah mainan yang menjadi kesenangan pribadi dan tanpa 

harus melengok keluar. Kemudian 2 sosok manusia terlihat dari jauh sedang 

menengok keluar pintu terbuka dimana mereka telah memberi sebuah isyarat 

untuk mengajak keluar. 

Jadi makna keseluruhan dari lukisan “Memiliki Dunia Sendiri “ di atas 

menyimbolkan sebagai orang yang tidak suka akan bersosialisasi. Bilamana 

seseorang tersebut malah lebih senang dengan zona nyamannya sendiri dan 

tidak mau bergaul dengan orang lain. Kebanyakan orang dengan karakter 

seperti itu sering terasingkan. Oleh karena itu, orang yang seperti ini memang 

menunjukkan kemiripan terhadap karakter badut “White Face”. Jika secara 

visual badut tersebut berwatak serius, sok tahu, sombong, dan congak. 

Orang yang sombong sering mementingkan dirinya sendiri. Ia lebih 

senang bergumul dengan kesibukan pribadinya. Biasanya orang di sekitarnya 

enggan untuk mendekati ataupun mengajak berkomunikasi orang lain. Berlaku 

sombong, sok tahu, dan congak di masyarakat menghalangi kedekatan dengan 

sekitarnya, ia sulit mendapatkan teman. Bagaimana ia bisa dipercaya orang 

kalau perilaku tercela tersebut terus dipelihara. Maka dari itu, berinteraksi satu 

sama lain itu sangat penting. Hal itu dapat mempererat tali silaturahmi 

sekaligus menjalin solidaritas antar masyarakat. Hidup bersama-sama lebih 
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kokoh ditimbang hidup sendiri. Karena sesempurna apapun orang pasti butuh 

orang lain sebab pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup sendiri.      

4.3   Karya 3 

4.3.1 Spesifikasi Karya 

Judul  : Badut Koruptor 

Media  : Cat Minyak pada Kanvas 

Ukuran  : 80 cm x 100 cm 

Tahun  : 2014 

4.3.2   Deskripsi karya 

Lukisan dengan judul “Badut Koruptor” di atas terdapat 4 tokoh 

koruptor yang sudah terkenal. Keempat tokoh tersebut di padukan menjadi satu 

bersama 2 figur badut berwajah putih atau White face. Pada bagian sekitar 

mulut, hidung, dan juga mata badut dilapisi dengan make up berwarna merah.  
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Keempat nama tokoh koruptor adalah  Anas Urbaningrum, Angelina 

Sondakh, Andi Malarangeng dan Nazaruddin. Pada figur Nazaruddin 

digambarkan dengan hidung mancung berwarna merah dan berkemeja warna 

cokelat kekuningan. Kemudian figur Andi Malarangeng digambarkan dengan 

wajah sedang tersenyum, berkumis hitam kecokelatan, dan berambut disisir ke 

belakang. Lalu terdapat figur Anas Urbaningrum dan Angelina Sondakh yang 

keduanya sedang memakai kacamata berwarna hitam. Pada figur Anas 

Urbaningrum divisualisasikan dengan bola mata hitam kecokelatan, berbibir 

merah keputihan dan mengenakan kemeja berwarna abu-abu. Selanjutnya pada 

figur Angelina Sondakh digambarkan dengan wajah datar, berwarna putih 

kemerahan dan rambut bergelung hitam kecokelatan.          

Wajah badut sebelah atas tersebut tersenyum lebar, bermakeup tebal, 

berhidung tomat, bermata sipit dan mengenakan sebuah pita berwarna merah. 

Subjek badut di bagian bawah mengenakan kostum berenda putih dengan garis 

warna pink dan bertopi putih. Badut tersebut juga berambut  kribo berwarna 

orange kekuningan dan berhidung mancung.       

Bagian latar atau background karya lukisan ini dipenuhi dengan rona 

biru langit dengan berbagai geradasi biru yang di padukan dengan warna putih.   

Lukisan ini dibuat dengan cat minyak pada kanvas, menggunakan 

teknik realis dan sapuan kuas yang pewarnaannya dilakukan secara langsung 

pada bidang kanvas. 

4.3.3   Analisis Karya 



52 

 

 

Dalam karya lukisan yang berjudul “Badut Koruptor” ini, penulis 

menggunakan unsur-unsur rupa untuk membentuk karya ini. Jika diperhatikan 

secara spontanitas, lukisan ini dihadirkan untuk memunculkan sebuah 

komposisi yang menarik karena seluruh objek disusun saling berdekatan atau 

mengelompok tepatnya di tengah bidang gambar. Kemudian pada bagian latar 

atau background dipadukan warna biru gelap dan biru muda tujuannya untuk 

menciptakan efek bayangan pada lukisan. Setelah itu, background tersebut 

diberi bercak-bercak putih tujuannya untuk memberi kesan ruang atau 

kedalaman.  

Pada lukisan ini, sengaja penulis juga menyelipkan 2 figur badut di 

antara para koruptor dengan tujuan mempersatukan badut menjadi satu 

kelompok. Jadi kedua figur badut tersebut terlihat terorganisasikan dengan 

figur-figur yang lain. Walaupun keenam sosok tokoh ini di tata tidak sesuai 

berdasarkan sumbu tengah namun peletakan susunan objeknya sudah sesuai 

dan warna yang tidak kelihatan berat sebelah antara belahan kiri dan kanan 

sekaligus mendapatkan keseimbangan asimetris. 

Dominasi pada karya lukis ini terdapat pada tokoh Angelina Sondakh, 

dimana ketiga tokoh memiliki jenis kelamin yang sama kemudian 2 figur badut 

yang bentuknya juga hampir sama. Akan tetapi Angelina Sondakh berbeda, ia 

lebih terlihat paling cantik dan terkesan anggun. Di samping itu, pada figur 

Angelina Sondakh diberi warna yang mencolok daripada gambar figur lainnya. 

Hal ini ditekankan supaya pada lukisan ini memunculkan bentuk  figur  yang 

berbeda sekaligus memperkuat center of interest pada lukisan. 
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Berbagai unsur-unsur rupa yang sudah disusun, dipadukan, dan 

divisualisasikan telah menjadi sebuah keserasian tersendiri dari karya ini. 

Adanya kesesuaian objek yang berbeda-beda dan saling memiliki keterkaitan 

menjadi hubungan fungsi maka dari itu menjadi harmony atau keserasian 

tersendiri dari karya lukis ini. Penulis melakukan penataan komposisi warna, 

menyusun irama, menghadirkan center of interest dan yang lain sebagai upaya 

untuk membentuk kesatuan (unity). 

Makna yang terdapat dalam lukisan yang berjudul ” Badut Koruptor” di 

atas adalah sebagai berikut: Keempat tokoh koruptor yang sudah terkenal 

digambarkan tampak tersenyum dan figur badut tertawa lebar. Badut hadir 

seakan berfoto bersama para koruptor. Nazaruddin berhidung merah seperti 

badut menyiratkan dimana kelakuan para koruptor dengan para badut menjadi 

satu kesamaan, satu kesatuan , kemudian menjadi satu anggota bersama. 

Jadi makna keseluruhan dari karya lukis ini yaitu dimana perilaku 

beberapa para pemimpin kita setelah mereka mengobral janji kepada rakyat, 

tidak menepati dan bahkan malah melakukan tindak korupsi, maka dari itu 

kepercayaan rakyat kepada pemimpin menjadi tipis sehingga mereka sering 

menjulukinya dengan “Badut Koruptor”. Julukan tersebut ditujukan untuk para 

pemimpin yang tidak dapat memperanggungjawabkan kata-katanya sebelum 

mereka di pilih sebagai pemimpin. Mereka disatukan bersama 2 badut White 

face karena di samping dijuluki badut karakter mereka juga berwatak sok 

serius, sombong, suka berbohong, congak, dan mereka selalu tersenyum 

kemana-mana.    
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4.4   Karya 4 

4.4.1  Spesifikasi Karya  

Judul    :  Nggak Bisa Move On 

Media   : Cat Minyak pada Kanvas 

Ukuran : 60 cm x 80 cm 

Tahun   : 2015 

4.4.2  Deskripsi karya 

Lukisan dengan judul “Nggak bisa Move On” di atas terdapat satu 

subjek badut. Dalam karya lukis ini terdapat seseorang yang bermake up badut. 

Badut itu berwarna kulit putih keabu-abuan dan bibirnya berkerut. Orang 

tersebut sedang memegangi sepasang tangan dengan cat kuku berwarna hitam 

yang menutupi kedua buah matanya dari arah belakang. Selain itu, terdapat 2 

buah tangan lagi yang mendekap pada bagian bawah pundak figur tersebut. 
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Pada subjek badut terlihat sedang mengenakan jaket hangat dan topi bundar 

yang melingkar di atas kepalanya.  

Latar atau background dari karya ini secara keseluruhan menggunakan 

warna hitam pekat. Lukisan ini dibuat dengan cat minyak pada kanvas, 

menggunakan teknik realis dan sapuan kuas yang pewarnaannya dilakukan 

secara langsung pada bidang kanvas. 

4.4.3  Analisis Karya 

Dalam karya lukisan yang berjudul “Nggak bisa Move On” ini, penulis 

menggunakan berbagai unsur rupa untuk membentuk karya ini. Secara 

perbentukan subjek badut ini kalau dikontruksi garis imajiner memberikan 

kesan persegipanjang yang memberikan kesan dinamis. Kemudian latar atau 

background bagian belakang dibuat dengan warna hitam pekat memberi kesan 

horor atau menakutkan.  

Keseluruhan bagian karya ini lebih dominan menggunakan warna hitam 

dan putih saja karena pada lukisan ini menggunakan mode sephia. Di samping 

itu, pada bagian hidung diberi warna lebih mencolok yaitu berwarna merah 

dengan tujuan sebagai aksen atau memberikan sebuah penekanan pada bentuk 

sekaligus menjadi point of interest pada lukisan.  

Figur utama orang ini diciptakan agak besar hampir menutupi seluruh 

bidang gambar memberikan kesan figur badut menjadi sangat sentral. 

Keseimbangan yang dimanfaatkan pada karya lukis diatas adalah 

keseimbangan simetris, karena belahan subjek badut yang sedang menutupi 
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kedua matanya terlihat berimbang antara kiri dengan kanan sehingga tidak 

tampak berat sebelah.  

Berbagai unsur-unsur rupa yang sudah disusun, dipadukan, dan 

divisualisasikan telah menjadi sebuah keserasian tersendiri dari karya ini. 

Adanya kesesuaian objek yang berbeda-beda dan saling memiliki keterkaitan 

menjadi hubungan fungsi maka dari itu menjadi harmony atau keserasian 

tersendiri dari karya lukis ini. Penulis melakukan penataan komposisi warna, 

menyusun irama, menghadirkan center of interest dan yang lain sebagai upaya 

untuk membentuk kesatuan (unity). 

Makna yang tersirat dalam lukisan yang berjudul ” Nggak Bisa Move 

On ” adalah sebagai berikut: subjek utama lukisan ini adalah seorang yang 

sedang ditutup oleh dua buah tangan dari arah belakang. Selain dua tangan 

yang menutupi mata ada 2 tangan lain lagi sedang menyergap dari arah 

belakang tepatnya di bawah pundak badut. Sergapan-sergapan itu tidak begitu 

jelas siapa orangnya karena di belakangnya tampak gelap gulita. Dua buah 

tangan yang mendekapi badut tersebut merepresentasikan sebuah genggaman 

yang mengikat dengan kuat hingga badut itu sama sekali tidak dapat membuka 

keduamatanya. 

Jadi makna keseluruhan dari lukisan “Nggak Bisa Move On “ di atas 

adalah seseorang yang mempunyai masa lalu yang buruk seperti pernah 

melakukan tindak kejahatan kepada orang lain akhirnya ia tak dapat 

melupakannya, maka itu  kebanyakan mereka akan sulit  menatap masa depan. 

Arti kata „Move On‟ sendiri yaitu melupakan masa lalu. Kata‟ Nggak Bisa 
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Move On‟ berasal dari bahasa pergaulan anak-anak remaja yang mengandung 

makna tidak bisa melupakan masa lalunya. Pada karya lukisan ini mengacu 

pada sebuah masa lalu yang buruk. Siapapun yang memiliki masa lalu yang 

buruk selalu terganggu pikirannya.  

Karakter yang seperti itu sangat mirip dengan badut Auguste atau Joker 

dimana memiliki watak anarkis, agak gila, dan bodoh. Orang yang memiliki 

masa lalu yang buruk bisa saja ia melakukan perbuatan-perbuatan di luar 

aturan bahkan membuat kekacauan. Karena itu rasa cemas akan selalu 

menghantui pikiran orang yang seperti itu. Ia akan kesulitan untuk melangkah 

ke depan dan berpikir terus berpikir apakah perbuatannya dulu patut, apakah ia 

akan masuk neraka, Apakah Tuhan akan mengampuninya? Ia akan terus 

mencari jawaban itu. Jalan satu-satunya adalah kembali berserah kepada Tuhan 

Yang Maha Kuasa sebab hanya Dia yang dapat memberi hikmat, jalan keluar 

dan rancangan damai sejahtera kepada umatNya.     
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4.5   Karya 5 

4.5.1 Spesifikasi Karya 

Judul  : Kehilangan Diriku 

Media  : Cat Minyak pada Kanvas 

Ukuran  : 100 cm X 80 cm 

Tahun  : 2014 

4.5.2   Deskripsi karya 

Lukisan dengan judul “Kehilangan Diriku” di atas terdapat seorang 

bermake up badut dan berpakaian seperti seorang pesulap dengan jass 

berwarna hijau kekuningan dihiasi bunga matahari di kantong bagian sebelah 

kirinya. Badut tersebut  mengenakan topi bundar berwarna cokelat dan bergaris 
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putih melingkar di sisi bagian tepi pada topinya. Badut ini berambut hijau agak 

kebiruan. Kemudian badut ini sedang dalam keadaan pandangan fokus ke 

depan dengan wajah tanpa ekspresi. Pada bagian wajah badut ini di make up 

putih tebal di hiasi garis-garis berwarna merah di bagian tepi mata, di sekitar 

bibir dan permukaan hidung.  

Badut itu berbola mata hijau kekuningan, bergaris pinggir cokelat dan 

sedikit cahaya putih. Bagian jari tangan badut tersebut terdapat cat kuku 

berwarna cokelat tua di mana jari-jari tangan tersebut sedang memegang ujung 

dasi yang berwarna biru kehijauan.  

Beberapa bagian tubuh subjek utama pada karya ini terdapat lubang-

lubang berbentuk kepingan puzzle. Selain itu,  beberapa bagian kepingan 

puzzle itu tampak terkelupas dari tubuhnya kemudian beterbangan diterpa 

angin.  

Pada bagian latar atau background dari subjek badut adalah sebuah 

pemandangan alam nan indah di mana terdapat hamparan laut, gunung, aliran 

sungai, langit biru, bukit, pepohonan, batu, awan, dan sebuah bulan sabit yang 

menjulang di sela-sela awan. Tepat di belakang subjek badut juga terdapat 

sebuah hamparan daratan yang di atasnya juga terbentuk tanah yang berkelok. 

Di atas permukaan daratan tersebut juga tergambarkan aliran sungai biru yang 

bersumber dari pegunungan jauh.  

Di bagian latar lukisan itu, juga tervisualisasikan banyak pepohonan 

berwarna hijau kekuningan, hijau agak kebiruan dan hijau gelap. Pada subjek 

langit terbentuk hamparan awan dengan susunan berbagai macam warna biru. 
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Di antara sela-sela awan berwarna putih terbentuk sebuah bulan sabit berkontur 

biru. Lukisan ini dibuat dengan cat minyak pada kanvas, menggunakan teknik 

realis dan sapuan kuas yang pewarnaannya dilakukan secara langsung pada 

bidang kanvas. 

4.5.3  Analisis Karya 

Dalam karya lukisan yang berjudul “Kehilangan Diriku” ini, penulis 

menggunakan berbagai unsur rupa untuk menciptakan karya ini. Dari 

perbentukan subjek badut ini dihadirkan secara potret dalam bentuk global 

memberikan kesan kokoh atau kuat dan penyusunan warna di sekelilingnya 

identik dengan kombinasi warna-warna sejuk.  

Bagian latar atau background tersebut disusun dengan objek langit, 

danau, sungai, pohon dan gunung secara terpisah sehingga membentuk 

landscape. Berbagai objek tersebut merepresentasikan sebuah pemandangan 

alam yang indah sehingga memberi kesan segar atau natural. Pada bagian 

danau terdapat perpaduan garis warna putih dan biru tua yang di goreskan 

secara spontan tujuannya menciptakan suasana gerakan air sekaligus 

pencahayaan pada lukisan. Warna putih tersebut terlihat semakin menyempit 

ke atas mendekati garis horizon dengan tujuan memunculkan kesan semakin 

jauh. Setelah itu, sengaja penulis juga membuat objek pohon tampak lebih 

kecil jika dibandingkan dengan figur badut supaya memberi kesan bahwa 

pohon tersebut tampak jauh. 

Figur utama orang ini diciptakan agak besar hampir memenuhi bidang 

gambar agar memberikan kesan figur badut sangat sentral sekaligus menjadi 
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point of interest dari karya ini. Objek pemandangan alam di belakang dan di 

samping memberikan kesan bahwa badut tersebut berada di sebuah hamparan 

yang sangat luas yaitu di sebuah lembah pegunungan. Keseimbangan yang 

dimanfaatkan pada karya lukis di atas adalah keseimbangan asimetris, karena 

belahan kanan lukisan diimbangi dengan belahan sebelah kiri menggunakan 

warna-warna ringan, sekaligus pada pohon dan bulan sebagai penyeimbang 

sehingga lukisan tersebut tidak tampak berat sebelah.  

Berbagai unsur-unsur rupa yang sudah disusun, dipadukan, dan 

divisualisasikan telah menjadi sebuah keserasian tersendiri dari karya ini. 

Adanya kesesuaian objek yang berbeda-beda dan saling memiliki keterkaitan 

menjadi hubungan fungsi maka dari itu menjadi harmony atau keserasian 

tersendiri dari karya lukis ini. Penulis melakukan penataan komposisi warna, 

menyusun irama, menghadirkan center of interest dan yang lain sebagai upaya 

untuk membentuk kesatuan (unity). 

Makna yang tersirat dalam lukisan yang berjudul Kehilangan Diriku  

adalah sebagai berikut: Badut sedang menatap ke depan dengan memegang 

sebuah dasi memberi simbol bahwa figur tersebut sedang dalam keadaan 

pandangan kosong. Kemudian beberapa puzzle tampak mengelupas satu demi 

satu diterpa angin dari bagian tubuhnya mewakili keadaan dirinya sendiri yang 

semakin pudar. Simbol langit dan pemandangan alam yang indah pada latar 

merepresentasikan sebuah tempat yang indah, nyaman, dan menyenangkan.      

Jadi makna keseluruhan dari lukisan “Kehilangan Diriku “ di atas adalah 

pengungkapan seseorang yang memiliki sebuah pekerjaan atau jabatan yang 
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tinggi. Susunan puzzle tersebut lepas dari tubuhnya menyiratkan bahwa orang 

tersebut semakin lupa akan dirinya dan melupakan kewajibannya karena sudah 

ditempatkan di tempat kerja bagus dengan honor yang tentunya melimpah. 

Maka dari itu, ia semakin kehilangan dirinya sendiri kemungkinan sikapnya 

akan berubah dengan orang lain atau kerabat dekat masa lalunya sebab ia 

sudah terlena dengan kondisinya yang sekarang. Orang seperti itu sudah 

banyak terjadi di Indonesia, yang tadinya ia seorang yang sederhana, 

dermawan, mau bersosialisasi dengan tetangga sebelahnya namun setelah 

menjadi artis ia jarang menemui tetangga-tetangganya bahkan tidak mau 

mengenali lagi. Orang yang dulunya suka dengan makanan-makanan yang 

sederhana namun setelah menjadi kaya raya ia lebih menyukai makanan-

makanan yang mahal.  

Malahan, sebagian besar bukan hanya lupa akan orang lain tetapi bisa saja 

ia melupakan Tuhannya. Ia juga lupa akan bersedekah, jarang beribadah, sering 

mabuk-mabukan, bermain wanita, dan lain-lain. Ia berubah drastis setelah 

hidup serba berkecukupan. Biasanya tempat-tempat seperti diskotik, lokalisasi, 

karaokean, menjadi sasaran untuk bepergian. Selain itu, keluarga juga 

dilupakan.  

Terkadang orang yang lupa akan dirinya seperti itu ibarat peribahasa 

”kacang yang lupa akan kulitnya”. Oleh karena itu, orang yang seperti ini 

memang menunjukkan kemiripan dengan badut White Face. Secara visual 

badut tersebut berkarakter sombong dan congak. Badut ini bermake up yang 

tebal dan juga mencolok. 



63 

 

 

4.6   Karya 6 

4.6.1   Spesifikasi Karya 

Judul  : Besar Mulut daripada Otak 

Media  : Cat Minyak pada Kanvas 

Ukuran  : 80 cm x 60 cm 

Tahun  : 2015 

4.6.2   Deskripsi karya 

Lukisan dengan judul “Turunkan Tahta” di atas terdapat subjek badut  

berwajah aneh dengan mulut tebal, bermata sipit, dan berambut botak memakai 

topi bundar bergaris merah. Wajah badut tersebut berwarna putih pekat dan  

berbibir merah. Di atas kepala badut tersebut tampak 2 orang dengan ukuran 



64 

 

 

kecil sedang mendorong topi dan seseorang satunya lagi sedang berdiri di atas 

topi.    

Raut wajah badut itu bermuka suram mengenakan renda-renda 

berwarna putih yang melingkar di sekitar lehernya. Matanya terlihat gelap dan 

berbola mata hijau kekuningan. Pakaian yang dikenakan badut tersebut 

berwarna putih keabu-abuan lalu dipenuhi dengan corak lingkaran berwarna 

merah. Pada bagian jenggot yang berwarna cokelat kehitaman tergambarkan 

seseorang yang memakai jass sedang dalam keadaan di gantung lehernya. 

Setelah itu, di atas pakaian yang dikenakan badut di penuhi dengan orang-

orang yang tampak kecil sedang mengulurkan tali tambang.  

Pada background terdapat cahaya memancar berwarna kuning terang 

seperti cahaya api yang seakan keluar dari belakang kepala badut tersebut. 

Lukisan ini dibuat dengan cat minyak pada kanvas dengan menggunakan 

teknik sapuan kuas yang pewarnaannya dilakukan secara langsung pada bidang 

kanvas. 

4.6.3  Analisis Karya 

Dalam karya lukisan yang berjudul “Besar Mulut daripada Otak” ini, 

penulis menggunakan unsur rupa yang membentuk karya ini. Secara 

perbentukan badut ini jika dikontruksi garis imajiner memberikan kesan oval 

yang memberi kesan gempal, gerak dan tumbuh. Kemudian bagian latar, 

terpancar warna kuning kemerahan tujuannya menciptakan pencahayaan pada 

lukisan sehingga memberi kesan panas. Pada lukisan ini, sengaja penulis 
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membuat figur-figur orang dengan ukuran kecil berada di atas badut sedang 

bahu membahu untuk menarik sebuah topi memberi kesan lembut. 

Figur utama orang ini diciptakan agak besar hampir menutupi bidang 

gambar memberikan kesan figur badut sangat sentral sekaligus menjadi point 

of interest dari karya ini. Hal itu dimaksudkan agar figur badut menjadi sesuatu 

yang sangat dominan.  

Pada karya lukis di atas menggunakan keseimbangan simetris karena 

belahan anatara kiri dan kanan karya tampak sama karena penempatan corak 

pada lingkaran memiliki bobot yang sama antara kanan dan kiri hanya berbeda 

komposisinya. Tujuan penulis menghadirkan seorang yang digantung agar 

menjadi pengisi ruang tengah pada bidang gambar agar jika dilihat, lukisan 

tidak terasa menjemukkan.  

Berbagai unsur-unsur rupa yang sudah disusun, dipadukan, dan 

divisualisasikan telah menjadi sebuah keserasian tersendiri dari karya ini. 

Adanya kesesuaian objek yang berbeda-beda dan saling memiliki keterkaitan 

menjadi hubungan fungsi maka dari itu menjadi harmony atau keserasian 

tersendiri dari karya lukis ini. Penulis melakukan penataan komposisi warna, 

menyusun irama, menghadirkan center of interest dan yang lain sebagai upaya 

untuk membentuk kesatuan (unity). 

Makna yang tersirat dalam lukisan yang berjudul ”Besar Mulut 

Daripada Otak” adalah sebagai berikut: Badut berkepala kecil memiliki bibir 

besar pada karya ini mewakili seorang di mana lebih banyak berbicara dan 

belum dipikirkan secara matang. Orang-orang yang sedang mendorong topi, 
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bergelantungan, dan menarik tali mewakili di mana mereka berusaha 

menurunkan sebuah topi atau jabatan yang dikenakan oleh badut tersebut. 

Seorang terlihat menggantung di bawah janggut badut tersebut memaknai 

seorang yang pada mulanya begitu sangat percaya pada badut sampai 

mengorbankan dirinya. 

Jadi makna keseluruhan dari lukisan “Besar Mulut daripada Otak “ di 

atas menyimbolkan seorang pemimpin yang memiliki janji emas kepada anak 

buahnya malah tidak ditepati. Suatu ketika di masa pemerintahannya pemimpin 

tersebut malah mengecewakan banyak bawahannya dengan janji-janjinya. 

Menurut pepatah janji adalah utang. Mereka menjanjikan hal-hal yang 

menggiurkan seperti gaji besar, prasarana yang lengkap, dan jaminan yang 

efisien tetapi tidak terealisasikan. Bahkan pemimpin tersebut malah melakukan 

tindakan-tindakan yang tak sepatutnya seperti tindakan Korupsi, selingkuh 

dengan artis, tertidur di saat rapat, berkelahi di kursi DPR dan lain sebagainya. 

Akhirnya malah banyak bawahannya itu sendiri yang akan bersama-sama 

berusaha menjatuhkan kursi jabatan pemimpin tersebut. Mereka sudah  

memiliki tanggung jawab yang tinggi, kepercayaan karyawannya kepada 

mereka dalam memimpin menjadi senjang. Oleh karena itu, orang yang seperti 

ini memang menunjukkan kemiripan terhadap sifat badut Karakter. Apabila 

secara visual badut tersebut memiliki rambut aneh, menggunakan kumis palsu, 

jenggot palsu, telinga palsu namun kali ini janjinya yang palsu.  
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4.7   Karya 7 

4.7.1  Spesifikasi Karya 

Judul :  Topeng Asliku 

Media : Cat Minyak pada Kanvas 

Ukuran : 80 cm x 100 cm 

Tahun : 2015 

 

4.7.2   Deskripsi karya 

Lukisan dengan judul “Topeng Asliku”  di atas terdapat 4 figur pria 

dengan wajah dan karakter yang berbeda. 4 pria itu digambarkan setengah 

badan lalu menghadap dengan posisi ke kanan. Seorang pria paling kiri 

terpampang dengan bentuk siluet. Laki-laki tersebut memiliki rambut model 

spike dengan warna cokelat tua agak kemerahan, berwajah tampan dengan kulit 
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kuning sedikit kemerahan. Bola mata orang tersebut berwarna kuning 

kecokelatan berbinar-binar dengan pinggir garis berwarna cokelat tua, serta 

terdapat titik putih sebagai efek cahaya. Orang tersebut mengenakan hem 

berwarna merah muda atau pink lalu dipadukan dengan dasi berwarna merah 

yang menggantung di bajunya.  

Setelah itu, seorang pria lagi yang berada di sebelahnya sedang 

mengenakan hem berwarna putih dengan dasi abu-abu agak kehijauan. Hem 

tersebut dikombinasikan dengan jas berwarna cokelat dengan wajah tampak 

tenang atau rileks serta berjenggot hitam dengan kumis tipis di atas bibirnya. 

Pada figur paling pria di sebelahnya lagi di lukiskan seorang pria berkepala 

botak sedang memakai jas berwarna cokelat yang dikancingkan. Di dalamnya 

terdapat dasi berwarna hijau keabu-abuan. Pria tersebut melepaskan wajahnya 

seakan sebuah topeng yang menempel di kepalanya kemudian di dalamnya 

tampak sebuah wajah badut dengan hidung merah kekuningan dan berambut 

merah. Figur badut tersebut terlihat sedang menangis meneteskan air mata 

sehingga terkesan sedih. Selanjutnya, pria berambut tintin berwarna cokelat 

kekuningan terletak paling ujung kiri sedang memakai baju berkerah berwarna 

putih.  

Bagian latar terdapat 5 orang sedang berdiri tegak tampak berbincang-

bincang dengan teman-temannya. Bagian background tersebut juga 

tergambarkan rona putih kebiruan seperti cahaya lampu saat malam hari. 

Lukisan ini dibuat dengan cat minyak pada kanvas, menggunakan teknik realis 
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dan sapuan kuas yang pewarnaannya dilakukan secara langsung pada bidang 

kanvas.  

4.7.3   Analisis Karya 

Dalam karya lukisan yang berjudul “Topeng Asliku” ini, penulis 

menggunakan unsur rupa untuk menciptakan karya ini. Berdasarkan 

perbentukan 4 subjek ini apabila dikontruksi secara linier yaitu bentuk-bentuk 

diatur dalam satu deret dan agak berulang sehingga memberi kesan statis. 

Kemudian pada bagian latar, tercipta warna-warna putih kebiruan tujuannya 

untuk menciptakan rona pada lukisan. Setelah itu, garis horizontal yang 

arahnya ke kanan memberi kesan ruang yang tampak jauh dan luas. Pada 

lukisan ini, sengaja penulis juga membuat figur 5 orang yang sedang 

berbincang terlihat lebih kecil apabila dibandingkan dengan 4 figur pria 

tersebut supaya memberikan kesan jauh. 

Figur-figur utama orang ini diciptakan agak besar hampir menutupi 

bidang gambar. Namun seorang figur yang sedang melepaskan wajahnya 

memberikan kesan figur badut tersebut sangat sentral. Figur utama pada karya 

ini adalah pria yang melepaskan wajahnya karena secara perbentukan dan 

warnanya terlihat paling menonjol sekaligus menjadi point of interest dari 

karya ini. Hal itu dimaksudkan agar figur badut menjadi sesuatu yang sangat 

dominan. Di bagian samping mata badut dan wajah pria itu tampak berkerut 

sehingga memberikan kesan lentur. 

Subjek garis bercahaya di belakang yang melintang dan gradasi warna 

putih kebiruan memberikan kesan bahwa badut tersebut berada di sebuah 
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ruangan yang sangat luas semacam ruangan gedung. Figur orang-orang kecil 

sedang berbincang memberikan suasana bahwa lukisan tersebut digambarkan 

pada sebuah suasana tempat kerja, kantor atau office.  

Keseimbangan yang digunakan pada karya lukis di atas adalah 

keseimbangan asimetris, karena subjek-subjek yang di gambarkan pada lukisan 

ini memiliki bagian yang berbeda-beda dan mempunyai bagian yang tidak 

sama antara belahan kiri dan kanan namun tidak terlihat berat sebelah. Maka 

dari itu, ruang kosong di bagian sebelah kanan tampak orang terlihat lebih kecil 

dan warna-warna di belahan kiri lebih menggunakan warna berat maka bagian 

belahan kanan diberi warna-warna ringan.   

Berbagai unsur-unsur rupa yang sudah disusun, dipadukan, dan 

divisualisasikan telah menjadi sebuah keserasian tersendiri dari karya ini. 

Adanya kesesuaian objek yang berbeda-beda dan saling memiliki keterkaitan 

menjadi hubungan fungsi maka dari itu menjadi harmony atau keserasian 

tersendiri dari karya lukis ini. Penulis melakukan penataan komposisi warna, 

menyusun irama, menghadirkan center of interest dan yang lain sebagai upaya 

untuk membentuk kesatuan (unity). 

Makna yang terdapat dalam lukisan yang berjudul ” Topeng Asliku” di 

atas adalah sebagai berikut: Sosok 4 pria yang sedang berdiri terlihat setengah 

dengan menghadap arah yang sama seolah-olah memiliki tujuan dan visi yang 

sama. Background dengan warna kelabu mewakili sebuah keadaan yang 

kurang nyaman atau suasana yang kurang damai sejahtera. Dan pada 



71 

 

 

background tergambarkan orang terlihat kecil saling mengelompok sedang 

berbincang satu sama lain.  

Jadi makna keseluruhan dari lukisan ini yaitu: wajah pria yang dilepas 

dari wajahnya sebagai simbolisasi bahwa orang tersebut sedang berakting, 

berpura-pura, di dalamnya dihadirkan seorang figur badut dalam keadaan 

sedih. Padahal wajah yang di lepaskan oleh pria tersebut dalam keadaan sedang 

tertawa lebar. Kepura-puraan orang itu dapat disimbolisasikan oleh sebuah 

badut, karena biasanya badut sering melakukan kepura-puraan baik itu di 

sebuah pertunjukan maupun di pentas. Biasanya tokoh badut yang seperti 

tersebut di atas mewakili badut white face, badut karakter, dan Rodeo.  

Di mana sebuah tempat  kerja yang sama, memiliki visi dan misi yang 

sama terkadang ada perdebatan atau perbedaan pendapat antara satu dengan 

yang lainnya. Selain itu jalan pikiran, latar belakang, dan kelemahan setiap 

orang pasti berbeda. Sehingga, walaupun seperti itu pasti ada seseorang yang 

ingin keluar dari pekerjaan tersebut karena memendam rasa ketidaknyamanan 

dengan teman-teman sekerjanya entah itu akibat sering di bullying, atau sering 

dimanfaatkan dan bahkan diserang secara batiniah.  

Terkadang orang yang memiliki sifat terlalu lembut akan selalu di 

tindas, segala hal yang ia tidak suka selalu di paksakan. Orang tidak akan 

pandang bulu siapapun dia, latar belakang, derajat, kekayaan, ataupun dari 

kalangan mana. Semua tergantung dari mental keberanian dari masing-masing 

orang. Apabila seseorang lemah mentalnya dia akan sering disudutkan oleh 

teman-temannya. Makannya orang harus tegas, punya prinsip, kebijakan dan 
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jiwa kepemimpinan supaya ia dapat disegani oleh orang lain. Semua orang 

akan terkagum pada seseorang apabila ia memiliki wibawa yang kuat dan 

bukan seorang pecundang.  

4.8   Karya 8 

4.8.1   Spesifikasi Karya 

Judul  :  Mafia Duit 

Media  : Cat Minyak pada Kanvas 

Ukuran  : 80 cm x 100 cm 

Tahun  : 2015 

4.8.2   Deskripsi karya 

Lukisan dengan judul “Mafia Duit” di atas terdapat 2 subjek badut yang 

mengenakan kostum gangster. Kostum keduanya tersebut secara keseluruhan 

hampir sama yaitu berwarna cokelat, namun berbeda rupa. Pada badut di 

sebelah kiri terbentuk dengan wajah berwarna coklat kekuningan sedang 
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tertawa lebar sambil memegang sebuah senjata api di tangan kanannya. 

Kemudian di sebelahnya terdapat badut berwajah putih, bertopi bundar dengan 

jas yang membuka hingga terlihat dasinya yang panjang menggantung di 

bawah leher. Badut tersebut juga mengangkat sebuah senapan angin. Kedua 

badut itu mengenakan sepatu pantofel berwarna hitam dengan kaos kaki 

cokelat tua, keduanya dalam posisi duduk di atas sebuah tangga kecil 

beralaskan kain yang membentang panjang berwarna merah. Di atas kain 

tersebut tergeletak berbagai jenis kepingan uang logam dalam kondisi jatuh 

dari sebuah lubang tembok gelap, di mana lubang tembok tersebut di dalamnya 

tergambarkan sebuah api kecil.      

Pada bagian belakang subjek kedua badut tergambarkan sebuah tembok 

yang permukaannya retak-retak, kemudian juga terdapat sebuah uang logam 

terlihat menancap di tembok tersebut. Di tembok itu, tergantung sebuah lampu 

yang menyala bercahaya terang dengan warna kuning lemon. Pada bagian 

depan subjek kedua badut tersusun 3 tumpukan uang logam mengkilap dan 

sebuah pecahan kepala Joker yang sedang meringis dalam keadaaan bola mata 

melotot. Tumpukan logam dan pecahan kepala badut tersebut terletak di atas 

permukaan lantai berwarna merah kecokelatan dengan bercak-bercak putih 

sebagai kesan mengkilap. Lukisan ini dibuat dengan cat minyak pada kanvas, 

menggunakan teknik sapuan kuas yang pewarnaannya dilakukan secara 

langsung pada bidang kanvas.   
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4.8.3   Analisis Karya  

Dalam karya lukisan yang berjudul “Mafia Duit” ini, penulis 

menggunakan unsur rupa untuk membentuk karya ini. Secara perbentukan 

pada badut ini jika dikontruksi garis imajiner memberikan kesan segitiga siku-

siku yang memberikan kesan kestabilan dengan sudut lancip di sebelah kanan. 

Kemudian dinding belakang, pada dinding sebelah kanan terdapat warna abu-

abu semakin kehitaman tujuannya untuk menciptakan bayangan pada lukisan. 

Setelah itu, pada bagian dinding juga terbentuk retakan-retakan yang arahnya 

bersilangan memberi kesan tajam atau menyakitkan. Pada lukisan ini, sengaja 

penulis juga membuat lubang di belakang badut tersebut supaya tembok tidak 

terkesan datar atau menjemukkan sekaligus sebagai interpertasi tersendiri pada 

karya tersebut. 

Figur kedua orang ini diciptakan agak besar jika dibandingkan figur 

lainnya agar memberikan kesan badut-badut tersebut sangat sentral sekaligus 

menjadi point of interest dari karya ini. Hal itu dimaksudkan agar figur kedua 

badut itu  menjadi sesuatu yang sangat dominan. Objek dinding di belakang 

dan di samping memberikan kesan bahwa badut tersebut berada di sebuah 

ruangan yang singup, hampa, penuh debu dan asap semacam tempat perang. 

Setelah itu, pada bagian lantai berwarna merah agak berwarna keputihan agar 

lantai tersebut terkesan licin, kesat atau mengkilap.   

Berbagai unsur-unsur rupa yang sudah disusun, dipadukan, dan 

divisualisasikan telah menjadi sebuah keserasian tersendiri dari karya ini. 

Adanya kesesuaian objek yang berbeda-beda dan saling memiliki keterkaitan 
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menjadi hubungan fungsi maka dari itu menjadi harmony atau keserasian 

tersendiri dari karya lukis ini. Penulis melakukan penataan komposisi warna, 

menyusun irama, menghadirkan center of interest dan yang lain sebagai upaya 

untuk membentuk kesatuan (unity). 

Makna yang terdapat dalam lukisan yang berjudul ” Mafia Duit” di atas 

adalah sebagai berikut: Badut yang memegang senjata api pada lukisan ini 

menandakan seakan kedua badut tersebut memberi sebuah ancaman. Uang 

logam yang berceceran yang keluar dari lubang tembok yang gelap. Terdapat 

sebuah api kecil dari lubang gelap tersebut. Di atas permukaan lantai itu juga 

tergeletak sebuah kepala joker yang tertawa dengan mata melotot. Kepala 

tersebut terlihat pecah seperti guci yang terbuat dari keramik. Kemudian, kain 

merah di bentangkan di atas tangga yang  menjadi alas duduk kedua badut itu. 

Gelap terang sebagai setting pencahayaan dihadirkan untuk memberikan kesan 

singup, berkabut.  

Jadi, secara keseluruhan lukisan ini memberi makna bahwasannya 

siapapun orang yang berkuasa akan uang ia bisa saja bertindak curang, 

bertindak anarkhi bahkan menjatuhkan orang lain. Uang adalah benda untuk 

menguasai seperti halnya mafia-mafia kaya yang memiliki keinginan untuk 

mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Kepala Joker tersebut mewakili 

seorang yang punya watak jahat namun orang seperti itu juga dapat di tindas 

oleh kelompok lain. Kain merah sebagai alas duduk adalah sebagai simbol 

kekuasaan dan 4 tangga sebagai simbol kedudukan. Tujuan mereka biasanya 

menjatuhkan pihak yang menjadi lawan saingnya misalnya saingan dagang, 
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bisnis, tanah ataupun perebutan kekuasaan. Mereka juga dapat menggunakan 

cara kotor, kekerasan, penyuapan dan penodongan terhadap pihak lawan 

supaya apa yang diinginkan didapatkannya. Uang adalah segalanya, mereka 

menggunakan uang untuk melakukan hal apa saja yang diinginkan. 

Penjahat seperti itu sangat banyak terjadi di Indonesia. Mereka 

mempermainkan uang dari belakang layar untuk tujuan pribadi masing-masing 

pihak agar salah satu mendapat keuntungan. Hal ini pernah dilakukan oleh 

beberapa pihak yang terkait kasus PSSI dimana beberapa pihak melakukan 

tindakan di luar peraturan seperti menyuap wasit dalam sebuah pertandingan, 

menyuap salah satu pemain untuk tidak serius, menyuap pelatih, dan  

sebagainya. Maka dari itu banyak kerugian yang sudah didapatkan di Indonesia 

misalnya seperti sanksi FIFA terhadap PSSI yang sampai saat ini belum 

kunjung selesai. Saat ini banyak para pemain sepak bola yang menganggur, 

berpindah matapencaharian yang mula-mulanya mereka pemain sepak bola 

menjadi seorang kuli bangunan, pengusaha gorengan, prajurit TNI, dan lain-

lain. Kejadian seperti itu diakibatkan oleh kelakuan para mafia-mafia berduit 

yang menggunakan uangnya semaunya sendiri. 
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4.9   Karya 9 

4.9.1    Spesifikasi Karya 

Judul  : Fedofilia 

Media  : Cat Minyak pada Kanvas 

Ukuran  : 80 cm x 60 cm 

Tahun  : 2015 

4.9.2    Deskripsi karya 

Lukisan dengan judul “Fedofilia” terdapat subjek Rodeo dengan wajah 

bermake up putih dengan hiasan garis-garis runcing pada bagian mata 

berwarna hijau tosca. Badut tersebut berhidung bulat berwarna ungu, bermata 

bulat kuning kehijauan terkesan terbinar-binar akibat cahaya. Badut tersebut 
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digambarkan setengah dada dengan mulut berwarna merah berujung runcing 

dimana ia sedang membuka mulut lebarnya seakan ia mengatakan sesuatu. 

Telinga badut tersebut tampak runcing seperti telinga joker. Selain itu, badut 

tersebut mengenakan wig warna orange dengan mengenakan topi laken yaitu 

topi yang sering dipakai oleh koboi di Texas. Kemudian, badut itu memakai 

pakaian jass pesulap berwarna abu-abu kehitaman lalu di hiasi dengan aksesori 

dasi yang bergaris merah dan putih.  

Pada lukisan ini dilukiskan badut sedang mempermainkan sebuah 

boneka tokoh kartun Hello Kitty yang mengenakan topi berujung runcing 

dengan motif berbentuk bulan dan bintang berwarna putih. Topi tersebut 

adalah topi yang sering dikenakan oleh tokoh kartun Wall Disney yaitu tokoh  

Mickey Mouse. Dengan topi itu, mickey mouse pernah tampil di sebuah film 

dengan berpura-pura menjadi seorang penyihir.      

Bagian latar di belakang badut diberi warna gelap dengan sedikit 

sorotan pencahayaan warna putih. Lukisan ini dibuat dengan cat minyak pada 

kanvas, menggunakan teknik sapuan kuas yang pewarnaannya dilakukan 

secara langsung pada bidang kanvas. 

4.9.3   Analisis Karya 

Dalam karya lukisan yang berjudul “Fedofilia” ini, penulis 

mengkombinasika unsur rupa dalam membentuk karya ini. Secara global 

subjek badut ini dikontruksi membentuk sebuah relasional karena subjek badut 

dan boneka disusun berdekatan. Kemudian bagian latar pada lukisan diberi 

warna hitam dengan bercak-bercak putih tujuannya memunculkan 
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pencahayaan. Pada lukisan badut ini diciptakan dengan posisi potret yaitu 

digambarkan dalam bentuk setengah dada setelah itu difokuskan pada bagian 

wajah.  

Figur kepala orang ini diciptakan agak besar hampir menutupi seluruh 

bidang gambar memberikan kesan wajah badut tersebut sangat sentral 

sekaligus menjadi point of interest dari karya ini. Hal itu dimaksudkan agar 

figur badut menjadi sesuatu yang sangat dominan. Pada bagian latar belakang 

dan di samping memberikan kesan bahwa badut tersebut berada di sebuah 

tempat gelap dengan sedikit cahaya lampu. Keseimbangan yang digunakan 

pada karya lukis di atas adalah keseimbangan asimetris sebab warna di belahan 

kanan tampak berat lalu diimbangi dengan warna ringan pada belahan kiri 

lukisan serta penambahan sebuah objek hello kitty sebagai pengisi ruang 

kosong.  

Berbagai unsur-unsur rupa yang sudah disusun, dipadukan, dan 

divisualisasikan telah menjadi sebuah keserasian tersendiri dari karya ini. 

Adanya kesesuaian objek yang berbeda-beda dan saling memiliki keterkaitan 

menjadi hubungan fungsi maka dari itu menjadi harmony atau keserasian 

tersendiri dari karya lukis ini. Penulis melakukan penataan komposisi warna, 

menyusun irama, menghadirkan center of interest dan yang lain sebagai upaya 

untuk membentuk kesatuan (unity). 

Makna yang terdapat dalam lukisan yang berjudul ”Fedofilia” di atas 

adalah: Subjek kepala badut berpakaian rapi, berwajah menakutkan dengan 

sepasang bola mata berbinar menyeramkan mirip bola mata boneka di film-
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film horor. Rambut kribo badut tampak keriting berantakan menandakan  

bahwa badut tersebut berwatak anarkhi, nakal, dan suka bertindak semaunya 

sendiri. Boneka hello kitty yang sedang disarungkan di dalam tangan badut 

tersebut adalah mainan untuk menghibur anak-anak khususnya dimainkan oleh 

orang dewasa. Boneka seperti itu, dimainkan dengan cara digerakkan tangan 

dan kepala sehingga tampak hidup. Biasanya dipakai untuk menghibur anak-

anak.    

Maka dari itu, makna keseluruhan dari karya lukis di atas yaitu 

penggambaran fenomena masa kini yang banyak dilakukan oleh orang-orang 

dewasa kepada anak-anak di bawah umur. Sebagian besar kasus orang dewasa 

kepada anak-anak saat ini banyak terlibat dengan kasus fedofil yaitu 

mempengaruhi, membujuk, lalu memperkosa sampai bahkan membunuh anak-

anak di bawah umur. Kasus tersebut, kini merajalela di Indonesia. Boneka 

hello kitty yang sedang dimainkan mewakili seorang anak-anak yang polos dan 

belum tahu apa-apa. Kemudian badut Auguste yang sedang membuka 

mulutnya lebar-lebar tersebut mewakili orang dewasa. Auguste atau Joker 

adalah badut berwatak licik, jadi sangat sesuai apabila disamakan dengan orang 

yang memiliki penyakit fedofil.  
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5.1  Simpulan 

Proyek studi dengan tema “Badut Sebagai Simbol Perilaku 

Menyimpang Pada Kehidupan Sosial dalam Seni Lukis” menghasilkan 

sembilan karya lukis yang mengarah dalam penggambaran perilaku 

menyimpang pada kehidupan sosial khususnya di Indonesia. Aliran seni lukis 

yang digunakan penulis dalam membuat karya ini adalah surrealistik dengan 

sapuan kuas yang pewarnaannya dilakukan secara langsung pada bidang 

kanvas. Sembilan karya yang dihasilkan penulis tersebut berukuran variasi, 

yakni dua lukisan berukuran 80 cm x 60 cm, tiga lukisan berukuran 60 cm x 80 

cm, tiga lukisan berukuran 80 cm x 100 cm dan satu lukisan berukuran 100 cm 

x 80 cm. Media yang digunakan dalam pembuatan karya seni lukis  penulis  

adalah cat minyak pada kanvas.  

Makna yang tersirat pada karya lukisan penulis berisikan tentang 

berbagai watak atau karakter seseorang yang menyebabkan ia terdorong untuk 

bertingkah laku jahat atau berperilaku menyimpang dan itu terjadi dalam 

kehidupan sosial. Perilaku menyimpang adalah perilaku sejumlah orang yang 

dianggap tercela atau di luar batas dimana perbuatan tersebut telah 

mengabaikan norma dan tidak mematuhi patokan baku (aturan) dari 

masyarakat.    
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Keunikan yang diciptakan penulis dalam berkarya seni lukis melalui 

Proyek Studi ini adalah perilaku menyimpang masyarakat pada kehidupan 

sosial dapat disimbolisasikan sebagai tokoh-tokoh badut dengan salah satunya 

seperti badut White face yang memiliki karakter serius, sok tahu, sombong dan 

congak. Sifat karakter manusia seperti “White Face” inilah yang menimbulkan 

berbagai masalah sosial seperti perpecahan, kejahatan, perseteruan antar ras, 

agama, suku bangsa, perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Selain itu, 

orang-orang dan tokoh-tokoh pelaku tindak kejahatan di kehidupan masyarakat 

juga hampir mirip dengan sifat tokoh badut Auguste yang lebih dikenal sebagai 

Joker. Auguste atau Joker memiliki karakter anarkis, sedikit gila, bodoh. 

Seperti tokoh yang di tampilkan di film batman, joker menimbulkan banyak 

keresahan dan merugikan banyak orang. 

5.2  Saran 

Dengan disusunnya laporan sekaligus penyelenggaraan pameran proyek 

studi dari penulis, maka diharapkan dapat membukakan mata hati sekaligus 

memberikan sebuah dorongan semangat kepada seluruh akademisi Unnes 

dalam berkarya khususnya di bidang seni lukis. Kepada seluruh akademisi seni 

rupa di UNNES diharapkan dapat lebih kreatif dalam bereksplorasi sehingga 

menumbuhkan lahirnya berbagai inovasi baru setiap berkarya seni lukis. 

Dalam pengalaman berkarya seni selama ini tentunya penulis selalu 

menemui berbagai macam kesulitan, kesukaran, dan kegagalan. Dengan 

melalui hal seperti itu maka dapat membangkitkan perasaan emosi sendiri 

hingga penulis dapat memunculkan sebuah ide badut yang menjadi sumber  
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inspirasi. Oleh karena itu, dalam berkarya seni kita mampu mengungkapkan 

ide atau gagasan dengan berani menyentuh situasi sosial, politik dan ekonomi 

masyarakat yang sedang, pernah ataupun mungkin akan terjadi pada kondisi 

kehidupan sosial di Indonesia saat ini. 

Semua seniman memiliki gaya dan ciri khas masing-masing dalam 

berkarya, tergantung bagaimana sistem mereka dalam menggali potensi 

masing-masing agar dapat menghadirkan karya yang menarik bagi perhatian 

para publik.  
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