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ABSTRAK 

Aprilyani, Wastem. 2017. “Proses Kreatif Kusdono dalam Pembuatan Lukisan 

Kaca dan Karakteristik Estetik Ekspresinya di Gegesik Lor Cirebon”. Skripsi,
Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Dr. Triyanto, M.A., Pembimbing II: Drs. Onang Murtiyoso, M.Sn. 

i-xiv.159 hal 

Kata kunci: Proses Kreatif, Lukisan Kaca, Karakteristik Estetik, Kusdono 

Lukisan kaca merupakan salah satu wujud kebudayaan dari masyarakat Cirebon, 

seiring perkembangan dan perubahan zaman, lukisan kaca yang dulu dikerjakan 

oleh seniman sebagai kegiatan sambilan kini mulai ditekuni secara serius baik dari 

segi tekniknya maupun bentuknya. Salah satu seniman lukisan kaca Cirebon yang 

sampai saat ini masih bergelut dibidangnya adalah Kusdono. Berdasarkan hal 

tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji masalah: (1) Bagaimana profil dan 

proses kreatif Kusdono dalam pembuatan lukisan kaca di Gegesik Lor Cirebon? 

(2) Tema-tema apa saja yang dikembangkan Kusdono dalam proses kreatif 

pembuatan lukisan kaca di Gegesik Lor Cirebon? (3) Bagaimanakah karakteristik 

estetik ekspresi kreatif Kusdono dalam pembuatan lukisan kaca di Gegesik Lor 

Cirebon? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. 

Lokasi penelitian adalah Desa Gegesik Lor, Kecamatan Gegesik, Kabupaten 

Cirebon. Data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ananisis 

data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi. Berdasarkan hasil 

penelitian diperoleh hal-hal sebagai berikut. Pertama proses kreatif Kusdono 

dilakukan dalam beberapa tahap yaitu perencanaan, iluminasi, dan visualisasi. 

Kedua, tema-tema yang diangkat Kusdono dalam lukisan kacanya yaitu tema 

pewayangan, kaligrafi, dagelan, dan tema bebas. Ketiga, karakteristik estetik 

ekspresi lukisan kaca Kusdono menunjukan pola yang rumit, dekoratif, dan 

konservatif. Saran yang dapat diajukan adalah (1) Kusdono hendaknya perlu 

mengembangkan pemasaran lukisan kacanya (2) Seniman lukis kaca Cirebon 

hendaknya perlu membuat suatu forum diskusi untuk saling bertukar pendapat dan 

menghindari adanya persaingan tidak sehat antar seniman (3) Bagi Pemerintah 

Kabupaten Cirebon agar lebih memperhatikan nasib seniman lukisan kaca dengan 

cara membantu mempromosikan lukisan kaca kepada masyarakat. 
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 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Cillin (dalam Bastomi 2013: 9) beranggapan bahwa kebudayaan terdiri dari 

kebiasaan-kebiasaan yang terpola dan secara fungsional saling bertautan dengan 

individu tertentu yang membentuk grup-grup atau kategori sosial tertentu. 

Sedangkan menurut Robert H. Lowie kebudayaan adalah segala sesuatu yang 

diperoleh individu dari masyarakat, mencangkupi kepercayaan, adat istiadat, 

norma-norma arsistik, kebiasaan makan, keahlian yang diperoleh bukan karena 

kreativitasnya sendiri melainkan merupakan warisan masa lampau yang didapat 

melalui pendidikan formal maupun non formal (Bastomi 2013: 9). 

Kesenian merupakan warisan budaya yang tidak pernah lepas dari 

masyarakat pendukungnya. Sebagai salah satu bagian yang penting dari 

kebudayaan, kesenian adalah ungkapan kreativitas dari kebudayaan itu sendiri. 

Kesenian tradisional tumbuh dan berkembang dan mengandung sifat-sifat dan ciri 

khas dari masyarakat yang tradisional (Kayam, 1981: 59-70).  Menurut Jazuli 

(2008: 71) kesenian tradisional adalah kesenian yang lahir, tumbuh, dan 

berkembang dalam suatu masyarakat yang kemudian diturunkan atau diwariskan 

secara terus-menerus dari generasi ke generasi. 

Kesenian tradisional merupakan bentuk seni yang bersumber dan berakar 

serta telah dirasakan sebagai milik sendiri oleh masyarakat di lingkungannya. 

Kesenian tradisional di Indonesia terbagi menjadi berpuluh-puluh kesenian daerah 

yang terdiri dari seni rakyat dan seni klasik (Sinaga, 2006:3). 
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Salah satu kota di Indonesia yang kaya akan keseniannya yakni Kota 

Cirebon. Cirebon merupakan salah satu kota wali dan sekaligus sebagai pusat 

penyebaran agama Islam di Jawa Barat yang terletak di perbatasan Jawa Tengah. 

Karenanya masyarakat di kota ini dipengaruhi dua kebudayaan, yaitu budaya 

Sunda dan Jawa. Selain itu Kota Cirebon ini juga dipengaruhi oleh kebudayaan 

Cina yang muncul dikarenakan Cirebon merupakan kota pelabuhan, yang banyak 

didatangi oleh orang dari luar kota dan luar negeri sejak zaman dahulu kala 

(Purnama: 2012). Dikarenakan hal tersebut kota penghasil udang ini menjadi kota 

yang kaya akan kesenian daerahnya. Kebudayaan yang melekat pada masyarakat 

Cirebon merupakan perpaduan berbagai budaya yang datang dan membentuk ciri 

khas tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pertunjukan khas masyarakat 

Cirebon antara lain Tarling, Tari Topeng Cirebon, Sintren, Kesenian Gembyung, 

dan Sandiwara Cirebonan. Kota ini juga memiliki beberapa kerajinan tangan 

diantaranya Topeng Cirebon, Lukisan Kaca, Bunga Rotan, dan Batik (Ramadhan, 

2013). 

Sebagai salah satu wujud dari kebudayaan masyarakat Cirebon, lukisan kaca 

kini mulai dikenal oleh masyarakat luas. Seiring dengan perkembangan dan 

perubahan zaman, lukisan kaca Cirebon yang semula dikerjakan oleh para 

seniman dan artisan sebagai kegiatan sambilan, kini karena adanya tuntutan 

ekonomi yang meningkat maka lukisan kaca sudah pula ditekuni secara serius 

baik dari segi tekniknya maupun dari segi bentuknya. Tema-temanya pun telah 

bertambah meluas dengan mengolah tema-tema yang lebih beragam (Halimi: 

2010).  
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Pada awalnya lukisan kaca ini digunakan sebagai sarana syiar agama Islam. 

Hal ini dapat terlihat pada penggunaan tema-tema yang diterapkannya. Tema yang 

digunakan merupakan nafas Islam seperti bangunan tempat ibadah dan tulisan-

tulisan Arab yang dipetik dari Al-Quran. Tema lain yang sering diangkat adalah 

mengenai gambar dari tokoh-tokoh pewayangan baik dalam setting figur yang 

mandiri maupun menggunakan figur bersama. Pengambilan tokoh wayang ini 

sama luasnya dengan cerita yang terdapat dalam lakon wayang. Episode-episode 

dari lakon Mahabarata dan Ramayana menjadi obyek dalam model lukisan kaca 

yang bertema wayang. Setting figur wayang dapat dilakukan dalam kondisi jejer 

ataupun dalam kondisi perang. Terkadang dalam kondisi jejer figur dari tokoh-

tokoh wayang tidak digambarkan secara utuh, khususnya bagi wayang yang 

memiliki kedudukan bawah (Budiono: 2002). 

Salah satu seniman lukisan kaca Cirebon yang hingga saat ini masih 

bergelut dalam bidang lukisan kaca yakni Kusdono, seniman lukisan kaca asal 

Gegesik Lor Cirebon. Kusdono merupakan salah satu putra dari Rastika, seorang 

maestro lukis kaca Cirebon pada zamannya. Kusdono sendiri merupakan anak ke 

empat dari lima bersaudara dan satu-satunya yang mewarisi bakat dalam melukis 

kaca dari ayahnya. Kusdono merupakan seniman dengan penyandang difabel, 

namun dengan keterbatan fisik tersebut tak membuat Kusdono patah semangat 

dan menyerah. Kusdono juga merupakan seniman lukisan kaca yang hingga kini 

masih eksis dengan mempertahankan bentuk lukisan kacanya dengan 

mempertahankan nilai-nilai budaya, sehingga hal tersebut menjadikan Kusdono 

berbeda dengan seniman lukis kaca lain yang ada di Cirebon. 
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Merasa memiliki bakat yang diwariskan ayahnya dan keinginan untuk 

melestarikan lukisan kaca tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang telah 

diamanatkan oleh ayahnya, Kusdono berusaha mempertahankan bentuk-bentuk 

klasik dalam lukisannya, seperti tetap memberi motif wadasan dan mega mendung 

dalam setiap lukisannya. Karena tuntutan zaman, Kusdono mulai berpikir untuk 

mengembangkan temanya tanpa harus meninggalkan nilai-nilai budaya tersebut. 

Setelah ayahnya meninggal, Kusdono menggantikan ayahnya dalam 

melukis kaca. Dikarenakan adanya tuntutan zaman dan permintaan pasar, 

Kusdono kini mulai mengembangkan tema-temanya dalam melukis kaca. Tema 

yang semula hanya sekitar tentang melukis kaca dengan gaya pewayangan klasik, 

kini Kusdono mulai mengembangkannya dengan tema-tema yang lebih luas.  

Pengembangan tema-tema tersebut diperlukan adanya kreativitas, sehingga 

lukisan yang dihasilkan akan lebih beragam dan berbeda dari lukisan yang 

sebelumnya. Munandar (1999) menguraikan salah satu hal yang mempengaruhi 

munculnya kreativitas yaitu adanya dorongan dari dalam maupun dari luar. 

Berkembangnya kreativitas dipengaruhi oleh keinginan dan motivasi, lingkungan, 

dan kebutuhan hidup. Dikarenakan adanya dorongan tersebut memaksa seseorang 

untuk menjadi kreatif. Dikarenakan adanya dorongan itulah yang memaksa 

Kusdono untuk berpikir kreatif dalam mengembangkan lukisan kacanya, baik 

tema maupun media yang digunkannya dalam melukis kaca. 

Linda Naiman menyatakan bahwa kekreatifan terdiri atas dua proses yakni 

berfikir dan memproduksi. Jika seseorang hanya punya ide tetapi tidak 

menindaklanjutinya, maka orang tersebut imajinatif tetapi tidak kreatif (Salam: 
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2014). Menurut Soetjipto (1989: 40) proses kreativitas dalam proses penciptaan 

karya seni itu tahapannya meliputi kegiatan ide, kegiatan berfikir, kegiatan 

berangan-angan dan kegiatan berkhayal (fantasi), kegiatan berekspresi, kegiatan 

kerja fisik yang akan melaksanakan dan membuktikan kebenaran ide yang telah 

dikarangnya. Dengan demikian, melalui tahapan-tahapan tersebut akan dapat 

mengahasilkan sebuah karya seni yang lahir dari sebuah kreativitas seorang 

seniman. 

Menurut Bastomi (2013), kemampuan kreatif  tidak hanya terbatas bagi para 

pencipta seni atau seniman, tetapi kreativitas dimiliki oleh semua orang. Setiap 

orang pada dasarnya kreatif dan kreativitas dapat timbul dalam semua bidang 

kegiatan manusia. Bastomi (1988: 4) menambahkan bahwa orang kreatif luwes 

dalam memecahkan masalah. Orang kreatif tidak puas dengan keajegan, ia suka 

bereksperimen dengan teknik-teknik baru, dengan alat dan media baru. Untuk 

membuat sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya, Kusdono mulai 

mengembangkan temanya dalam lukisan kaca dan dengan pengembangan media 

dan teknik yang baru pula.  

Ide/gagasan yang didapat Kusdono dalam mengembangkan lukisan 

kacanya, baik secara tema maupun dari segi teknik, alat dan bahan yang 

digunakan merasa perlu dikaji lebih mendalam. Apa dan bagaimana Kusdono 

mendapatkan ide/gagasan tersebut, dan bagaimana memvisualisasikan gagasannya 

tersebut menjadi sebuah karya atau produk seni yang dapat dinikmati nilai 

keindahannya dan mempunyai kebaruan, yang pada akhirnya karya tersebut 
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menjadi laku di pasaran dan diminati masyarakat baik di dalam daerah Cirebon 

sendiri maupun masyarakat luas.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dikemukakan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana profil dan proses kreatif  Kusdono dalam pembuatan  lukisan 

kaca di Gegesik Lor Cirebon?

2. Tema-tema apa saja yang dikembangkan Kusdono dalam proses kreatif 

pembuatan lukisan kaca di Gegesik Lor Cirebon? 

3. Bagaimanakah karakteristik estetik ekspresi kreatif Kusdono dalam 

pembuatan lukisan kaca di Gegesik Lor Cirebon? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menggali dan mendeskripsikan profil dan proses kreatif  Kusdono 

dalam pembuatan lukisan kaca di Gegesik Lor Cirebon 

2. Untuk mengidentifikasi tema-tema yang dikembangkan Kusdono dalam 

proses pembuatan lukisan kaca di Gegesik Lor Cirebon  

3. Untuk menganalisis karakteristik estetik ekspresi kreatif  Kusdono dalam 

pembuatan lukisan kaca di Gegesik Lor Cirebon 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

1. Bagi mahasiswa jurusan seni rupa dapat memperoleh manfaat yaitu 

menambah wawasan dan pengetahuan tentang lukisan kaca Cirebon 

2. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan 

memperkaya khasanah penelitian khususnya tentang lukisan kaca Cirebon 

3. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada 

kajian yang sama tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam 

1.4.2 Manfaat Praktis  

1. Memberi informasi dan pengetahuan kepada masyarakat luar Cirebon dan 

masyarakat  luas tentang lukisan kaca Cirebon  

2. Bagi seniman, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan literatur 

ilmiah untuk lebih mendalami tentang lukisan kaca, yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan mutu dalam berkarya seni yang baik dan berkualitas 

3. Bagi pemerintah Kabupaten Cirebon, penelitian ini dapat dijadikan 

masukan untuk lebih memperhatikan perajin/ seniman lukisan kaca 

sehingga mereka bisa terus mengembangkan karya-karyanya 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi “Proses Kreatif Kusdono dalam Pembuatan Karya 

Lukisan Kaca dan Karakteristik Estetik Ekspresinya di Gegesik Lor Cirebon” 

dapat dijelaskan sebagai berikut.  
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1.5.1 Bagian Awal  

Bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, 

halaman pernyataan, halaman motto dan persembahan, abstrak, prakata, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.  

1.5.2 Bagian Isi  

Bagian isi terdiri atas lima bab, yaitu bab pendahuluan, tinjauan teoretis, metode 

penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. 

Bab 1 Pendahuluan yang berisi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.  

Bab 2 Tinjauan teoretis yang berisi penjelasan dari konsep-konsep dalam 

membahas permasalahan penelitian, diantaranya mengenai konsep kreativitas dan 

proses kreatif, pengertian seni lukis, unsur dan prinsip komposisi, tema dalam 

karya seni, dan nilai estetis. 

Bab 3 Metode penelitian yang berisi: uraian pendekatan penelitian, desain 

penelitian, lokasi dan sasaran penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan 

data, dan teknik analisis data.  

Bab 4 Hasil dan pembahasan penelitian yang berisi: latar belakang Kusdono, 

proses kreatif Kusdono yang meliputi ide gagasan dan teknik, tema-tema dalam 

lukisan kaca, dan pembahasan mengenai nilai estetika lukisan kaca karya 

Kusdono. 

Bab 5 Penutup berisi : simpulan dan saran.  

1.5.3 Bagian Akhir  

Bagian akhir berupa daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

2.1 Konsep Kreativitas dan Proses Kreatif 

2.1.1 Konsep Kreativitas 

Munandar (1999: 24) menyatakan kreativitas adalah pengalaman 

mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas individu dalam hubungan 

dengan diri sendiri, dengan alam dan dengan orang lain. Menurut Prasetyowibowo 

(1999) kreativitas merupakan suatu aktivitas yang tiada hentinya dan selalu 

muncul ide-ide baru yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk rencana desain. 

Bastomi (2012: 24) menambahkan bahwa sifat kreatif yaitu menemukan sebuah 

kreasi sesuatu yang baru, yang belum pernah ada, yang bersumber pada ide, garap 

atau kedua-duanya sehingga menjadikan wujud yang baru.  

Kemampuan kreatif diperlukan untuk kepentingan pemecahan masalah-

masalah karena kemampuan kreatif adalah kemampuan menciptakan hal-hal baru 

atau memunculkan ide-ide baru. Orang kreatif adalah orang yang selalu siap 

menghadapi masalah-masalah dan mampu memecahkannya (Bastomi, 1988: 3). 

Munandar (1999) menyebutkan urutan ciri-ciri orang kreatif yaitu: 

a. Imajinatif 

b. Mempunyai prakarsa (dapat memulai sesuatu sendiri) 

c. Mempunyai minat luas 

d. Mandiri (bebas) dalam berfikir 

e. Mempunyai rasa ingin tahu yang kuat 

f. Kepetualangan 

g. Penuh semangat 
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h. Percaya diri 

i. Bersedia mengambil resiko dan berani dalam keyakinan 

Seperti yang diungkapkan oleh Jone Cooper Bland yang menyatakan bahwa 

seseorang yang kreatif adalah orang yang menciptakan ide baru, suka 

mendengarkan dan membicarakan ide-ide baru. Ia sering menemukan pikiran baru 

tentang situasi dan mungkin pula ide-ide baru  dinyatakan dalam bentuk seni, 

sehingga menghasilkan seni kreatif (Bastomi, 1988: 4). Craft mengemukakan 

bahwa orang kreatif adalah orang yang mampu melihat kemungkinan di saat 

orang lain tidak menyadari kemungkinan itu (Salam, 2014:22). 

Mc Fee mengemukakan tentang tujuan pengembangan kekreatifan yakni (1) 

memberikan pemahaman dan pengalaman yang luas; (2) memberi kesempatan dan 

penghargaan untuk mengembangkan keluwesan, kelancaran, dan keorisinalan; (3) 

memberi bantuan bagi pengembangan kemampuan berkomunikasi melalui seni 

termasuk kemampuan persepsi, keterampilan tangan, pengenalan alat/bahan, serta 

kesempatan untuk mencoba kemungkinan-kemungkinannya (Salam, 2014:24). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas Guilford dan Parnes (dalam 

Arifin: 2015) berpendapat bahwa kreativitas melibatkan proses berfikir secara 

murni dan dianggap baru. Pemikiran kreatif dapat dibangkitkan dengan masalah 

yang memacu dalam lima macam perilaku kreatif sebagai berikut : 

1. Fluency atau Kelancaran 

Kelancaran mengemukakan ide, merupakan perilaku kreatif. Pemikir kreatif 

selalu mempunyai gagasan baru atau dianggap baru sehingga mampu 

memecahkan masalah yang dihadapi. 
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2. Fleksibility atau Keluwesan 

Kemampuan menghasilkan ide secara cepat dan mampu memecahkan 

masalah yang dihadapi. Karakter ini mampu berpikir cepat untuk 

mendapatkan gagasan kreatif. 

3. Originality atau Keaslian 

Kemampuan memberi respon yang unik dan luar biasa yang merupakan hasil 

dari pemikirannya sendiri maupun orang lain yang telah mengalami 

perubahan. 

4. Elaboration atau Keterperincian 

Kemampuan menyatakan ide secara terperinci sehingga ide tersebut menjadi 

kenyataan dan mampu menyelesaikan masalah yang dialami. 

5. Sensitivity atau kepekaan 

Kemampuan menangkap keadaan lingkungan dan menghasilkan masalah 

sebagai respon terhadap situasi. 

Munandar (1999: 25-29) menguraikan konsep yang mempengaruhi 

munculnya kreativitas dari berupa gagasan hingga terwujud sebagai berikut: 

1. Pribadi ( person) 

Setiap orang merupakan pribadi yang unik. Setiap insan yang berakal sehat 

mampu memunculkan gagasan kreatif. Tingkat kreativitas yang dimiliki 

setiap individu tergantung dari pengalaman yang diperolehnya. 
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2. Proses (process)  

Kreativitas sebagai kemampuan yang baru atau untuk menemukan hubungan-

hubungan baru antara unsur yang sudah ada sebelumnya dalam mencapai 

jawaban baru terhadap suatu masalah. 

3. Dorongan (press) 

Kreativitas mampu berkembang jika ada dorongan dari dalam maupun dari 

luar. Berkembangnya krativitas dipengaruhi oleh keinginan dan motivasi, 

lingkungana dan kebutuhan hidup. 

4. Produk (product) 

Produk kreativitas yang konstruktif akan muncul dari proses pemunculan

gagasan kreatif hingga terealisasikan menjadi suatu benda yang memiliki 

nilai.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kreativitas merupakan suatu 

kemampuan mengekspresikan diri untuk membuat suatu hasil yang bersumber 

pada ide dan merupakan sesuatu yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. 

Untuk menemukan suatu ide tersebut diperoleh melalui proses berfikir secara 

mendalam. Akhirnya, kreativitas tersebut akan menghasilkan sebuah 

produk/karya yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. 

2.1.2 Proses Kreatif 

Menurut Soetjipto (1989: 40) proses kreativitas dalam proses penciptaan karya 

seni itu tahapannya meliputi kegiatan ide, kegiatan berfikir, kegiatan berangan-

angan dan kegiatan berkhayal (fantasi), kegiatan berekspresi, kegiatan kerja fisik 

yang akan melaksanakan dan membuktikan kebenaran ide yang telah 

dikarangnya. 
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Langkah yang baik untuk mengembangkan kreativitas adalah melalui proses 

kreatif karena dalam proses kreatif ditekankan adanya unsur-unsur baru sebagai 

hasil dari proses kreatif. John E. Arnolt (dalam Bastomi, 1988: 5) memberikan 

rumusan tentang proses kreatif yaitu proses mental di mana pengalaman masa 

lampau dikombinasikan kembali sering dalam bentuk yang diubah sedemikian 

rupa sehingga timbul adanya pola-pola baru, bentuk-bentuk baru yang lebih baik 

untuk mengatasi kebutuhan tertentu. Menurut Herman von Helmholtz (dalam 

Bastomi, 1988: 5) proses kreasi terdiri dari tiga tahapan yaitu sebagai berikut: 

Pertama, tahap suratation yaitu pengumpulan fakta-fakta, dan serta sensasi-

sensasi  yang digunakan oleh alam pikiran sebagai bahan mentah dalam hal 

menghasilkan ide-ide baru. Dalam hal ini makin banyak pengalaman atau 

informasi yang dimiliki seseorang mengenai masalah atau tema yang digarapnya 

makin memudahkan atau melancarkan perlibatan dirinya dalam proses tersebut. 

Tahap kedua yaitu tahap incubation, yaitu tahap pengendapan. Semua data 

dan informasi serta pengalaman-pengalaman yang telah terkumpul kemudian 

diolah dan diperkaya dengan masukan-masukan dari dalam prasadar seperti 

intuisi, semua pengetahuan dan pengalaman yang relevan, ikut serta pula asosiasi 

dan fantasi. 

Tahap ketiga adalah ilumination. Jika pada tahap persiapan masih mencari-

cari dan pada tahap incubation dalam proses dan penyusunan apa yang diperoleh 

sebelumnya, maka pada tahap incubation semuanya telah menjadi jelas, idenya 

telah jelas, apa yang telah diciptakan telah tercapai. Kemudian yang bersangkutan 

tinggal mengekspresikan. Tahapan-tahapan tersebut dalam prakteknya saling 

berinteraksi, ketiganya merupakan proses yang saling berkesinambungan dan 
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dinamis. Lowenfeld dan Britain (dalam Arifin 2015:26-27) menjelaskan tahapan 

kreativitas sebagai berikut: 

1. Persiapan (Preparation) 

Minat yang kuat dan imajinasi yang muncul dalam pemikiran seseorang 

merupakan langkah awal dari tahapan kreativitas. Selain itu memahami 

seluk beluk masalah merupakan langkah untuk memudahkan menuangkan 

kreativitas 

2. Tahap Konsentrasi (Consentration) 

Subjek sepenuhnya memusatkan perhatian. Dari tindakan ini diperoleh 

berbagai alternatif penyelesaian. 

3. Inkubasi (Incubation) 

Tahap dimana subjek telah berkonsentrasi beberapa waktu namun gagasan 

problematika belum muncul. Dapat digambarkan jika seseorang 

mengalami kejenuhan dalam menghasilkan karya seni kemudian 

menenangkan diri dengan jalan-jalan dan akhirnya menemukan gagasan 

baru lagi. 

4. Iluminasi (llumination) 

Tahap ini ditandai dengan munculnya gagasan penyelesaian masalah, 

pengembangan hasil dari inkubasi 

5. Verifikasi (Verification) 

Tahap aktualiasai gagasan sehingga menghasilkan karya, penyelesaian 

cara kerja, dan jawaban atas problematika yang dihadapi. 
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Hasil dari proses berpikir tersebut selanjutnya akan dituangkan melalui 

sebuah proses penciptaan karya seni. Darminto (dalam Mudiono 2008: 16) 

penciptaan dapat berarti perbuatan menciptakan. Sedangkan menurut Djelantik 

(1999:73), penciptaan disebut sebagai pengadaan karya seni dari tidak ada 

samapai wujud yang nyata hingga dapat dinikmati keindahannya oleh orang. 

Setelah itu proses penciptaan itu sendiri berlangsung melalui beberapa tahap yang 

jelas dapat dipisah-pisahkan satu sama lain mengenai sifatnya atau kualitasnya. 

Tahap-tahap itu tidak selalu dapat dipisahkan mengenai urutan waktu 

kejadiannya. Hal inilah yang merupakan fenomena yang khas dalam kesenian. 

Pada setiap seniman proses penciptaan berlangsung sesuai dengan bakat 

kepribadian masing-masing. Graham Wallas (dalam Djelantik, 1999: 75) 

mengungkapkan mengenai tahapan-tahapan urutan tersebut yaitu terdiri dari: 

a. Preparation (prepurasi, persiapan) 

b. Incubation (inkubasi, penetasan bibitnya) 

c. Inspiration (inspirasi, ilham) 

d. Elaboration (elaborasi, perluasan, dan pemantapan)    

Sedangkan Menurut Sahman (1992) proses mencipta terdiri dari tiga tahapan, 

yaitu: 

a. Tahapan awal berupa upaya menemukan atau mencari suatu gagasan. Pada 

tahapan ini dilihat juga sebagai tahapan mencari inspirasi atau ilham, minimal 

mencari sumber inspirasi. Pada tahap awal seniman memerlukan dorongan 

yang kuat untuk mencipta pada saat ditemukan gagasan.  

b. Tahapan penyempurnaan, pengembangan, dan penetapan gagasan awal. 

Menyempurnakan artinya mengembangkan menjadi gambaran pra visual 
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yang nantinya dimungkinkan untuk diberi bentuk atau wujud konkrit. Jadi 

gagasan yang muncul pada tahap awal itu. Pada tahapan berikutnya masih 

harus disempurnakan menjadi gagasan sedemikian rupa sehingga nantinya 

pada kerja penuangan ke dalam medium (bukan dengan bantuan alat dan 

teknik tertentu) akan bisa memperoleh bentuk terminalnya.  

c. Tahapan visualisasi ke dalam medium yang memanfaatkan medium tertentu. 

Medium memang harus digunakan jika ingin menentukan proses mencipta 

sampai ke tahap finalnya. Medium dapat dilibatkan seniman mulai pada tahap 

awal kemudian dikembangkan pada tahap berikutnya. Sehubungan dengan 

medium pada umumnya juga berkedudukan sebagai sarana bagi si seniman 

itu sendiri, bagaimana dalam mewujudkan gagasan ke dalam medium 

sehingga dapat tercipta karya seni sesuai dengan inspirasi yang semula 

ditemukan. Untuk itu konsep dalam bentuk dasar sangatlah membantu dalam 

menuangkan ke dalam medium. Pemilihan medium yang sangat tepat 

berpengaruh terhadap visualisasi ke dalam medium tersebut. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan penciptaan yaitu sebuah proses yang mendorong seseorang, 

entah dorongan tersebut berasal dari luar atau dari dalam diri untuk menciptakan 

sesuatu melalui suatu proses dan tahap tertentu sehingga menghasilkan suatu 

wujud nyata yang dapat dinikmati orang lain melalui bentuknya. Penciptaan 

tersebut dilakukan dengan beberapa tahap dan proses yang dapat dilakukan secara 

runtut, meskipun secara prakteknya dilapangan tidak harus dilakukan dengan 

runtut seperti tahapan-tahapan yang seharusnya. 
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2.2 Seni Lukis 

Seni merupakan usaha manusia untuk menciptakan bentuk-bentuk yang 

menyenangkan. Bentuk yang menyenangkan dalam arti bentuk yang dapat 

membingkai perasaan keindahan dan perasaan keindahan itu dapat terpuaskan 

apabila dapat menangkap harmoni atau suatu kesatuan dari bentuk yang disajikan 

(Herbert  Read dalam Soedarsono, 2004:2). Susanto (2012:354) menambahkan 

bahwa seni merupakan karya manusia yang mengkomunikasikan pengalaman-

pengalaman batinnya, pengalaman batin tersebut disajikan secara indah atau 

menarik sehingga merangsang timbulnya pengalaman batin pula bagi manusia 

lain yang mengamatinnya.  

Jika dikatakan bahwa kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan 

(Triyanto, 2013: 16) maka karya seni adalah produk atau hasil salah satu 

kreativitas kebudayaan di samping hasil-hasil kreativitas kebudayaan yang 

lainnya. Berbeda dengan hasil kreativitas kebudayaan lainnya, karya seni 

memiliki ciri tersendiri yaitu perwujudan senantiasa dikemas melalui 

pertimbangan-pertimbangan dan kaidah-kaidah estetis. Penggunaan kaidah-kaidah 

estetis inilah yang menyebabkan perwujudan seni memiliki citarasa keindahan. 

Karena itu tidaklah mengherankan jika secara umum orang mengatakan bahwa 

seni senantiasa identik dengan keindahan atau seni adalah perwujudan perasaan 

akan keindahan itu sendiri. Seni adalah aktivitas manusia yang mengandung 

kenyataan, bahwa seseorang dengan sadar melalui bantuan simbol-simbol 

eksternal tertentu menyatakan perasaan yang pernah dialaminya kepada orang lain 

dan bahwa orang lain tersebut lalu kejangkitan oleh perasaan ini dan juga 

mengalaminya (Setjoatmodo, 1988: 76). 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa seni merupakan 

usaha manusia untuk menciptakan suatu bentuk yang dapat mengkomunikasikan 

perasaan atau pengalaman batin seorang seniman kepada masyarakat lainnya 

(penikmat seni) dan dapat menimbulkan keindahan yang merangsang timbulnya 

pengalaman batin bagi pengamatnya. Dengan demikian seni dapat menggerakan 

jiwa manusia karena seni mempunyai daya untuk membangkitkan pengalaman 

tertentu yang dialami oleh seniman seolah dirasakan pula oleh pengamatnya, hal 

tersebut dapat terjadi apabila pengamat dapat menangkap pesan yang berusaha 

dikomunikasikan seorang seniman melalui karyanya. 

Menurut Suhernawan dan Ardya (2010:5) pembagian seni secara umum 

berdasarkan penikmatnya dibagi menjadi lima cabang yaitu seni rupa, seni musik, 

seni tari, seni teater, dan seni sastra. Seni rupa sendiri secara garis besar dapat 

dikelompokkan menjadi seni murni dan seni terapan. Seni terapan adalah karya 

seni rupa yang lebih mengutamakan fungsi tertentu tanpa melepas aspek tertentu. 

Seni terapan meliputi seni grafis, seni keramik, desain produk, dan desain 

arsitektur. Sedangkan seni murni yaitu bentuk seni rupa yang diciptakan dengan 

lebih mengutamakan unsur ekspresi jiwa pembuatnya tanpa 

mencampuradukannya dengan fungsi atau kegunaan tertentu. Seni murni ini 

diantaranya adalah seni lukis dan seni patung.  

Menurut Sudarso (dalam Susanto, 2011: 241) seni lukis merupakan 

pengungkapan atau pengucapan pengalaman arsistik yang ditampilkan dalam 

bidang 2 dimensional dengan mengungkapkan garis dan warna. Soedarsono 

(2004) menambahkan bahwa seni lukis dapat dikatakan sebagai suatu ungkapan 

pengalaman estetik seseorang yang dituangkan dalam bidang dua dimensi (dua 
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matra), dengan menggunakan medium rupa, yaitu garis, warna, tekstur, shape, dan 

sebagainya. 

Seni lukis adalah seni yang mengekspresikan pengalaman arsistik seorang 

seniman melalui bidang dua dimensi. Para seniman seni lukis memanfaatkan 

unsur bidang, warna, tekstur, bentuk, nada, komposisi, dan ritma serta ungkapan 

ide, gagasan, tema, isi, dan perasaan untuk membuat sebuah karya seni. 

Berdasarkan media, bahan, dan tekniknya, seni lukis dapat dibedakan menjadi 

lukisan cat minyak, cat air, pastel, arang. Fresco, al secco, tempra, azalejo, kolase, 

kaca, dan batik (Suhernawan dan Ardya: 2010). 

Berdasarkan berbagai jenis seni lukis ditinjau dari media yang digunakan 

salah satunya yakni lukisan kaca. Menurut Sunaryo (2015:99) lukisan kaca adalah 

jenis lukisan pada kaca, yang proses pembuatannya dari bagian belakang kaca 

dengan tahapan yang merupakan kebalikan dari ‘cara’ melukis biasa. Artinya 

goresan akhir yang biasanya dilakukan pada waktu melukis justru dikerjakan 

paling dulu dalam lukisan kaca. Karena dilukis di balik kaca, warna-warnanya 

tampil lebih cerah. Sebagai kesenian tradisional kerakyatan, lukis kaca mengambil 

tema-tema yang bersumber dari: (1) pewayangan Mahabarata dan Ramayana, (2) 

ceritera rakyat, legenda dan babad,dan  (3) sumber islam.  

Suhernawan dan Ardhya (2010: 138) menambahkan bahwa lukisan kaca 

adalah lukisan yang dibuat dengan cara dilukis dengan menggunkan cat minyak. 

Caranya adalah melukis terbalik sehingga hasilnya berada di belakang kaca. Di 

Indonesia lukisan ini berkembang pesat di daerah Trusmi Cirebon Jawa Barat. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa seni lukis kaca 

merupakan sebuah usaha seniman untuk menciptakan suatu bentuk pengalaman 
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arsisitik melalui bidang dua dimensi dengan menggunakan media kaca dan 

menggunakan teknik terbalik. Teknik terbalik ini dapat diartikan melukis dengan 

proses berkebalikan dari proses melukis biasa seperti melukis pada kanvas, teknik 

melukis pada kanvas menyelesaikan detailnya diakhir, sedangkan dalam melukis 

kaca menyelesaikan detailnya terlebih dahulu. 

2.3 Unsur-unsur dan Prinsip-Prinsip Komposisi Seni Rupa 

2.3.1 Unsur-unsur Rupa 

2.3.1.1 Garis 

Sebagai unsur visual, garis memiliki pengertian (1) tanda atau markah yang 

memanjang yang membekas pada suatu permukaan dan mempunyai arah (2) batas 

suatu bidang atau permukaan, bentuk, warna (3) sifat atau kualitas yang lanjar/ 

memanjang. Ditinjau dari segi jenisnya, terdapat garis lurus, garis lengkung, dan 

garis tekuk atau zigzag (Sunaryo, 2002: 8). 

Sedangkan menurut Sachari (2006: 65) garis adalah kumpulan dari sejumlah 

titik yang ditarik secara bersambung. Sedangkan dari jenisnya, garis dibendakan 

menjadi dua, yaitu garis lurus dan garis melengkung bebas. Menurut Aprillia 

(2012: 5) pengertian garis secara sederhana, merupakan deretan titik-titik, apabila 

titik itu ditarik, maka akan meninggalkan jejak yang disebut garis, atau dapat juga 

dikatakan bahwa garis adalah hubungan antara dua titik, yaitu titik pada pangkal 

dan pada ujungnya. Sedangkan menurut Sidik (dalam Aprillia, 2012:5) garis 

adalah suatu goresan (1) atau batas limit dari suatu benda, massa, ruang, warna, 

dan lainnya (2). Jika dijabarkan garis tersebut memiliki dimensi memanjang dan 

mempunyai arah, yang bersifat: pendek, panjang, vertikal, horizontal, lurus, 

melengkung, bergelombang, dan  bertekuk  atau  patah - patah (zigzag). 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai garis, maka dapat 

disimpulkan bahwa garis merupakan sebuah kumpulan titik-titik yang apabila 

ditarik akan menimbulkan sebuah jejak yang disebut garis. Garis itu sendiri 

dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu garis lurus, garis lengkung, dan garis 

tekuk atau zigzag 

2.3.1.2 Bidang 

Istilah raut dipakai untuk menerjemahkan kata shape dalam bahasa Inggris. Istilah 

itu seringkali dipadankan dan dikacaukan dengan kata bangun, bidang, atau 

bentuk. Menurut Aprillia (2012: 7) raut adalah  bentuk yang memiliki ketebalan 

selain memiliki unsur panjang dan lebar, dan (kesan) berdimensi tiga. Merupakan 

suatu bentuk yang dikellingi oleh kontur yang mengikuti bentuk tersebut. Dengan 

kata lain bahwa, bentuk tersebut dipahami sebagai bentuk itu sendiri, atau suatu 

bentuk dikenali karena rautnya, sehingga unsur raut merupakan pengenal bentuk 

yang utama. Raut dapat tercipta dengan cara: memberi warna, tekstur atau unsur 

lain yang menunjukkan adanya suatu bentuk tertentu: bulat, lonjong, bervolume 

(massa/gempal) dan lain-lain. Adapun perwujudan raut tersebut mencakup 

beberapa jenis, yaitu:

1. Raut Geometris: terdiri dari raut segitiga, persegi, dan lingkaran/bulatan 

(raut geometris pokok) merupakan raut yang keluasannya dapat dihitung 

atau diukur, raut yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. 

2. Raut Organis: merupakan raut yang dibatasi oleh garis lengkung bebas, 

dan tidak dapat diukur. 

3. Raut Bersudut-sudut: memiliki banyak sudut atau garis batas yang 

bertekuk-tekuk (zigzag). 
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4. Raut tak beraturan: merupakan raut yang dibatasi oleh garis lurus dan garis 

lengkung secara bebas 

5. Raut tak disengaja: terjadi karena tarikan/goresan tangan secara bebas, 

tidak beraturan, terjadi secara kebetulan, atau pun melalui proses tertentu 

yang tidak sengaja (raut terbentuk karena sapuan bebas, tetesan tinta atau 

pewarna). 

2.3.1.3 Warna 

Menurut Wong (dalam Iswidayati 2010: 48) warna merupakan salah satu sarana 

terpenting bagi seorang perupa, karena warna dapat membedakan bentuk dari 

sekelilingnya. Di dalam dunia seni rupa warna tidak terbatas pada warna-warna 

spektrum tetapi juga termasuk warna netral yakni hitam-putih, deret warna abu-

abu dan seluruh ragam nada serta rona warna. Di samping itu warna juga 

berkaitan langsung dengan perasaan dan emosi seseorang karena itu ada pendapat 

yang mengatakan bahwa warna menjadi unsur penting dalam ungkapan seni rupa.  

Warna ialah kualitas rupa yang dapat membedakan kedua objek atau bentuk 

yang identik raut, ukuran, dan nilai gelap terangnya. Warna berkaitan langsung 

dengan perasaaan dan emosi karena itu warna menjadi unsur penting dalam 

ungkapan seni rupa dan desain (Sunaryo, 2002: 12). 

Warna didefinisikan sebagai getaran atau gelombang yang diterima indera 

penglihatan manusia yang berasal dari pancaran cahaya melalui sebuah benda. 

Warna menurut kejadiannya dibagi menjadi dua, yaitu warna aditif dan subtraktif. 

Warna aditif adalah warna-warna yang berasal dari cahaya yang disebut spektrum, 

sedangkan warna subtraktif adalah warna yang berasal dari pigmen (Susanto, 

2012:433). Menurut terminologi tentang warna (dalam Aprillia, 2012:9) yang 
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perlu dipahami dalam pengkajian warna adalah warna aditif dan warna subtraktif, 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Warna Aditif adalah warna yang berasal dan diserap dari cahaya, misalnya 

terlihat warna kuning, karena ada cahaya kuning yang memancarkan 

(contoh: warna pada traffic-light). 

2. Warna Subtraktif adalah warna yang berasal dari pigmen, memantulkan 

cahaya darinya dan ditangkap mata. Warna pigmen tersebut bersifat 

bening (transparent), menutup (opaque), dan semi transparent.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa warna 

merupakan kualitas rupa yang membedakan objek, warna diterima melalui indera 

penglihatan manusia yang berasal dari pantulan cahaya melalui sebuah benda/ 

objek. Berdasarkan kejadiannya warna ternagi menjadi warna aditif dan subtraktif. 

2.3.1.4 Tekstur 

Tekstur (texture) atau barik, ialah sifat permukaan. Sifat permukaan dapat halus, 

polos, kasap, licin, mengkilap, berkerut, lunak, keras, dan sebagainya (Sunaryo, 

2002: 17). Setiap bahan atau material memiliki teksturnya masing-masing. Kesan 

tekstur dicerap baik melalui indera penglihatan maupun rabaan. Atas dasar itu 

tekstur dibedakan menjadi tekstur visual dan tekstur taktil.  

Menurut Susanto (2012:395), tekstur disebut juga nilai raba, kualitas 

permukaan. Tekstur dapat melukiskan sebuah permukaan objek, sepeti kulit, 

rambut dan bisa merasakan kasar halusnya, teratur tidaknya suatu objek. Tekstur 

dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: (1) tekstur semu yakni tekstur yang dibuat 

pada kanvas terlihat bertekstur namun jika diraba secara fisik tidak ada kesan 

kasar, (2) tekstur nyata yakni tekstur yang secara fisik terasa, (3) tekstur palsu 
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merupakan perkembangan tekstur semu yakni lukisan yang meniru gaya lukisan 

perupa tertentu namun dilukis secara realistik. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tekstur 

adalah nilai raba suatu benda. Dengan adanya tekstur bisa dirasakan bagaimana 

kualitas permukaan benda tersebut, seperti halus, kasar, licin, dan sebagainya. 

Tekstur dibendakan menjadi tiga jenis, yakni tekstur semu, tekstur nyata, dan 

tekstur palsu. 

2.3.1.5 Gelap Terang 

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

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

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

jatuhnya (Sunaryo, 2002:19). 

2.3.2 Prisip-prinsip Komposisi Seni Rupa 

2.3.2.1 Kesatuan 

Kesatuan (unity) merupakan prinsip pengorganisasian unsur rupa yang paling 

mendasar. Tujuan akhir dari penerapan prinsip-prinsip komposisi yang lain, 

seperti keseimbangan, kesebandingan, irama, dan lainnya adalah untuk 

mewujudkan kesatuan yang padu atau keseutuhan. Prinsip kesatuan seharusnya 

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

diperoleh dengan terpenuhinya prinsip-prinsip yang lain. Karena itu kesatuan 

merupakan prinsip induk yang membawakan prinsip-prinsip desain lainnya 

(Sunaryo, 2002: 31). 

Nilai kesatuan dalam suatu suatu bentuk bukan ditentukan oleh jumlah 

bagian-bagiannya. Kesatuan bukan sekedar kuantitas bagian, melainkan lebih 
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menunjuk pada kualitas hubungan bagian-bagaian. Dengan kata lain, dalam 

kesatuan terdapat pertalian yang erat antar unsur-unsurnya sehingga tidak dapat 

dipisahkan satu dengan yang lain, serta tidak perlu ada penambahan lagi maupun 

yang dapat dikurangkan daripadanya. 

2.3.2.2 Keserasian 

Menurut Graves (dalam Sunaryo, 2002: 32) prinsip keserasian memilki dua jenis 

pengertian yaitu, keserasian fungsi dan keserasian bentuk. Keserasian fungsi 

menunjuk pada kesesuaian objek-objek yang berbeda tetapi memiliki hubungan 

atau ada keterkaitan fungsi. Contoh: tas, sepatu, peralatan tulis, adalah objek-

objek yang berbeda, namun objek-objek tersebut mempunyai hubungan fungsi 

(sebagai/untuk keperluan sekolah). Keserasian bentuk merupakan kesesuaian 

unsur-unsur, atau memadukan unsur-unsur yang serupa untuk memperoleh 

keserasian bentuk. Unsur satu dan unsur lainnya memiliki karakter serupa 

sehingga dapat mencapai susunan unsur bentuk yang serasi. 

2.3.2.3 Irama 

Pemahaman irama sering dikaitkan dengan musik atau tari, dan dalam bidang seni 

rupa pada prinsipnya sama, yaitu merupakan keberaturan. Dalam bidang seni 

rupa, irama dimaknai sebagai perulangan unsur-unsur yang dilakukan secara 

teratur, atau secara terus-menerus. Irama sebagai prinsip desain yang membentuk 

suatu gerak yang bergerak teratur dan menyatu. Pengulangan yang teratur dalam 

desain dwimatra ini dapat diciptakan dengan irama repetitif, alternatif, progresif, 

dan flowing, melalui garis, bentuk/raut, serta ukuran (Sunaryo, 2002:27). 

1. Irama repetitif yaitu pengaturan unsur dalam irama yang sama, atau berulang 

secara tetap. 
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2. Irama alternatif yaitu, irama yang bergantian atau bersilih, merupakan 

perulangan unsur-unsur secara bergantian, berkesan tidak menjemukan misal 

bidang bulat dan segitiga yang diulang bergantian. 

3. Irama progresif yaitu, penciptaan irama dari pengaturan unsur-unsur yang 

menunjukkan perulangan pada suatu perubahan serta perkembangan, yang 

biasanya berkaitan dengan bentuk, ukuran, atau jarak/ruang 

4. Irama flowing yaitu, irama yang tercipta karena unsur yang ditata secara 

bergelombang atau berombak, mengalun dan berkesinambungan, misal pada 

bentuk patung figur manusia yang memperlihatkan garis-garis ‘tubuh’ yang 

meliuk. 

2.3.2.4 Dominasi 

Menurut Sunaryo (2002: 36) dominasi disebut juga klimaks  atau emphasis, dan 

ada pula yang menyebutkan center of interest, yang kesemuanya bermakna sama, 

yaitu pengaturan unsur-unsur yang saling berkaitan oleh unsur atau bagian yang 

lebih dapat menguasai unsur-unsur di sekitarnya. Dengan kata lain bagian atau 

bagian-bagian yang menguasai dalam suatu susunan dan menjadi tekanan dan 

merupakan bagian pokok atau utama sebagai pusat perhatian. Beberapa cara yang 

dapat diwujudkan untuk membuat suatu karya yang mengutamakan prinsip 

dominasi yaitu melalui: perbedaan, pengecualian, pengelompokan, dan 

pengaturan arah. 

1. Perbedaan yaitu, suatu unsur di antara unsur-unsur dapat menciptakan 

dominasi. Misal: dalam  penyusunan raut - raut  organis, terdapat raut 

geometris, akan dapat menarik perhatian sebagai raut yang utama.  
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2. Pengecualian yaitu, cara membuat unsur utama menampakkan kelainan 

atau penyimpangan. 

3. Pengelompokan merupakan pengaturan unsur-unsur yang berkelompok di 

antara pengaturan unsur-unsur yang menyebar, atau sebaliknya, yang 

dapat menjadi pusat perhatian. 

4. Pengaturan arah yaitu, dalam pengaturan unsur-unsur diarahkan pada 

suatu arah tertentu sehingga arahan itu menjadi pusat perhatian. 

2.3.2.5 Keseimbangan 

Keseimbangan adalah keadaan atau kesamaan antara kekuatan yang saling 

berhadapan dan menimbulkan adanya kesan seimbang secara visual ataupun 

secara intensitas kekaryaan. Bobot visual ditentukan oleh ukuran, wujud, warna, 

tekstur, dan kehadiran semua unsur dipertimbangkan dan mempertahankan 

keseimbangan (Soedarsono, 2004: 60).  

Menurut Aprillia (2012: 26) keseimbangan dalam hal ini bersifat visual, 

bukan bersifat faktual, sehingga dalam penyusunan unsur-unsurnya memiliki 

kesan tentang bobot visual tersebut. Penempatan unsur-unsur disusun sedemikian 

rupa supaya seimbang, menampilkan kesan berat atau ringan dalam bobot visual 

pada karya dwimatra, bagaimana agar susunan yang ditampilkan tidak berat 

sebelah, atau ada pada keseimbangan yang baik. Menurut Aprillia (2012: 26) 

prinsip keseimbangan memiliki tiga bentuk yaitu: keseimbangan 

simetri/setangkup (symmetrical balance), keseimbangan a-simetri/tak setangkup/ 

informal (a-symmetrical balance), dan keseimbangan memancar (radial balance).  

Keseimbangan simetri terwujud bila belahan kanan dan kiri, atau bagian atas 

dan bagian bawah menunjukkan susunan yang sama/sesuai dalam bentuk, 
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penempatan, atau ukurannya. Sementara keseimbangan a-simetri merupakan  

ketidaksamaan atau ketidak sesuaian dari bagian kanan dan kiri, atau atas dan 

bawah, tetapi tetap memiliki kesan seimbang. Kesan seimbang tersebut terlihat 

karena penataan unsur yang mengetengahkan faktor tertentu, misalnya: jumlah, 

warna, ukuran, posisi, arah unsur, dan letak tiap unsur dari sumbu atau poros 

bobot visualnya. Sedangkan keseimbangan memancar adalah kesimbangan yang 

terwujud melalui penempatan unsur disekitar sumbu atau poros bobot visual. Bila 

diperhatikan tidak beda dengan kesimbangan simetri, hanya saja unsur-unsur yang 

terdapat disekitar sumbu atau poros tersebut bukan terletak di kanan-kiri atau atas 

dan bawah saja, tetapi juga secara diagonal. 

2.4 Tema dalam Karya Seni  

Menurut Bahari (2008) tema merupakan gagasan yang hendak dikomunikasikan 

pencipta karya seni kepada khalayak. Tema bisa saja berupa masalah sosial, 

budaya, religi, pendidikan, politik dan pembangunan. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia tema berarti pokok pikiran, dasar cerita (yang dipercakapkan, 

dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah sajak dsb).  

Kartika (2004) menyatakan gagasan utama yang direpresentasikan kedalam 

sebuah cerita mengenai makna hidup atau kondisi manusia. Gagasan tersebut 

dibangun seiring dengan perkembangan kejiwaan sitokoh, menjadi nilai 

kehidupannya yang harus diuji dan dipertahankan. Tema merupakan salah satu 

aspek cerita yang sangat penting. Tanpa tema, sebuah cerita rekaan tidak akan 

menemukan pijakannya, karena tema merupakan ide pokok dan sekaligus patokan 

untuk membangun suatu cerita. Dengan kata lain, tema adalah unsur yang 

memandu seorang pengarang untuk mengarahkan cerita yang ditulisnya. Tema 



29 
 

 
 

cerita berhubungan dengan makna pengalaman hidupnya. Itu sebabnya, tema 

menjadi salah satu unsur dan aspek cerita rekaan yang memberikan kekuatan dan 

sekaligus pemersatu fakta-fakta dan alat-alat penceritaan, yang mengungkapkan 

kehidupan. Tema selalu dapat dirasakan pada semua fakta dan alat penceritaan di 

sepanjang sebuah cerita rekaan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tema 

adalah pokok pikiran yang ingin disampaikan seseorang (seniman) kepada 

khalayak (penikmat seni) melalui karya. Dengan adanya tema tersebut dapat 

membantu khalayak untuk memahami sebuah alur cerita atau sebuah karya seni 

sehingga dapat menghindari salah tafsir. 

2.5 Nilai Estetis Karya Seni Rupa  

Istilah dan pengertian keindahan tidak lagi mempunyai tempat yang terpenting 

dalam estetika karena sifatnya yang bermakna ganda untuk menyebut berbagai

hal. Oleh karena itu Edward Bullough (dalam Soedarsono, 2004: 12-13) 

mengemukakan mengenai teori umum tentang nilai, pengertian keindahan 

dianggap sebagai salah satu jenis nilai. Untuk membedakannya dengan jenis-jenis 

lainnya seperti misalnya nilai moral, nilai ekonomis, dan nilai pendidikan maka 

nilai yang berhubungan dengan segala sesuatu yang tercangkup dalam pengertian 

keindahan disebut nilai estetis. Dalam hal ini keindahan dianggap searti dengan 

nilai estetis pada umumnya.  

Yang kini menjadi persoalan ialah apakah yang dimaksud dengan nilai? 

Dalam filsafat, The Liang Gie menjelaskan bahwa istilah nilai sering dipakai 

sebagai suatu kata benda abstrak yang berarti keberhargaan (worth) dan kebaikan 

(goodness). Selanjutnya ia mengatakan bahwa nilai atau value adalah kemampuan 
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yang dipercayakan pada suatu benda untuk memuaskan keinginan manusia, dan 

penyebab ketertarikan minat seseorang atau suatu golongan terhadap benda 

tersebut. Nilai dalam hal ini mempunyai makna suatu realitas psikologis karena 

sebagai penetu nilai adalah jiwa manusia bukan bendanya. 

Kata atau istilah nilai, sesungguhnya bukan suatu yang bersifat kuantitatif 

atau menunjuk pada suatu yang bersifat konkret, melainkan menunjuk pada suatu 

yang bersifat kualitatif dan abstrak. Nilai dalam bahasan ini bukan score, yang 

berfungsi sebagai angka yang menandai prestasi seseorang seperti yang tertera 

dalam rapot atau laporan hasil belajar. Melainkan harga atau sifat-sifat/ hal-hal 

yang penting atau berguna bagi manusia (Triyanto: 2013). 

Menurut Bebedetto (dalam Iswidayati dan Triyanto, 2007:16) nilai 

merupakan masalah yang mendasar yang terdapat dalam bidang etika (kebaikan), 

kebenaran (logika), dan estetika (keindahan), disamping terdapat pula pada 

peristiwa perasaan yang lain seperti keadilan, kebahagiaan, kegembiraan, 

kegelisahan, dan seterusnya.  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai 

adalah suatu nilai kualitatif yang dipercayakan kepada suatu benda yang dianggap 

baik dan memiliki kemampuan untuk memuaskan keinginan manusia dan menjadi 

penyebab ketertarikan minat seseorang atau golongan. Sehingga nilai bukan 

merujuk pada nilai yang berdasarkan kuantitas saja, melainkan kualitas yang 

dimilikinya. 

Secara sederhana The Liang Gie dengan menggunakan perspektif filsafat, 

nilai karya seni dapat dikategorikan dalam tiga jenis nilai, yaitu nilai ekstrinsik, 
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nilain intrinsik, dan nilai instrumental. Berdasarkan perspektif ini uraian berikut di 

bawah ini akan menjelaskan lebih lanjut. 

2.5.1 Nilai Intrinsik 

Kata intrinsik artinya adalah yang terkandung di dalamnya (Depdikbud dalam 

Triyanto, 2013: 16). Dari arti kata ini kata intrinsik menunjuk pada suatu yang ada 

pada atau dalam suatu objek. Pada karya seni, dengan demikian, yang dimaksud 

dengan nilai intrinsik adalah kualitas atau sifat yang memiliki harga tertentu 

terletak pada bentuk fisiknya. Dengan kata lain intrinsik karya seni adalah nilai 

penetuan fisik dari suatu karya, yaitu kualitas atau sifat dari perbentukan fisik itu 

yang menimbulkan rasa atau kesan indah. 

2.5.2 Nilai Ekstrinsik 

Berlawanan arti dengan kata intrinsik di atas, kata atau istilah ekstrinsik berarti 

sesuatu yang berada di luar atau di balik suatu objek atau benda. Dalam kamus 

kata ekstrinsik berarti berasal dari luar atau tidak merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari sesuatu (Depdikbud dalam Triyanto, 2013: 18). Banyak sekali 

dijumpai karya seni yang hadir tidak hanya sekedar menciptakan bentuk fisik 

yang bernilai estetis semata melainkan juga membawa pesan-pesan, harapan-

harapan, atau muatan-muatan di luar bentuk estetisnya. 

2.5.3    Nilai Instrumental 

Kata instrumental meruapakan kata sifat dari kata instrumen yang berarti alat atau 

peralatan. Pengertian kata alat atau peraalatan adalah segala benda atau barang 

yang dapat digunakan sebagai sarana membantu atau melakukan suatu tugas 

untuk mengerjakan kepentingan tertentu (Depdikbud dalam Triyanto, 2013: 19). 

Dalam konteks seni rupa, suatu karya dapat dikatakan emiliki nilai instrumental 
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jika karya tersebut secara fisik dapat digunakan untuk melakukan tugas dalam 

rangka memenuhi suatu keperluan tertentu. Semakin praktis, mudah, dan nyaman 

penggunaan alat-alat tersebut semakin tinggi nilai instrumentalnya. 

Dalam pengertian yang lebih luas, nilai instrumental karya seni bukan hanya 

yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fisik teknis sebagaimana telah 

dijelaskan. Ada kalanya nilai instrumental karya seni ini dimaknai secara abstrak 

sebagai media atau sarana untuk menyampaikan suatu misi atau pesan tertentu. 

Sebagai contoh misalnya karya seni poster, patung, baliho, atau lukisan dapat 

dianggap memiliki nilai instrumental ketika karya seni tersebut dipakai sebagai 

media atau sarana untuk menyampaikan pesan-pesan atau misi tertentu kepada 

khalayak baik yang bersifat komersial atau non komersial. 

Pandangan umum yang berlaku dimasyarakat menyatakan bahwa seni 

adalah kebudayaan yang berkeindahan. Pernyataan ini mengandung pengertian 

bahwa setiap keindahan yang dihasilkan oleh manusia adalah karya seni. Ini 

berlaku pula untuk sebaliknya, bahwa setiap karya seni adalah hasil karya 

manusia yang menyandang keindahan. Berarti bahwa keindahan merupakan 

atribut seni. Seni dan keindahan tidak dapat dipisahkan. Tetapi itu tidak berarti 

bahwa setiap keindahan adalah karya seni (Soehardjo, 2012: 103). 

Pandangan Plato (dalam Triyanto, 2013: 22) mengenai konsep keindahan 

dikembangkan berdasarkan teori atau konsep idea memiliki eksistensinya sendiri 

terlepas dari eksistensi yang lain. Eksistensi idea bersifat transendental dan berada 

pada alam spiritual yang serba sempurna. Dunia idea merupakan kenyataan yang 

sesungguhnya yang paling sempurna dan menjadi contoh atau model abadi dan 

dilihat sebagai landasan untuk membuat kenyataan yang bersifat fisik. Kenyataan-
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kenyataan fisik yang bersifat alamiah bukanlah kenyataan yang sesungguhnya. 

Eksistensi dari kenyataan fisik atau alamiah hakikatnya adalah kenyataan semu 

atau tiruan dari kenyataan idea. 

Estetika berasal dari kata Yunani Aesthesis, yang berarti perasaan atau 

sensitivitas. Itulah sebabnya maka estetika erat sekali hubungannya dengan selera 

perasaan atau apa yang disebut dalam bahasa Jerman Geschmack atau Taste dalam 

bahasa Inggris. Estetika timbul tatkala pikiran para filsuf mulai terbuka dan 

mengkaji berbagai keterpesonaan rasa. Estetika bersama dengan etika dan logika 

membentuk satu kesatuan yang utuh dalam ilmu-ilmu normatif di dalam filsafat 

(Soedarsono, 2004:17). 

Istilah estetika pada dasarnya mengacu pada wacana yang otonom yang baik 

dan indah dalam kesenian. Uraian-uraian mengenai itu dilihat pada operasi 

terhadap karya-karya seni itu sendiri, baik ketika diciptakan maupun ketika 

diserap dan dinikmati (Sedyawati, 2006:364). 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai estetis adalah 

suatu nilai keindahan yang dipercayakan kepada suatu benda yang memiliki 

kemampuan untuk memuaskan keinginan manusia yang erat sekali hubungannya 

dengan selera dan cita rasa. Nilai estetika dari suatu karya seni dapat dinikmati 

dengan adanya unsur-unsur rupa dan dengan adanya prinsip komposisi. Dengan 

adanya unsur-unsur dan komposisi tersebut diharapkan dapat mengerti dan 

memahami nilai yang terkandung di dalam maupun di luar dari karya seni itu 

sendiri. 
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Berdasarkan konsep tinjauan teoretis di atas, secara skematik dapat 

dijelaskan kerangka teoretik penelitian yang merupakan proses kreatif penciptaan 

karya seni. 

.................................................................................................................. 

....................................................................................................................persiapan  

................................................................................................................. 

.................................................................................................................................... 

................................................................................................................. 

................................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

Gambar 1: Teoretik Penelitian 

(Wastem Aprilyani 2016) 
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Keterangan gambar: 

Berdasarkan gambar 1, dapat dijelaskan bahwa proses penciptaan karya seni 

dimulai dengan mencari gagasan/ide, kegiatan berfikir, dan berimajinasi. Hal 

tersebut merupakan tahap awal, yang dalam proses berkreativitas hal tersebut 

merupakan tahap persiapan atau preparation. Pada tahap tersebut antara 

ide/gagasan, kegiatan berfikir, dan imajinasi saling berhubungan satu sama lain 

yang pada akhirnya terbentuklah sebuah konseptualisasi.  

Pada tahap ke dua, setelah terbentuknya konseptualisasi maka akan 

diteruskan untuk dikembangkan menjadi sebuah karya seni. Pada tahap ini disebut 

iluminasi. Pada tahap ini ditandai dengan munculnya gagasan penyelesaian 

masalah. 

Pada tahap ke tiga yakni visualisasi, pada tahap ini meliputi teknik, alat dan 

bahan. Seniman terlebih dahulu harus menentukan teknik apa yang akan 

digunakan, karena hal tersebut akan berpengaruh pada alat dan bahan apa yang 

akan digunakan. Pada tahap ini juga proses mencipta akan samapai pada tahap 

final atau penyelesain karya.  

Pada tahap akhir atau tahap ke empat, karya seni ini sudah dapat dinikmati 

nilai keindahannya. Pada tahap ini disebut dengan ekspresi, karena pada tahap ini 

pengamat dapat berkomunikasi dengan seniman melalui karyanya, sehingga hasil 

karya ini dapat difungsikan sebagai alat komunikasi yang digunakan seniman 

untuk menyampaikan pesannya kepada masyarakat atau penikmat seni. Pada 

tahap ekspresi terbentuklah sebuah karya yang dapat diamati nilai keindahannya, 

hal tersebut meliputi unsur dan prinsip dalam karya seni rupa. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dikemukakan simpulan 

sebagai berikut. 

Pertama, Kusdono lahir pada tanggal 2 Oktober 1981 di Gegesik Kulon 

Cirebon. Kusdono merupakan anak ke-4 dari lima bersaudara. Ayahnya Bernama 

Rastika seorang maestro lukis kaca Cirebon pada masanya, ibunya bernama 

Karmi. Minatnya dalam melukis kaca tumbuh sejak usianya 14 tahun.   

Proses kreatif Kusdono meliputi beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, 

tahap iluminasi, dan tahap visualisasi.  Pada tahap persiapan proses kreatif 

Kusdono meliputi proses mendapatkan ide, imajinasi, dan kegiatan berpikir. Ide 

dalam melukis kaca Kusdono dapatkan dari cerita pewayangan yakni Ramayana 

dan Mahabarata, ide lain juga didapat dari lingkungan Kusdono tinggal misalnya 

seperti upacara adat berupa Mapag Sri dan tari topeng Cirebon, dan berdasarkan 

pesanan. Imajinasi yang Kusdono dapatkan berasal dari motif mega mendung 

yang Kusdono kembangkan dengan kreasinya dan sesuai yang diajarkan ayah 

Kusdono, imajinasinya juga didapatkan dari buku cerita pewayangan yang ditulis 

tangan oleh ayahnya, dan dari tokoh Punakawan dalam cerita pewayangan,  

berdasarkan ide dan imajinasi tersebut dalam proses kegiatan berpikir, konsep 

yang sudah ada dikembangkan sehingga menjadi lebih jelas.  

Pada tahap selanjutnya yaitu iluminasi, tahap ini ditandai dengan munculnya 

gagasan penyelesain masalah. Semua informasi pada tahap persiapan akan diolah 

ke dalam bentuk gambaran pra visual. Gambaran-gambaran tersebut sudah ada di 
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kepala Kusdono, hanya belum direalisasikan pada proses visualisasi. Setelah 

tahap iluminasi ini benar-benar matang, selanjutnya akan diteruskan pada tahap 

visualisai. Pada tahap visualisai diperlukan adanya medium yang berupa alat dan 

bahan. Alat-alat yang dibutuhkan adalah kuas, palet, dan rapido, sedangkan 

bahan-bahan yang diperlukan adalah kaca, cat kayu, dan turpentine sebagai 

pengencer cat.  

Tahap selanjutnya yaitu proses pembuatan, yang pertama dilakukukan 

adalah membuat kontur di atas kaca dengan menggunakan rapido, tunggu hingga 

rapido tersebut kering dan merekat pada permukaan kaca, setelah itu baru 

memulai tahap pewarnaan, yaitu menyapukan warna terang terlebih dahulu ke 

warna gelap untuk membuat gradasi pada bagian tertentu. Tunggu hingga cat 

kering, setelah itu lukisan bisa diberi bingkai.  

Kedua, tema-tema lukisan kaca yang dikembangkan Kusdono meliputi tema 

Pewayangan, tema kaligrafi, tema dagelan, dan tema bebas. Tema pewayangan 

adalah tema yang diangkat dari cerita pewayangan, yakni Mahabarata dan 

Ramayana. Tema kaligrafi adalah pengembangan dari tema pewayangan, 

sehingga yang dibuat kaligrafi ini adalah bentuk wayang, dan bentuk lain seperti 

macan ali, dan binatang yang dibentuk kaligrafi. Tema dagelan adalah tema yang 

dikembangkan dari tokoh punakawan yang badannya digambarkan seperti bentuk 

manusia, bukan dalam bentuk wayang, dan tema bebas adalah tema yang tidak 

termasuk ke dalam tema manapun yang telah disebutkan, seperti lukisan dengan 

objek bunga, bianatang, dan berupa tema pesanan. 

Ketiga, karakteristik dari lukis kaca Kusdono menunjukan adanya pola 

perbentukan yang rumit, dekoratif, dan konservasif. Pertama, lukisan kaca 
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Kusdono memliki kecenderungan rumit, hal tersebut dapat diamati pada setiap 

bagian objek baik objek utama maupun objek pendukung yang digambarkan 

dengan adanya teknik sungging atau gradasi warna dengan gelap terang yang 

sangat halus dan detil pada setiap bagiannya. Kedua, lukisan kaca Kusdono 

memiliki kecenderungan dekoratif. Bentuk lukisan kaca karya Kusdono dilukis 

dengan tidak menampakkan adanya volume atau keruangan maupun perspektif, 

objek atau figur yang sering dibuat yakni tokoh pewayangan. Ketiga, lukisan kaca 

karya Kusdono memiliki kecenderungan konservatif. Konservatif dimaknai 

sebagai suatu hal yang memiliki kekuatan atau kecenderungan untuk melindungi 

atau melestarikan. Dalam hal ini Kusdono mempertahankan bentuk mega 

mendung, wasadan, dan figur pewayangan sebagai ciri khas dalam lukisannya. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan saran sebagai berikut: 

Pertama, berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa temuan berupa 

selama ini pemasaran karya yang dilakukan oleh Kusdono masih berupa hanya 

mengandalkan via SMS atau menunggu, atas dasar temuan ini saran peneliti 

hendaknya Kusdono perlu mengembangkan pemasaran lukisan kacanya. Misalnya 

dengan menggunakan media sosial berupa instagram, facebook, dan membuat 

blog-blog yang menarik. 

Kedua, berdasarkan hasil penelitian, selama ini di Gegesik terjadi 

persaingan harga lukisan kaca yang terjadi antarseniman.  Saran yang dapat 

penulis sampaikan diperlukan adanya sebuah organisasi/forum antar seniman 

sehingga bisa saling bertukar ide atau gagasan, dan sebagai forum diskusi untuk 
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menghindari adanya persaingan yang tidak sehat antar seniman lukis kaca, 

terutama dalam menentukan harga lukisan kaca. 

Ketiga, berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Cirebon kurang 

memperhatikan nasib seniman lukisan kaca. Atas dasar temuan ini saran yang 

dapat penulis sampaikan agar Pemerintah Kabupaten Cirebon lebih 

memperhatikan nasib seniman lukisan kaca. Misalnya saja dengan cara membantu 

mempromosikan lukisan kaca kepada masyarakat agar para seniman lukisan kaca 

memiliki penghasilan yang cukup dan memperbanyak program pameran bersama 

untuk seniman lukis kaca Cirebon. 



157 
 

 
 

Daftra Pustaka 

Aprillia. 2012. “Bahan Ajar Nirmana Dwimatra”. Hand-out Jurursan SR FBS 

Unnes 

Arifin, Muhammad. 2015. “Pemanfaatan Bonggol Bambu Sebagai Seni Kerajinan 

di Desa Jambukulon Klaten”. Skripsi: Jurusan SR FBS Unnes  

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: PT Asdi Mahasatya 

Bahari, N. 2008. Kritik Seni, Wacana, Apresiasi, dan Kreasi. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar 

Bastomi, Suwaji. 1988. “Apresiasi Kreatif”. Makalah: IKIP Semarang 

Bastomi, Suwaji. 2012. Estetika Kriya Kontemporer. Semarang: SR FBS Unnes 

Bastomi, Suwaji. 2013. “Pengantar Ilmu Budaya”. Hand-out: SR FBS Unnes 

Budiono, Kuswa. 2002. “Makna Lukisan Kaca Cirebon”. Dalam Jurnal Seni Rupa 

dan Desain, Vol.2 No.5 September 2002 

Djelantik, A.A. M. 1999. Estetika sebuah Pengantar. Bandung: The Ford 

Fondation 

Halimi. 2010. “Sejarah Singkat Lukisan Kaca Cirebon”. 

http://www.scribd.com,2010. (diakses pada tanggal 2 April 2016) 

Iswidayati, Sri. 2010. “Pemanfaatan Media Pembelajaran Seni Budaya”. Hand-

out:  Jurusan SR FBS Unnes 

Iswidayati, Sri dan Triyanto. 2007. “Estetika Timur”. Bahan Ajar Jurusan SR FBS 

Unnes 

Jazuli, M. 2008. Pendidikan Seni Budaya Suplemen Pembelajaran Seni Tari.

Semarang: Universitas Negeri Semarang  



158 
 

 
 

Kartika, Sony Dharsono. 2004. Seni Rupa Modern. Bandung: Rekayasa Sains 

Kayam, Umar. 1981. Seni, Tradisi, Masyarakat. Jakarta: Sinar Harapan 

Maryono. 2011. Penelitian Kualitatif Seni Pertunjukan. Solo: ISI Press 

Moeliono, A. M, dkk. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.

Jakarta: Balai Pustaka 

Mudiono. 2008. “Seni Patung Figur Manusia Karya Basidin DesaTamanagung 

Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang: Kajian Proses dan Nilai 

Estetis”. Skripsi Jurusan SR FBS Unnes 

Munandar, Utami. 1999. Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat. Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama 

Prasetyowibowo, B. 1999. Teknologi, Komunikasi, dan Desain. Bandung: Bina 

Cipta. 

Purnama, Ipong Sidhi. 2012. “Lukisan Kaca Cirebon di Balik selembar Kaca”.

Dalam Kompas Gramedia, Minggu 28 Oktober 2012. Hlm. 112. 

Ramadhan, Bayu. 2013. “Kebudayaan Masyarakat Cirebon.” 

http://bayueramadhan.Blogspot-.co.id-/2013/11/cirebon.html(diakses pada 

tanggal 2 April 2016) 

Rohidi, Rohendi Tjetjep. 2011. Metodologi Penelitian Seni. Semarang: Cipta 

Prima Nusantara  

Sacahri, Agus. 2006. Seni Rupa dan Desain. Bandung: Erlangga 

Sahman, H. 1992. Mengenali Dunia Seni Rupa. Semarang: IKIP Semarang Press 

Salam, Sofyan. 2014. “Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 

dengan Kekreatifan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui 



159 
 

 
 

Seni dan Pendidikan Seni”. Makalah Seminar Nasional Pendidikan Seni 

Universitas Negeri Semarang Desember 2014. Hlm. 19-27  

Sedyawati, Edi. 2006. Budaya Indonesia Kajian Arkeologi, Seni, dan sejarah.

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada  

Setjoatmodo, Pranjoto. 1988. Bacaan Pilihan Tentang Estetika. Jakarta: 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

Soedarsono, R.M. 2004. Seni Rupa Modern. Surakarta: Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Gadjah Mada 

Soetjipto, Katjik. 1989. Sejarah Perkembangan Seni Lukis Modern Jilid 1.

Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta   

Suhernawan, Rachmat dan Ardya, Nugraha Rizal. 2009. Seni Rupa untuk 

SMP/MTs Kelas VII, VIII, dan XI. Bandung: Kementrian Pendidikan 

Nasional 

Sunaryo, Aryo. 2002. “Paparan Perkuliahan Mahasiswa: Nirmana 1”. Bahan Ajar 

Jurusan SR FBS Unnes 

Sunaryo, Aryo. 2015. “Lingua Artistika”. Artikel: Jurusan SR FBS Unnes 

Susanto, Mike. 2012. Diksi Rupa. Yogyakarta: Dictiart Lab 

Sinaga, Syahrul. 2006. “Fungsi dan Ciri Khas Kesenian Rebana di Pantura Jawa 

Tengah”. Harmonia. Volume VII. Nomor 3. Hlm 199. Unnes  

Triyanto. 2013. “Estetika Barat”. Bahan Ajar Jurusan SR FBS Unnes 

 

 

 



160 
 

 
 

Nama     : Wastem Aprilyani 

NIM     : 2401412012 

Prodi     : Pendidikan Seni Rupa, S1 

Jurusan    : Seni Rupa 

Fakultas    : Bahasa dan Seni 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam 

Golongan Darah   : AB 

Tempat, Tanggal Lahir  : Indramayu, 02 April 1994 

Nama Ayah    : Cakim 

Nama Ibu    : Uminah 

Alamat Rumah  : Gadel Blok Sarag, RT/RW: 21/05 

Kecamatan    : Tukdana 

Kabupaten    : Indramayu 

Kode Pos    : 45272 

Provinsi    : Jawa Barat 

Alamat Kontrakan   : Gg. Kantil, Banaran, Gunung Pati 

 (di Semarang) 

Phone     : 0852 2422 8608 

E-mail     : wastem.aprilyani@yahoo.com 

Pendidikan     

 SD Negeri Gadel    : Lulus 2006 

 SMP Negeri 1 Tukdana : Lulus 2009 

 SMA Negeri 1 Tukdana  : Lulus 2012 

 UNNES    : Lulus 2017  
 


