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Menurut penulis permasalahan yang menyangkut tentang manusia dan 
alam seakan tiada habisnya. Tujuan penulis menyusun Proyek Studi ini adalah 
sebagai sarana untuk menuangkan perasaan penulis melalui karya seni lukis, 
meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang seni lukis, dan menyuguhkan 
tragedi-tragedi alam yang sedang terjadi di sekitar kita sesuai dengan interpretasi 
penulis, melalui karya seni lukis.

Media yang paling banyak digunakan penulis adalah cat akrilik di atas 
kanvas. Sedangkan media-media lain adalah sebagai faktor pendukung saja. 
Teknik berkarya penulis menjadi sebuah karya seni lukis melalui tahapan-tahapan 
perealisasian ide di atas kertas, pemindahan skets kasar ke dalam kanvas, 
pengolahan gambar skets menjadi gambar jadi dan finishing. Sedangkan proses 
berkaryanya meliputi pengumpulan sumber data, pengolahan ide dengan skets, 
pengolahan teknis, pengolahan akhir dan penyajian karya lukis.

Karya seni lukis yang dibuat merupakan karya seni lukis dengan 
pendekatan surealisme. Pemilihan warna dengan penggunaan susunan warna 
monokromatik, yang terdapat pada subyek lukisan dan warna kontras pada 
background lukisan memperkuat center of interest pada subyek lukisan. 

Secara keseluruhan dari kedua belas karya lukis ini mengemukakan 
tentang segala permasalahan manusia terhadap alam. Subyek yang terlihat adalah 
subyek manusia dan subyek alam, yang dilukiskan dengan pendekatan surealisme. 
Keseimbangan yang digunakan kebanyakan adalah keseimbangan asimetris, 
walaupun ada yang simetris pada beberapa karya. Pemilihan warna juga lebih 
banyak menggunakan susunan warna monokromatik. 
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pemilihan Tema dan Jenis Karya

1.1.1. Alasan Pemilihan Tema

Berbicara tentang manusia berarti berbicara tentang diri sendiri sebagai 

makhluk yang paling unik, paling berkuasa sekaligus paling berpengaruh di bumi,

karena manusia merupakan makhluk yang paling istimewa dibandingkan dengan 

makhluk yang lain, karena Tuhan menciptakan manusia dengan kelebihan berupa 

akal dan pikiran dari pada makhluk lain.

Tuhan menjadikan manusia makhluk paling “superior” di antara 

makhluk- makhluk yang lain di bumi ini, bahkan Tuhan menyuruh malaikat dan 

setan untuk bersujud kepada manusia. Kelebihan berupa akal tersebut membuat 

manusia selalu berpikir, bahkan gara – gara itulah manusia melakukan kesalahan 

yang pertama di surga yaitu ketika Hawa meminta Adam untuk memetik buah 

khuldi bahkan karena itulah manusia di “buang” oleh Tuhan ke bumi karena telah 

menghianati kepercayaannya.

Sebagai seorang makhluk, manusia selalu bergantung pada lingkungan

untuk bertahan hidup, oleh karenanya Tuhan menciptakan akal untuk manusia. 

Akal atau pikiran manusia digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan, baik 

lingkungan alam maupun lingkungan sosial, misal saja manusia bernafas
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memerlukan udara dari lingkungan sekitar, makan, minum, menjaga kesehatan, 

semuanya memerlukan peran lingkungan sebagai suatu kebutuhan yang mutlak.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa manusia 

berusaha keras menuang daya pikirannya untuk memenuhi kebutuhan sandang, 

papan, dan pangan. Sehingga manusia memiliki tingkat kebutuhan hidup yang

sangat kompleks. Dari mulai manusia yang bertujuan hanya untuk bertahan hidup      

(misalkan orang miskin yang kebutuhan primernya belum semuanya terpenuhi), 

sampai manusia yang berpikir untuk memberikan kenikmatan hidup (orang kaya 

yang kebutuhannya semua sudah terpenuhi). Manusia dalam memenuhi semua 

kebutuhannya, memanfaatkan lingkungan di sekitarnya semaksimal mungkin, 

bahkan secara berlebihan kadangkala menyebabkan eksploitasi sumber daya alam 

yang berlebihan atau yang dapat mengakibatkan kerusakan alam.

Pada zaman nenek moyang kita, sebelum ada teknologi modern manusia 

memanfaat alam sebagai  sumber kehidupan sehari-hari, dari manusia mencari 

makanan, pakaian, alat-alat, dan rumah semua berasal dari alam. Sampai sekarang 

zaman teknologi modern masih banyak dilakukan pengeksploitasian sumber 

alam, misalnya penebangan hutan secara liar (ilegaloging)  dan penambangan 

sumber alam lainnya. Penebangan dan penambangan secara liar dan besar-besaran 

dapat mengakibatkan rusaknya planet bumi, bahkan bumi sekarang telah sampai 

di titik rawan karena lapisan es di kutub semakin mencair.

Kegiatan penambangan apabila dilakukan secara liar dapat menyebabkan 

rusaknya ekosistem alam, khususnya yang terletak di atas lokasi tambang. 

Penambangan biasanya menyisakan lubang-lubang bekas galian atau limbah.
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Perubahan topografi ini dapat menyebabkan banjir atau tanah longsor. Selain itu, 

lahan bekas tempat penambangan liar seringkali menjadi tandus dan tidak dapat 

ditanami karena lapisan humusnya terkikis serta terkadang mengandung zat-zat 

kimia yang berbahaya. Berbagai kerusakan pada hutan itulah yang menjadi 

inspirasi penulis dalam melukis. 

Berdasarkan faktor penyebabnya, bentuk kerusakan lingkungan hidup 

dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: (1)  bentuk kerusakan lingkungan hidup akibat 

peristiwa alam, (2) kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia. Berbagai 

bentuk bencana alam merupakan peristiwa alam  yang berdampak pada kerusakan 

lingkungan hidup antara lain, letusan gunung berapi karena aktivitas magma di 

perut bumi yang menimbulkan tekanan kuat keluar melalui puncak gunung berapi. 

Bahaya yang ditimbulkan oleh letusan gunung berapi antara lain: Hujan abu 

vulkanik yang menyebabkan gangguan pernafasan, lava panas yang merusak dan 

mematikan apa pun yang dilalui, awan panas dapat mematikan makhluk hidup 

yang dilalui, gas yang mengandung racun, material padat (batuan, kerikil, pasir) 

dapat menimpa perumahan, dan lain-lain. Mungkin manusia diciptakan cerdas 

oleh Tuhan karena dapat mengukur berapa intensitas gempa, namun manusia 

sama sekali tidak dapat memprediksikan kapan terjadinya gempa atau bencana 

alam yang lainnya.

Kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia membawa dampak 

buruk terhadap kelangsungan lingkungan. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan

hidup karena faktor manusia, antara lain: terjadinya pencemaran (pencemaran 

udara, air, tanah, dan suara) sebagai dampak adanya kawasan industri, terjadinya 
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banjir, sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan 

kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengrusakan hutan, 

terjadinya tanah longsor, sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan.

Ekosistem menjadi peran yang sangat dominan dalam kelestarian alam di 

bumi, namun karena manusia kurang pandai dalam mengolah ekosistem 

menjadikan lingkungan alam menjadi rusak atau tidak stabil, sebut saja 

penggundulan hutan yang tidak terkontrol dan kurangnya reboisasi menjadikan 

bumi menjadi lebih panas yang tentu saja akan menyebabkan mencairnya es di 

kutub sehingga membuat ekosistem tidak seimbang. Kecemasan manusia 

menjadikan manusia lebih mengontrol alam secara hati – hati karena dewasa ini 

manusia mulai sedikit menyadari akan pentingnya menjaga kelestarian alam serta 

memanfaatkannya secara tidak berlebihan, namun tetap saja sebagai manusia kita 

sudah sedikit terlambat menyadarinya.

Dewasa ini yang terjadi pada negara – negara maju adalah terjadinya 

kesadaran manusia terhadap kecemasannya dengan cara sebisa mungkin 

mengolah dan memanfaatkan bahan yang ramah terhadap lingkungan. Bahkan di 

Jepang manusia sudah menyadari pentingnya menjaga kelangsungan BBM 

sehingga mereka menciptakan mobil berbahan baku listrik untuk menjalankannya, 

dengan pertimbangan tidak mencemari lingkungan dan menjaga berlangsungnya 

ekosistem biota hidup di bumi.  Di Indonesia sendiri para penduduk (terutama 

kelas menengah ke atas) telah menyadari akan pentingnya pengolahan alam 

secara terkontrol, pola hidup yang sehat dan sadar akan pentingnya peran 
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ekosistem di bumi misalkan mulai menggalangkan program “satu orang satu 

pohon” dan lain-lain.

Persoalan tersebut menjadikan hubungan “ketegangan” antara manusia dan 

alam menjadi menarik untuk diperhatikan, alam yang seakan selalu ingin 

membalas dengan bencana atas perlakuan manusia selama ini yang sering 

mengeksploitasinya dan manusia yang selalu merasa dirinya “superior” dan 

bahkan terus menggarap bumi dengan teknologi buatan manusia yang dilakukan 

secara tidak terkontrol.

Penulis melihat fenomena yang terjadi antara alam dan manusia 

menjadikan sesuatu objek yang menarik untuk dijadikan sebagai imajinasi dalam 

berkarya lukis dengan tema “Manusia dan Kerusakan Alam sebagai Sumber 

Inspirasi Karya Lukis”, selain itu penulis beranggapan bahwa sadar lingkungan 

masih perlu digalakkan dan salah satunya dalam bentuk karya lukis, karena karya 

lukis adalah karya yang cukup dekat dengan masyarakat.

1.1.2. Alasan Pemilihan Jenis Karya

Penulis memiliki beberapa alasan teknis dalam pembuatan karyanya, 

alasan tersebut terdiri dari dua alasan, yaitu :

a. Alasan teknis

Berdasarkan beberapa pertimbangan penulis menggunakan media berupa cat 

akrilik di atas kanvas, itu dikarenakan cat akrilik lebih ramah terhadap 

lingkungan terutama tubuh, mudah kering sehingga penulis tidak perlu 

menunggu terlalu lama, warnanya cenderung lebih cerah, di samping itu 
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penulis juga ingin mencoba media akrilik dan dapat menyesuaikan untuk 

memunculkan atau menampilkan karakter visual yang dilukis.

b. Dari segi artistik

Surrealistik cenderung sebagai penuangan imajinasi yang bebas dan kreatif 

serta sebagai alat untuk mengkritisi kondisi sosial. Salah satu kondisi atau 

realita yang penulis angkat bertema lingkungan alam terutama pengenalan 

dan pelestarian terhadap ekosistem alam dengan subyek manusia dan alam 

yang dikombinasikan dengan beberapa bentuk yang sedang berinteraksi.

1.2. Tujuan Pembuatan Karya

Pembuatan proyek studi karya seni lukis yang bertemakan ”Manusia dan 

Kerusakan lingkungan sebagai Inspirasi dalam Karya Lukis” ini bertujuan untuk, 

antara lain:

1. Untuk pengembangan kreatifitas dalam karya seni lukis dengan 

mewacanakan manusia dan alam sebagai subyek lukisan melalui pendekatan 

serrealistik 

2. Menuangkan perasaan penulis melalui karya seni lukis.

3. Meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang seni lukis, terutama 

dengan menggunakan media cat akrilik.

4. Menyajikan sosok manusia dalam realita kehidupan dengan berbagai 

perilaku dalam konteks kekinian sesuai dengan intepretasi penulis.
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BAB 2

LANDASAN KONSEPTUAL

2.1. Manusia dan Kerusakan Lingkungan

2.1.1.   Manusia

Manusia adalah  makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, karena 

manusia memiliki dua substansi, yakni substansi kasar dan substansi halus. 

Substansi kasar sering kita sebut sebagai jasmani, sedangkan substansi halus 

adalah rohani. Ditambah lagi manusia memiliki nafsu, seperti nafsu menjadi kaya, 

nafsu makan dan lain-lain sampai pada nafsu terhadap lawan jenis dan membuat 

keturunan (Hamzah, 1985: 14). 

Manusia memiliki fitrah dalam arti potensi, yaitu kelengkapan yang 

diberikan pada saat dilahirkan ke dunia. Potensi yang dimiliki manusia dapat 

dikelompokkan pada dua hal, yaitu potensi fisik dan potensi ruhaniah. Potensi 

fisik manusia adalah sifat psikologis spiritual manusia sebagai makhluk yang 

berfikir diberi ilmu dan memikul amanah, sedangkan potensi ruhaniah adalah 

akal, gaib, dan nafsu. Akal dalam pengertian bahasa Indonesia berarti pikiran atau 

rasio. Dalam Al-Qur’an akal diartikan dengan kebijaksanaan, intelegensia, dan

pengertian. Dengan demikian di dalam Al-Qur’an akal bukan hanya pada ranah 

rasio, tetapi juga rasa, bahkan lebih jauh dari itu akal diartikan dengan hikmah 

atau bijaksana.
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Akal digunakan manusia dalam rangka memikirkan alam, sedangkan 

mengingat Tuhan adalah kegiatan yang berpusat pada qalbu. Adapun nafsu adalah 

suatu kekuatan yang mendorong manusia untuk mencapai keinginannya. 

Dorongan-dorongan ini sering disebut dorongan primitif, karena sifatnya yang 

bebas tanpa mengenal baik dan buruk. Oleh karena itu nafsu sering disebut 

sebagai dorongan kehendak bebas. 

Manusia dapat diartikan berbeda-beda menurut biologis, rohani, dan 

kebudayaan. Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai homo sapiens

(Bahasa Latin untuk manusia), sebuah spesies primata dari golongan mamalia

yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi yang menjadikannya spesies yang 

unggul di antara spesies lain di bumi. Jika tidak ada manusia di bumi ini, maka tak 

akan ada peradaban tercipta hingga sampai secanggih sekarang ini. Manusialah 

yang menjadi pokok pangkal segala permasalahan (Hamzah, 1985: 8). Hal ini 

disebabkan karena manusia diciptakan memiliki kelebihan akal dan pikiran dari

pada hewan yang menandakan bahwa manusia lebih pintar dari hewan dan 

menjadi penguasa bumi.

Penggolongan manusia yang paling utama adalah berdasarkan jenis 

kelaminnya, yaitu laki-laki dan perempuan, dengan berbagai ciri-ciri fisik yang 

berlainan satu sama lain. Misalnya, bentuk dada perempuan yang lebih menonjol 

dibanding laki-laki, otot-otot laki-laki yang lebih terlihat dibanding perempuan, 

dan lain sebagainya termasuk kandungan hormon yang berbeda di dalam tubuh. 

Dalam pandangan estetika manusia dibedakan dengan makhluk lain dan 

hal yang membedakannya adalah karena manusia tak hanya butuh akan 
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terpenuhinya kebutuhan pokok dan tambahan. Tetapi manusia juga membutuhkan 

terpenuhinya kebutuhan estetis. Untuk membedakan manusia dengan makhluk 

lain, terletak pada kebutuhan pokok yang ketiga. Kebutuhan pokok tersebut terdiri 

dari tiga jenis yakni:

a. Kebutuhan primer; adalah kebutuhan yang bersumber pada aspek kebutuhan 

biologis berkaitan dengan kelangsungan hidup; yakni sandang, pangan, 

papan.

b. Kebutuhan sekunder atau sosial  merupakan suatu kebutuhan yang berkaitan 

dengan keterlibatan hidup orang lain.

c. Kebutuhan integratif, suatu kebutuhan yang berkenaan dengan hakekat 

manusia sebagai makhluk yang berpikir bermoral dan bercita-rasa, mencakup 

etika - estetika dan seni (Triyanto, 2006: 15).

Dalam hal kerohanian, manusia dijelaskan menggunakan konsep jiwa  di 

mana manusia memiliki akal, budi, atau pikiran. Hal tersebut membuat manusia 

mampunyai rasa cinta kasih dan rasa ingin tahu sehingga mampu memahami, 

mengerti, dan memecahkan persoalan - persoalan yang ada di sekitarnya. Tentu 

saja kemampuan manusia ini tidak diperoleh begitu saja. Melalui pengalaman, 

pendidikan, lambat laun manusia memperoleh pengetahuan tentang segala sesuatu 

yang terjadi di lingkungannya.

Sedangkan dalam bidang kebudayaan manusia dapat diartikan sebagai 

makhluk yang berbudaya dan mampu mencipta. Dengan akal budi dan pikirannya 

manusia hidup tidak sekadar untuk melestarikan spesiesnya dengan bereproduksi. 

Manusia mampu mengembangkan teknologi sebagai produk budaya untuk 
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membantu memudahkan pekerjaannya. Ciri utama manusia, ciri khasnya, bukan 

kodrat fisik atau kodrat metafisik melainkan karyanya (Cassirer, 1990: 104).

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa manusia adalah 

sebagai makhluk yang tertinggi derajatnya yang mempunyai akal, budi, pikiran, 

kemauan sehingga membuat manusia menyadari akan pentingnya kebebasan, 

sadar akan dirinya sendiri, dan makhluk yang bisa berfikir (kreatif),

2.1.2.  Kerusakan Lingkungan

2.1.2.1.   Kerusakan Lingkungan karena Faktor Alam

Berdasarkan faktor penyebabnya, bentuk kerusakan lingkungan hidup 

adalah bentuk kerusakan akibat peristiwa alam. Berbagai bentuk bencana alam 

yang akhir-akhir ini banyak melanda dunia telah menimbulkan dampak rusaknya 

lingkungan hidup. Dahsyatnya gelombang tsunami yang memporak-porandakan 

bumi Serambi Mekah dan Nias, serta gempa yang meratakan kawasan DIY dan 

sekitarnya, merupakan contoh fenomena alam yang dalam sekejap mampu 

mengubah bentuk muka bumi. Peristiwa alam lainnya yang berdampak pada 

kerusakan lingkungan hidup antara lain: Letusan gunung berapi. Letusan gunung 

berapi terjadi karena aktivitas magma di perut bumi yang menimbulkan tekanan 

kuat keluar melalui puncak gunung berapi dengan bahaya yang ditimbulkan oleh 

letusan gunung berapi lain berupa: Hujan abu vulkanik, menyebabkan gangguan 

pernafasan, lava panas, merusak, dan mematikan apa pun yang dilalui, awan 

panas, dapat mematikan makhluk hidup yang dilalui, gas yang mengandung 
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racun, material padat (batuan, kerikil, pasir), dapat menimpa perumahan, dan lain-

lain.

Gempa bumi adalah getaran kulit bumi yang bisa disebabkan karena 

beberapa hal, di antaranya kegiatan magma (aktivitas gunung berapi), terjadinya 

tanah turun, maupun karena gerakan lempeng di dasar samudra. Manusia dapat 

mengukur berapa intensitas gempa, namun manusia sama sekali tidak dapat 

memprediksikan kapan terjadinya gempa. Oleh karena itu, bahaya yang 

ditimbulkan oleh gempa lebih dahsyat dibandingkan dengan letusan gunung 

berapi. Pada saat gempa berlangsung terjadi beberapa peristiwa sebagai akibat 

langsung maupun tidak langsung, di antaranya: Berbagai bangunan roboh, tanah 

di permukaan bumi merekah, jalan menjadi putus, tanah longsor akibat 

guncangan, terjadi banjir, akibat rusaknya tanggul, gempa yang terjadi di dasar 

laut dapat menyebabkan tsunami (gelombang pasang), angin topan terjadi akibat 

aliran udara dari kawasan yang bertekanan tinggi menuju ke kawasan bertekanan 

rendah (sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Bencana_alam).

Perbedaan tekanan udara ini terjadi karena perbedaan suhu udara yang 

mencolok. Serangan angin topan bagi negara-negara di kawasan Samudra Pasifik 

dan Atlantik merupakan hal yang biasa terjadi. Bagi wilayah-wilayah di kawasan 

California, Texas, sampai di kawasan Asia seperti Korea dan Taiwan, bahaya 

angin topan merupakan bencana musiman. Tetapi bagi Indonesia baru dirasakan 

di pertengahan tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan 

iklim di dunia karena disebabkan oleh adanya gejala pemanasan global.
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Bahaya angin topan bisa diprediksi melalui foto satelit yang 

menggambarkan keadaan atmosfer bumi, termasuk gambar terbentuknya angin 

topan, arah, dan kecepatannya. Serangan angin topan (puting beliung) dapat 

menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dalam bentuk: merobohkan bangunan, 

rusaknya areal pertanian dan perkebunan, membahayakan penerbangan, 

menimbulkan ombak besar yang dapat menenggelamkan kapal (Hidayat, 2011 : 

142).

2.1.2.2. Kerusakan Lingkungan Hidup karena Faktor Manusia.

Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam 

menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan 

Tuhan yang berakal budi mampu mengrubah wajah dunia dari pola kehidupan 

sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun 

sayang, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran 

akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih 

oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup.

Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia, 

antara lain: terjadinya pencemaran (pencemaran udara, air, tanah, dan suara) 

sebagai dampak adanya kawasan industri, terjadinya banjir, sebagai dampak 

buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga 

daerah aliran sungai dan dampak pengrusakan hutan, terjadinya tanah longsor, 

sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan.

2.1.2.3. Hubungan  Manusia dan Kerusakan Lingkungan
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Secara alamiah manusia berinteraksi dengan lingkungannya, manusia 

sebagai pelaku dan sekaligus dipengaruhi oleh lingkungan tersebut. Perlakuan 

manusia terhadap lingkungannya sangat menentukan keramahan lingkungan 

terhadap kehidupannya sendiri. Manusia dapat memanfaatkan lingkungan tetapi 

perlu memelihara lingkungan agar tingkat kemanfaatannya bisa dipertahankan 

bahkan ditingkatkan. Bagaimana manusia menyikapi dan mengelola 

lingkungannya pada akhirnya akan mewujudkan pola-pola peradaban dan 

kebudayaan. 

Di tengah hiruk pikuknya pembangunan dunia sekarang ini dihadapkan 

pada kenyataan bahwa pembangunan secara langsung maupun tidak 

mengharuskan timbulnya kehancuran di sisi lain. Tuntutan yang besar dari 

pembangunan terhadap ketersediaan bahan baku dan sumber daya alam telah 

mendorong banyak anak manusia untuk melakukan pengrusakan di belahan lain 

dari bumi ini demi mengambil keuntungan sesaat dari pembangunan itu. 

Hutan-hutan ditebangi pohon-pohonnya untuk sekadar mendapatkan kayu 

yang indah dan kuat untuk memenuhi selera pembangunan tanpa menghiraukan 

akibat yang akan menimpa lingkungan. Bahkan sudah banyak yang merasakan

akibatnya mulai dari tanah longsor banjir dan sebagainya. Juga ada pembakaran 

hutan sebagai cara murah untuk membuka lahan tanpa mempedulikan kehidupan 

orang lain yang terganggu oleh asap yang tebal baik kesehatan masyarakat 

kegiatan perekonomian dan kepentingan umum lainnya. 

Pembangunan itu penting namun melindungi diri dari ketamakan 

pembangunan itu lebih penting. Pembangunan harus dilanjutkan degan tetap 
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menjaga alam dan lingkungan dari pengrusakan. Logikanya adalah bahwa 

membangun sambil merusak sama dengan nol. Banyak lagi kehancuran yang 

ditimbulkan oleh ulah manusia yang rakus dan bodoh.

Banjir yang melanda merupakan akibat perbuatan manusia. Juga akibat 

perbuatan manusia yang tak peduli dengan kelestarian sungai sebagai saluran 

utama bagi air hujan. Sementara di lautan ketamakan manusia juga menimbulkan 

kerusakan yang tak sedikit mulai dari penghancuran terumbu karang penggalian 

pasir laut tumpahan minyak perburuan dan penangkapan ikan-ikan yang tak 

mengenal batas telah menimbulkan kesengsaraan pada sebagian umat manusia 

serta kerusakan alam. Udara juga tak ketinggalan terkena kerusakan bolongnya 

ozon sedikit demi sedikit telah menimbulkan berbagai efek yang tak pernah ada 

sebelumnya yang ditimbulkan oleh radiasi sinar matahari yang tak lagi disaring 

oleh ozon. 

Lalu timbullah ketakutan pada sebagian bangsa akan habisnya riwayat 

bumi ini lalu mereka mulai memikirkan dan membuat stasiun-stasiun angkasa 

sebagai tempat mengungsi manusia jika terjadi hal-hal yang tak diinginkan. 

Kerusakan dan kehancuran dalam kehidupan manusia dengan segala aspeknya 

juga lebih dahsyat. Pembunuhan massal mau pun tindakan dekadensi moral, 

ketamakan iri dan dengki telah mengantarkan manusia menuju derajat yang lebih 

rendah dari binatang ternak sekalipun.

Lembaran ini sebenarnya tidak akan cukup untuk mengungkapkan semua 

kehancuran yg diakibatkan oleh perbuatan manusia di muka bumi ini baik laut 

maupun darat. Untuk menanggulangi hal ini selalu meminta kesadaran dari semua 
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orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung (sumber: http://my-

nanako.blogspot.com/2011/03/korelasi-dosa-manusia-dan-bencana-alam.html).

2.2. Karya Seni Lukis

2.2.1. Pengertian Seni Lukis

Seni adalah suatu keahlian untuk membuat sesuatu yang bernilai estetis. 

Seni merupakan hasil ciptaan manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi 

selanjutnya melalui proses pembelajaran. Seni lahir bersamaan dengan 

kebudayaan, jadi hampir setiap kebudayaan mempunyai kesenian. Sedangkan 

Read ( dalam Bastomi, 2003 :9) mengatakan bahwa seni adalah ekspresi-ekspresi 

yang muncul dalam diri seniman. Seni rupa adalah seni yang menggunakan unsur-

unsur rupa sebagai medianya.

Secara historis peninggalan-peninggalan prasejarah memperlihatkan 

bahwa sejak ribuan tahun yang lalu, nenek moyang manusia telah mulai membuat 

gambar pada dinding-dinding gua untuk mencitrakan bagian-bagian penting dari 

kehidupan mereka.

Semua kebudayaan di dunia mengenal seni lukis. Hal ini disebabkan 

karena lukisan atau gambar sangat mudah dibuat. Sebuah lukisan atau gambar 

bisa dibuat hanya dengan menggunakan materi yang sederhana seperti arang, 

kapur atau bahan lainnya. Salah satu teknik terkenal gambar prasejarah yang di 

lakukan orang-orang gua adalah dengan menempelkan tangan di dinding gua yang 

masih bisa dilihat sampai saat ini.  Kemudahan ini memungkinkan gambar dan 

selanjutnya lukisan untuk berkembang lebih cepat dari pada cabang seni rupa lain 

15



seperti seni patung dan seni keramik. Seperti gambar, lukisan kebanyakan di buat 

di atas bidang datar seperti dinding, lantai, kertas, atau kanvas.

Seiring dengan perkembangan peradaban nenek moyang manusia semakin 

mahir membuat bentuk dan menyusunnya dalam gambar, maka secara otomatis 

karya- karya mereka mulai membentuk semacam komposisi rupa dan narasi 

(kisah/cerita) dalam karya-karyanya.

Subyek yang sering muncul dalam karya-karya purbakala adalah manusia, 

binatang, dan subyek-subyek alam lain seperti pohon, bukit, gunung sungai, dan 

laut. Bentuk dari subyek digambar tidak selalu serupa dengan aslinya. Misalnya, 

gambar seekor banteng dibuat dengan proporsi tanduk yang luar biasa besar di 

bandingkan dengan ukuran tanduk aslinya. 

Pencitraan ini dipengaruhi oleh pemahaman pelukis yang mengaggap 

tanduk adalah bagian paling mengesankan dari seekor banteng. Karena citra 

mengenai satu macam obyek menjadi berbeda-beda tergatung dari pemahaman 

budaya masyarakat di daerahnya. Pencitraan ini menjadi sangat penting karena 

juga dipenuhi imajinasi.

Dalam perkembangan seni lukis, imajinasi memegang peran penting 

hingga kini, perkembangan seni lukis sangat terkait dengan perkembangan 

peradaban manusia. Sistem bahasa, cara bertahan hidup (memulung, berburu dan 

memasang perangkap, bercocok tanam), dan kepercayaan (sebagai cikal bakal 

agama) adalah hal-hal yang mempengaruhi perkembangan seni lukis. Pengaruh ini 

terlihat dari jenis obyek, pencitraan dan narasi di dalamnya. Pada masa-masa ini, 

seni lukis memiliki kegunaan khusus, misalnya sebagai media pencatat (dalam 
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bentuk rupa) untuk diulangkisahkan. Saat-saat senggang pada masa prasejarah 

salah satunya diisi dengan menggambar dan melukis. Cara komunikasi dengan 

menggunakan gambar pada akhirnya merangsang pembentukan sistem tulisan 

karena huruf sebenarnya berasal dari simbol-simbol gambar yang kemudian 

disederhanakan dan dibakukan.

Seni secara personal berfungsi sebagai media ekspresi, sedangkan seni 

secara kolektif atau kelompok berfungsi sebagai media komunikasi. Seniman 

mencoba berkomunikasi dengan apresiator mengenai apa yang sedang dirasakan 

dan yang ingin diungkapkan seniman. Seni dianggap tidak berhasil jika tidak bisa 

berkomunikasi dengan apresiator.

Dari kesenian yang beranekaragam dapat diklasifikasikan berdasarkan 

media yang digunakan, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari dan seni sastra. Seni 

rupa adalah seni yang menggunakan unsur-unsur rupa sebagai medianya. Unsur-

unsur rupa yang dimaksud adalah unsur-unsur yang dapat dilihat atau kasat mata. 

Unsur-unsur seni rupa antara lain garis, bidang, bentuk, ruang, warna dan tekstur, 

yang bisa disusun sebagai satu kesatuan.

Seni lukis merupakan bagian dari karya seni rupa yang paling populer, di

samping seni patung, dan cabang seni lainnya. Selain daripada itu, seni lukis 

merupakan karya seni manusia yang paling awal. Sejarah membuktikan bahwa 

manusia purba sempat meninggalkan banyak gambar/lukisan di gua-gua.

Lukisan adalah karya seni yang merupakan penerjemahan seniman atas 

penghayatan, pengalaman dan gagasan pelukis yang pada umumnya dihidangkan 

dalam bidang dua dimensional dan hasilnya merupakan sebuah gambar (Raharjo, 
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1984:46). Dengan demikian seorang pelukis hanya dapat menggambarkan ruang 

secara semu, tidak dapat menyusun ruang yang memiliki ukuran panjang, lebar 

dan tinggi/tebal. Karena garis yang menunjukkan kedalaman pun hanya bisa 

tergambarkan di atas bidang datar.

Seni lukis dan seni gambar sering disamakan, walaupun sebenarnya 

kedua hal tersebut berbeda. Seni gambar tergantung pada kebutuhan masing-

masing, kadang-kadang warna juga memegang peranan penting dan menentukan 

untuk mendapatkan bentuk yang naturalistik realistis atau kelengkapan tertentu 

dalam segi artistiknya. Sedangkan lukisan adalah seni yang bisa mengungkapkan 

komposisi yang harmonis dari unsur-unsur seni rupa, mengandung penghayatan 

imajinasi yang kreatif, merupakan penyaluran ekspresivitas dari pelukisnya, dan 

mengandung idea atau gagasan pelukisnya.

Seni lukis adalah salah satu cabang seni yang digunakan untuk 

mengungkapkan pengalaman estetis seseorang dengan menggunakan media rupa. 

Jadi seni lukis adalah ungkapan pengalaman estetik yang diwujudkan dalam 

bentuk dua dimensional sehingga perbedaan antara keduanya terletak pada genetic 

proses penciptaan karya seni, bukan pada hasil akhir (Kartika, 2004:56).

2.2.2.   Aliran dalam Seni Lukis

Keragaman seni memiliki variasi baik dalam keragaman bentuk maupun 

dalam gaya dan aliran. Dalam seni lukis terdapat beberapa macam aliran atau 

gaya. Dengan mengutip apa yang telah di jelaskah oleh Nooryan Bahari (2008: 

119-127) adalah sebagai berikut:
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Aliran –aliran dalam seni lukis:

a. Aliran Naturalisme

Dalam naturalisme segala sesuatu dilukiskan sesuai dengan keadaan alam 

(nature). Manusia beserta fenomenanya diungkapkan sebagai mana adanya 

seperti tangkapan mata, sehingga karya yang dilukiskan seperti hasil foto atau 

tangkapn lensa kamera.

b. Aliran Realisme

Berbeda dengan naturalisme, realisme cenderung melukiskan kenyataan pahit 

dari kehidupan manusia. Melukis realistis dengan cara mencari subyek seni 

lukis disekeliling kehidupan sehari-hari, dan jangan dibagus-baguskan atau 

diperindah, tetapi ditangkap sebagaimana adanya.

c. Aliran Romantisme

Romantisme adalah gaya atau aliran seni yang menitik beratkan pada curahan 

perasaan, reaksi emosional terhadap fenomena alam, dan penolakan terhadap 

realisme.

d. Aliran Impresionisme

Aliran Impresionisme dalam bahasa Indonesia arti impression adalah kesan, 

jadi karya impresionisme adalah karya seni lukis yang ingin mengungkap 

kesan.

e. Aliran Ekspresionisme
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Berbeda dengan impresionisme yang menangkap kesan sesaat terhadap 

subyek karya, seniman ekspresionisme lebih mengutarakan curahan batin 

sendiri secara bebas.

f. Aliran Kubisme

Seni rupa yang kubistis mempunyai wujud bersegi-segi dan kesan 

meonumental, terutama untuk seni patung. 

g. Aliran Fauvisme

Kata fauvisme berasal dari frasa wild beast yang dalam bahasa Prancis 

mengandung arti binatang buas yang liar. Karya fauvism secara kualitas 

formal tidak dihargai secara akademik, baik dari segi proporsi dan komposisi 

yang diinterpretasikan secara individual.

h. Aliran Dadaisme

Aliran dadaisme sifatnya dapat dikatakan arti seni, anti perasaan dan 

cenderung merefleksikan kekasaran dan kekerasan. Karyanya serba aneh, 

seperti mengkopi lukisan Monalisa tapi dikasih kumis.

i. Aliran Futurisme

Aliran Futurisme ini menyenangi sesuatu yang berbau tekhnik (memajukan 

teknik)

j. Aliran Surealisme

Dalam kreativitas seninya, kaum surealis berusaha membebaskan diri dari 

kontrol kesadaran, menghendaki kebebasan besar, sebebas orang bermimpi. 

k. Aliran Abstrak
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Pada aliran-aliran sebelumnya, seniman masih bertolak pada kenyataan optis, 

maka dalam aliran abstrak yang sangat banyak jenisnya, seniman berusaha 

menggali suatu kenyataan yang ada dalam batin para seniman. Mungkin dapat 

disebut dengan istilah fantasi, imajinasi kreatif, intuisi, atau istilah lainnya.

Dari aliran seni lukis tersebut surealisme dipilih penulis untuk 

mengeluarkan ide atau gagasan serta imajinasi dalam karya lukis dengan subyek-

subyek manusia dan alam sebagai karya lukis. Dengan pertimbangan pemahaman 

surealisme yang berasal dari kata dasar “realis” yang berarti nyata dan 

mendapatkan awalan “sur” yang berarti di atas, jadi surrealis mempunyai arti di

atas kenyataan. Surealisme dalam kamus besar adalah aliran dalam seni sastra 

yang mementingkan aspek bawah sadar manusia dan nonrasional (di luar realita 

atau kenyataan) (Mulliono, 1993 : 873), sedangkan surealisme dalam 

Ensiklopedia Indonesia adalah mencari jalan untuk melukiskan aktivitas jiwa 

manusia yaitu aktivitas jiwa manusia yang belum terkekang oleh kaidah-kaidah 

logika, etika, estetika, dan sebagainya. Surealisme menurut Soetjipto (1989 : 211) 

adalah otomatisme psikis yang murni, dengan sesuatu proses pemikiran yang 

sebenarnya ingin diekspresikan, baik dinyatakan secara verbal lisan, tertulis 

maupun dengan cara lainnya. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam 

berkarya seni tersebut adalah menggali alam bawah sadar / nonrasional yang 

diungkapkan pada suasana alam lain atau surrealistis. 

Menurut Heri Dono (dalam Marianto, 2001 : 216) surealisme  adalah 

sebuah proses pencitraan atau pemahaman yang terbentuk dengan sendirinya 

ketika seseorang melihat fenomena-fenomena masuk ke dalam pikirannya. Bisa 
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jadi surealisme juga mencakup pemahaman logis, tetapi surealisme ini tidak dapat 

didekati dengan logika semata. Oleh karena itu, surealisme dibutuhkan sebagai 

cara untuk memahami realitas maupun sebagai media ekspresi. 

Musyarofah (1993 : 47) membagi corak surealisme menjadi dua yaitu 

surealisme fotografik dan surrealisme amorfik. Dalam corak surealisme fotografik 

cenderung semua objek digarap dengan pemahaman fotografis, walaupun objek 

itu belum tentu ada. Singkatnya surealisme fotografis lebih menekankan karakter 

yang tidak dapat dipahami dalam perjalanan hidup manusia. Setiap objek dilukis 

dalam cara ilusionistik, mengawinkan hal ikhwal yang nyata dan tidak. Pakar 

aliran ini antara lain Salvador Dali, de Chirico, Rousseau dan Rene Magritte. 

Sedang corak surealisme amorfik menggambarkan alam bawah sadar tetapi 

ditandai dengan garis, bentuk, dan warna tak terduga melalui improvisasi yang 

tertuang dengan bentuk mendekati abstrak / bentuk absurd yang sederhana. 

Dalam kaitannya dengan karya proyek studi, penulis cenderung menggunakan 

corak surealisme fotografik dengan acuan realita yang terjadi di masyarakat 

dengan penambahan imajinasi yang diterapkan dalam bentuk warna atau 

perbentukan. Sebagaimana diungkapkan Preble dan Sarah Preble  (dalam 

Mamannoor dan Nurcahyo, 2001 : 45) lukisan surrealistis (Berkenaan dengan 

perbincangan tentang karya Giorgio de Chirico, “The Melancholy and Mystery of 

a street” ) berbicara soal simbol bahasa mimpi-mimpi misteri dan keheningan 

yang tak menyenangkan. Obyek yang hadir dalam tema-tema lukisan berkesan 

menghadirkan kesunyian, kesendirian, dan imaji-imaji yang menggugah 

kesadaran atau ketidaksadaran. 
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2.2.3. Unsur-unsur Visual

Dalam pembuatan karya seni lukis, ada beberapa pokok yang penting untuk 

diperhatikan. Unsur-unsur rupa merupakan aspek-aspek bentuk yang terlihat, 

konkret, yang dalam kenyataannya jalin-menjalin dan tidak mudah diceraikan satu 

dengan yang lainnya. Penampilan keseluruhannya menentukan perwujudan dan 

makna bentuk itu. Unsur-unsur rupa yang disebut  unsur-unsur visual (visual 

elements), unsur-unsur formal atau unsur-unsur desain. Dengan mengutip apa 

yang pernah dijelaskan oleh Sunaryo (1993) dan Sahman (1993) tentang 

penjabaran secara garis besar unsur-unsur visual (rupa) akan dikembangkan dalam 

berkarya adalah sebagai berikut :

a. Garis 

Unsur visual garis dalam seni lukis mempunyai peran yang dominan karena 

bentuk yang tampil diatas bidang datar tidak terlepas dari peran garis itu sendiri. 

Garis yang biasanya digunakan dalam berkarya seni lukis adalah garis nyata, yaitu 

garis kontur yang memisahkan dan mempertegas bidang warna. Dalam proyek 

studi ini penulis menggunakan garis untuk membentuk out line figur manusia. 

Garis ini terbentuk secara spontan mengalir mengikuti lekuk out line anatomi 

subyek manusia. Selain itu garis juga dibuat untuk membentuk retakan – retakan 

tanah dan pohon. Garis juga dapat tercipta karena adanya dua bidang warna saling 

bertemu dan berhimpitan.

b. Raut (shape)

Shape atau raut merupakan bidang yang dapat menjadi sesuatu bentuk tetapi 

rautlah sebagai pengenal bentuk yang utama. Kita dapat mengenali suatu bentuk 
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apakah bulat, lonjong, persegi ataupun lainnya. Bidang dalam seni lukis bisa 

dikatakan sebagai daerah sapuan warna pada bidang datar dan memiliki luas dari 

segi bentuknya. Ada berbagai raut, yaitu raut organis, raut geometris, dan raut tak 

beraturan. Raut dalam lukisan proyek studi ini terlihat pada pelukisan anatomi, 

mata, dan mulut manusia. Raut lain yang nampak adalah pada bentuk subyek 

bukit, bentuk trap tanah dan daun.

c. Warna

Warna ialah kualitas rupa yang dapat membedakan kedua obyek atau bentuk 

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

dengan perasaan dan emosi.

Warna sangatlah ditentukan oleh pancaran cahaya, warna benda-benda yang 

kita lihat sesungguhnya adalah pantulan dari cahaya yang menimpanya, karena 

warna merupakan unsur cahaya. Warna yang bersumber dari cahaya disebut 

warna adiktif. Contohnya adalah warna yang dipancarkan oleh televisi. 

Sedangkan warna-warna pada benda dedaunan, tekstil, lukisan atau cat termasuk 

warna pikmen disebut warna substraktif ada yang bersifat bening (transparan) dan 

buram atau kedap (opaque), atau semu bening (semi transparan). 

Herman Van Helmholtz dan James Clerk Maxwell pada sekitar tahun 1790 

menggemukakan teori warna pertama kali yang didasarkan pada teori warna 

cahaya. Warna-warna pokok warna cahaya adalah merah, hijau, dan biru. Warna-

warna pokok disebut warna primer, yaitu warna yang bebas dari unsure lain. Hasil 

pencampurannya disebut warna sekunder yakni warna kedua, dan warna tersier 
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yakni warna ketiga sebagai hasil pencampuran yang mengandung ketiga warna 

pokok.

Sunaryo (2002) mengemukakan bahwa, susunan warna berikut dipandang 

sebagai paduan warna harmonis, yakni:

1. Susunan warna monokromatik merupakan keserasian paduan warna 

tunggal. Variasi dapat dilakukan dengan memberagamkan 

intensitasnya.kombinasi monokromatik memperlihatkan kesan yang 

tenang, resmi, dan kurang bersemangat, tetap dapat kesatuan yang serasi.

2. Susunan warna analogus merupakan keserasian susunan yang dihasilkan 

warna karib, yakni warna yang berdampingan dalam lingkaran warna. 

Paduan analogus menampilkan kesan riang,manis, dan lebih 

bersemangat dari monokromatik.

3. Susunan warna kontras pada dasarnya merupakan paduan warna-warna 

yang berbeda satu dengan yang lain secara mencolok. Pada umumnya 

warna kontras berkesan giat, terdapat ketegangan atau perlawanan dan 

adanya tarik menarik warna-warnanya.

Warna mempunyai tiga fungsi yakni fungsi praktis, simbolik dan artistic. 

Fungsi praktis pada warna untuk mengerahkan, member instruksi, dan memberi 

peringatan yang ditujukan untuk kepentingan umum, contohnya warna traffic-

light. Fungsi simbolik merupakan warna sebagai simbol atau lambang, contohnya 

warna bendera, atau warna wayang. Fungsi artistik merupakan fungsi sebagai 

bahasa rupa atau desain.
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Warna menyebabkan otak bekerja sama dengan mata membatasi dunia 

eksternal. Manusia mempunyai rasa yang lebih baik dalam hal visi dan lebih kuat 

dalam hal persepsi terhadap warna dibandingkan binatang (Prawira, 1989:39).

Pada lukisan proyek studi ini kebanyakan menggunakan sususan warna 

monokromatik pada subyek lukisan yang kontras dengan latar belakang. Hal 

tersebut bertujuan untuk membuat subyek utama lebih menonjol, sekaligus 

memunculkan center of interes pada subyek lukisan.

d. Tekstur

Tekstur atau barik adalah sifat permukaan. Sifat permukaan bias halus, 

kasar, kasap, licin, mengkilap dan sebagainya. Setiap bahan atau material 

mempunyai teksturnya masing-masing. Kesan tekstur diserap baik melalui indera 

pengelihatan ataupun rabaan. Atas dasar itu tekstur dapat dibedakan menjadi 

tekstur visual dan tekstur taktil. Tekstur visual hanya yang dapat diserap melalui 

indera penglihatan. Tekstur hanya pada bentuk dwimatra dan terdiri atas tiga 

macam yakni tekstur hias, tekstur spontan, dan tekstur mekanis.

Tekstur hias merupakan tekstur yang menghiasi permukaan bidang dan 

merupakan isian tambahan yang dapat dibuang tanpa menghilangkan identitas 

bidangnya. Tekstur spontan ialah jenis tekstur yang dihasilkan jejek-jejak yang 

terjadi secara serta merta, akibat dari penggunaan bahan, alat, teknik-teknik 

tertentu. Tekstur mekanis merupakan tekstur yang diperoleh dengan 

menggunakan sarana mekanis, misalnya tekstur yang dihasilkan oleh butir-butir 

raster pada karya cetak, maupun pada lukisan komputer.
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Adakalanya sebuah tekstur nampak halus jika dilihat dengan mata, tetapi 

berkesan kasar jika diraba, demikian pula sebaliknya. Atas dasar itu, kemudian 

dibedakan antara tekstur nyata dengan tekstur semu atau tekstur ilusi, tidak 

diperoleh kesan yang sama antara hasil pengelihatan dengan rabaan.

Dalam karya proyek studi ini tekstur yang digunakan adalah tekstur semu. 

Hal ini nampak pada penggunaan warna yang bergradasi yang mengesankan 

keplastisan benda atau subyek yang dipilih, seperti pada tekstur subyek manusia

dan subyek alam yang nampak memberi kesan tidak rata. 

e. Gelap Terang

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

rupa cahaya. Setiap bentuk, baru dapat terlihat jika terdapat cahaya. Ungkapan 

gelap terang sebagai hubungan pencahayaan dan bayangan dinyatakan dengan 

gradasi mulai dari yang paling putih untuk menyatakan yang sangat terang, 

sampai pada yang paling hitam untuk bagian yang sangat gelap.

Unsur rupa gelap terang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, antara 

lain ; memperkuat kesan trimata suatu bentuk, mengilusikan kedalaman atau 

ruang, dan menciptakan kontras atau suasana tertentu.

Penggunaan unsur gelap terang pada proyek studi ini terdapat pada 

penggunaan warna terang pada subyek utama lukisan yang terkena cahaya, dan 

pada warna gelap pada subyek yang tidak terkena cahaya sehingga menimbulkan 

kesan tiga dimensi.
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f. Ruang

Unsur rupa ruang lebih mudah dapat dirasakan daripada dilihat. Kita 

bergerak, berpindah dan berputar dalam ruang. Setiap sosok bentuknya 

menempati ruang. Jadi ruang adalah unsur atau daerah yang mengelilingi sosok 

bentuknya. Ruang sesungguhnya tidak terbatas, dapat kosong, sebagian terisi, 

atau dapat pula penuh padat berisi. Bentuk dan ukuran ruang baru dapat disadari 

dan dikenali justru setelah ada sosok atau bentuk yang mengisinya atau terdapat 

unsur yang melingkupinya.

Dalam karya dwimatra atau bentuk dua dimensi, ruang bersifat maya, karena 

itu disebut ruang maya. Ruang maya dapat bersifat pipih, datar dan rata, atau 

seolah jeluk, berkesan trimatra, terdapat kesan jauh dan dekat, yang lazim disebut 

kedalaman (depth). Kedalaman merupakan ruang ilusi, bukan ruang nyata, 

sebagaimana ruang yang kita rasakan dalam cermin. Ruang nyata dapat ditempati 

benda dan bersifat trimatra.

Yang menarik dalam bentuk dwimatra ialah ruang taksa dan ruang yang 

mustahil. Ruang taksa merupakan ruang semu atau ilusif yang dapat 

menggambarkan ruang yang bermakna ganda. Di samping ketaksaan ruang yang 

dapat ditafsirkan ganda, terdapat pula penciptaan ruang yang menyajikan 

penciptaan ruang yang mustahil karena tidak mungkin terdapat dalam kenyataan. 

Kemustahilan situasi ruang menyajikan konflik pada pengalaman pengelihatan 

dan membangkitkan tegangan pengelihatan, serta memberi kemungkinan daya 

tarik yang dapat dimanfaatkan oleh perupa.
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Kesan kedalaman ruang dapat dicapai melalui berbagai cara, antara lain 

melalui penggambaran gempal, penggunaan perspektif, peralihan warna, gelap-

terang, dan tekstur, pergantian bidang, pelengkungan atau pembelokan bidang, 

dan penambahan bayang-bayang.

Dalam karya penulis cenderung menampilkan kesan ruang yang nampak 

terlihat pada perbedaan warna yang digunakan (gradasi warna), keplastisan benda 

dan pemberian bayang-bayang.

2.2.4. Prinsip-prinsip Desain dalam Seni Lukis

Selain unsur-unsur rupa, sebuah karya seni juga mempunyai prinsip-prinsip 

desain yang harus ada, menurut Sunaryo (2002), di antaranya adalah:

a. Kesatuan (unity)

Kesatuan merupakan prinsip pengorganisasian unsur rupa yang paling 

mendasar. Prinsip kesatuan seharusnya tidak dilihat setara dengan prinsip-prinsip 

lain, karena sesungguhnya kesatuan diperoleh dengan terpenuhinya prinsip-

prinsip yang lain.

Dalam proyek studi ini prinsip kesatuan terlihat pada penataan ruang antara 

subyek yang satu dengan yang lain, yaitu pada subyek manusia, kain, pohon dan 

benda lain yang ada pada lukisan, serta pemberian warna pada lukisan yaitu 

terdapat kandungan warna yang sama antara subyek yang satu dengan yang lain.

b. Keserasian (harmony)

Keserasian merupakan prinsip desain yang mempertimbangkan keselarasan 

dan keserasian antar bagian dalam suatu keseluruhan sehingga cocok datu dengan 

yang lain, serta terdapat keterpaduan yang tidak saling bertentangan. Susunan 
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yang harmonis menunjukan adanya keserasian dalam bentuk raut dan garis, 

ukuran, warna dan tekstur.

Prinsip keserasian pada proyek study ini terlihat nampak pada keserasian 

warna. Hal ini nampak terlihat pada pewarnaan subyek manusia dengan alam dan 

latar belakang. Pada warna alam dan latar belakang terdapat kandungan warna 

subyek manusia yang bercampur menjadi satu sehingga terlihat keserasian warna 

antara subyek satu dengan yang lain.

c. Irama (rhythm)

Irama merupakan pengaturan unsur-unsur rupa secara berulang dan 

berkelanjutan, sehingga bentuk yang tercipta memiliki kesatuan arah dan gerak 

yang membangkitkan keterpaduan bagian-bagiannya. Perulangan yang teratur itu 

dapat mengenai jarak bagian-bagian, raut, warna, ukuran, dan arah yang ditata. 

Oleh karena itu, irama mempunyai sifat memperkuat kesatuan dan keseutuhan.

Lukisan proyek studi ini cenderung menggunakan irama progresif yaitu 

bentuk irama yang menunjukkan pengulangan dalam perubahan dan 

perkembangan secara berangsur-angsur atau bertingkat. Hal ini nampak pada 

susunan garis berubah dan berkembang pada subyek yang ada dalam lukisan. Dan 

selain itu menggunakan irama flowing. Hal ini nampak pada pengaturan garis 

berombak, berkelok dan mengalir  pada bentuk-bentuk subyek dalam lukisan ini.

d. Dominasi

Dominasi adalah pengaturan peran atau penonjolan bagian atas bagian 

lainnya dalam suatu keseluruhan. Dengan peran yang menonjol pada bagian itu 

maka menjadi pusat perhatian (center of interest) dan merupakan tekanan 
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(emphasis), karena itu menjdi bagian penting dan yang diutamakan. Bagian yang 

tidak mengambil peran disebit subordinasi.

Dominasi atau pusat perhatian pada lukisan proyek studi ini terdapat pada 

subyek utama, yaitu subyek manusia dan kerusakan alam, sedangkan subyek 

lainnya hanya sebagai pendukung.

e. Keseimbangan (balance)

Keseimbangan merupakan prinsip desain yang berkaitan dengan pengaturan 

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

susunan dalam keadaan seimbang. Tidak adanya keseimbangan dalam suatu 

komposisi akan terganggu, sebaliknya, keseimbangan yang baik memberikan 

perasaan tenang dan menarik, serta menjadi keutuhan komposisi.

Dari ketiga macam keseimbangan tersebut penulis akan lebih banyak 

menitikberatkan pada keseimbangan asimetri yang komposisi dimana bagian 

antara kanan dan kiri pada lukisan tidak sama, baik itu dipengaruhi dari segi 

subyek atau warna pada luas bidang yang ada.

f. Kesebandingan (proportion)

Kesebandingan berarti hubungan antar bagian atau antara bagian terdapat

keseluruhannya. Pengaturan hubungan yang dimaksud bertalian dengan ukuran, 

yaitu besar kecilnya bagian, luas sempitnya bagian, panjang pendeknya bagian, 

atau tinggi rendahnya bagian. Selain itu, kesebandingan juga menunjukkan 

pertautan ukuran antara suatu objek atau bagian dengan bagian yang 

mengelilinginya. Tujuan pengaturan kesebandingan adalah agar dicapai 

kesesuaian dan keseimbangan, sehingga diperoleh kesatuan yang memuaskan.
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BAB 3

METODE BERKARYA

3.1. Media Berkarya

a.  Bahan

1.  Kanvas

Kanvas adalah dasar bidang berbentuk kain tebal, biasanya berwarna putih 

tulang dengan pori-pori yang rapat, serat kasar dan memiliki kekuatan yang 

baik serta awet. Biasanya kanvas terbagi dalam beberapa kelas. Macam-

macam kelas bisa berdasarkan ketebalan serat kain dan elastisitasnya. Dalam 

karya ini penulis menggunakan kanvas kelas medium.

2.  Spanram

       Spanram adalah suatu benda yang digunakan untuk membentangkan kanvas. 

Biasanya berbentuk persegi panjang maupun bujur sangkar. Tetapi di masa 

kini banyak spanram yang berbentuk macam-macam, biasa berbentuk 

segitiga, dan lingkaran, namun dalam pembuatan karya ini  bentuk yang 

digunakan adalah persegi panjang. Bahan yang digunakan biasanya dari kayu, 

bisa kayu jati, kayu mahoni, nangka dan lain-lain.

3.   Cat akrilik

Cat akrilik yang digunakan adalah cat akrilik merk Garleria – Winsor &

Newton, dan Amsterdam. Untuk campuran, digunakan cat tembok indoor

merk Mowilex yang berwarna putih.
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b.   Alat

1.  Kuas

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

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

tersebut digunakan berbagai macam ukuran, yaitu ukuran 0, 6, dan 10 untuk 

kuas jenis cat minyak, ukuran 0 dan 6 untuk kuas jenis cat air dan kuas cat 

tembok berukuran 5.

2.  Papan Palet

Papan palet digunakan untuk tempat mencampur cat sebelum dioleskan di 

kanvas. Papan palet yang digunakan adalah papan palet yang terbuat dari 

plastik.

3.   Pisau Palet

Pisau palet digunakan sebagai alat untuk mencampur cat pada papan palet. 

Pisau palet yang digunakan ada dua jenis, yang berujung lurus dan yang 

berujung lancip. 

4.  Kain Lap

Kain lap yang digunakan adalah jenis kain yang mudah menyerap air. 

Digunakan untuk membersihkan kuas setelah dipakai untu mengecat. 

Bertujuan menjaga kuas tetap bersih, terutama setelah mengganti warna agar 

warna tidak tercampur.

5.   Karet Penghapus
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Karet penghapus digunakan untuk menghapus bekas sket yang telah 

digambar pada kanvas dan kertas yang sudah tidak terpakai lagi. Karena sket 

menggunakan pensil warna, maka dapat dihapus dengan karet penghapus 

biasa.

3.2.  Teknik dan Proses Berkarya

Menurut Tjomme de Vries Sahman (1993:72), dilihat dari segi bahan 

terhadap empat teknik pokok yang bisa digunakan dalam berkarya seni lukis, 

yaitu:

1. Aquarellen, yaitu teknik melukis dengan menggunakan cat air, pewarnaan 

dengan teknik ini menyebabkan warna-warna yang dipakai menjadi 

transparan.

2. Guoache, yaitu teknik melukis dengan menggunakan cat plakat (opaque), cat 

yang digunakan cenderung kental.

3. Tempera schildren, yaitu teknik melukis dengan menggunakan cat tempera, 

yaitu cat yang terbuat dari campuran pigmen, air dan lemak.

4. Shicllderen met oilvert, yaitu teknik melukis dengan menggunakan cat 

minyak.

Teknik yang digunakan penulis yaitu menggunakan teknik Guoache, yaitu 

teknik melukis dengan menggunakan cat plakat (opaque), cat yang digunakan 

cenderung kental. Sedangkan dari segi proses dalam melukis menggunakan teknik 

yang biasa yang dipakai yaitu indirect method (metode tidak langsung).

Dalam berkarya melalui tahapan sebagai berikut:
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1.   Pengumpulan sumber data dan pencarian ide

Tahapan ini dilakukan untuk mencari tema-tema yang dapat diangkat sebagai 

tema karya seni lukis. Adapun sumber datanya diperoleh dari buku-buku 

bacaan, majalah, koran, ataupun media cetak lainnya, serta internet, televisi 

dan media elektronik lainnya. Diperoleh juga dengan cara menghadiri 

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

permasalahan-permasalahan tentang buah dan alam, serta teknik-teknik 

melukis dengan menggunakan cat akrilik maupun cat minyak.

2.   Pengolahan ide sampai dengan sket 

Acuan data yang diperoleh dari ide pikiran dituangkan ke dalam bentuk karya 

goresan tangan sebagai sket kasar di atas kertas sebelum disalin dengan 

ukuran lebih besar ke dalam kanvas.

3.   Pengolahan Teknis 

Diawali dengan memberi warna dasar pada subjek kanvas.Warna dasar yang 

digunakan adalah warna tengah-tengah, antara warna paling terang dan yang 

paling gelap yang diinginkan. Setelah itu pemberian efek gelap terang pada 

subjek agar terkesan timbul.

4.   Sentuhan akhir

Sentuhan akhir dilakukan ketika karya lukis yang sudah jadi kemudian terlihat 

pada bagian-bagian tertentu yang dirasa masih perlu diberi penambahan-

penambahan untuk menghasilkan karya lukis lebih sempurna.

5.   Pengolahan akhir (finishing)
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Karya lukis yang telah selesai diproduksi kemudian di finishing agar warna 

tidak berubah dan tidak rusak jika tergores-gores. Finishing dapat 

menggunakan clear semprot atau woodstain yang cara penggunaannya 

dioleskan dengan menggunakan kuas.

6.   Pengemasan karya lukis

Proses pengemasan terakhir dalam format layak pamer untuk lukisan 

bermedia cat akrilik di atas kanvas tidak menggunakan bingkai karena 

ketebalan kanvas sengaja dibuat agar kanvas tidak perlu lagi diberi bingkai. 

Ditambah bagian pinggir kanvas (ketebalan kanvas yang tercipta dari kayu 

spanram) yang sengaja dijadikan media lukis juga, membuat lukisan tidak 

perlu dibingkai. 
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BAB 4

DESKRIPSI DAN ANALISIS KARYA

4.1. karya 1

4.1.1. Spesifikasi Karya

Media : Cat akrilik di atas kanvas

Judul : Merenung

Ukuran : 80 x 60 cm

Tahun : 2010

4.1.2. Deskripsi Karya

Lukisan yang berjudul “Merenung” ini memiliki subyek figur manusia, 

yang ditempatkan di bagian kiri lukisan, dengan posisi duduk, yang hanya 

sebagian terlihat tampak samping, yang meliputi kepala hingga dada, sebagian 

tangan kanan, dan sebagian kaki. Subyek manusia tersebut menggunakan teknik 
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pewarnaan monokromatik hijau. Selain subyek berupa figur manusia juga terdapat

bidang segitiga yang terbagi menjadi tiga ruang yang di dalamnya terdapat ikon 

pohon rindang , ikon pohon yang sudah ditebang dan ikon gedung yang sedang 

mengeluarkan asap yang terbagi secara horisontal. Pada bidang segitiga, subyek 

ikon pohon rindang  dan  pohon yang sudah ditebang berwarna monokromatik 

hijau dan pada ikon gedung yang mengeluarkan asap berwana abu-abu.

Background pada subyek matter tersebut berwarna datar biru muda. 

Lukisan ini menggunakan media cat akrilik di atas kanvas yang berukuran 80 x 60 

cm.

4.1.3. Analisis Karya

Dalam lukisan yang berjudul “Merenung” ini terdapat beberapa unsur 

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

adalah:

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

garis lengkung terbentuk dari perbedaan antar hijau tua pada subyek manusia dan

warna biru muda pada background lukisan, dengan pemberian warna yang kontras 

antara subyek manusia dan background,  garis lengkung tersebut juga sebagai 

garis yang mendominasi dalam lukisan karena merupakan garis yang paling besar 

dalam lukisan ini. Garis lengkung juga terdapat pada garis yang terbentuk dari 

perbedaan warna antara subyek ikon pohon dan bidang segitiga. Garis tegak 

terbentuk dari perbedaan warna monokromatik hijau dalam bidang segitiga,

sehingga memberi kesan sebagai pembatas ruang di dalam bidang segitiga yang  

pada setiap ruang terdapat subyek lukisan. Garis tegak terdapat pula pada subyek 
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pabrik yang terbentuk dari perbedaan antara warna hitam pada subyek gedung 

berasap dan warna hijau muda pada ruang di dalam bidang segitiga. Garis datar

terbentuk dari perbedaan antara warna hitam pada ikon gedung dan warna hijau 

muda pada ruang di dalam bidang segitiga. Garis miring terbentuk dari perbedaan 

antara warna monokromatik hijau pada bidang segitiga dan warna biru muda pada

background lukisan.

Warna yang disajikan secara keseluruhan dalam lukisan ini antara lain:

menggunakan susunan warna monokromatik hijau terdapat pada subyek manusia,

subjek pohon dan bidang segitiga. Susunan warna monokromatik hijau juga 

sebagai warna yang mendominasi pada lukisan ini. Susunan warna 

monokromatik abu-abu terdapat pada subyek gedung yang berasap. Warna biru

muda terdapat pada background lukisan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik pewarnaan yang 

digunakan adalah menggunakan susunan warna monokromatik dengan warna 

kontras antara subyek dan background lukisan. Hal tersebut bertujuan untuk 

membuat subyek lukisan lebih menonjol, sekaligus memunculkan center of 

interes dari subyek lukisan.

Tekstur dalam lukisan ini menggunakan tekstur semu, yang tampak pada 

kulit manusia dan pohon, hal ini tercipta karena penggunaan warna baik itu 

gradasi atau penerapan pencahayaan serta keplastisan bentuk. 

Seluruh bentuk dan warna pada lukisan ini disusun pada bidang kanvas 

berukuran 80 cmx 60 cm dengan media cat akrilik di atas kanvas. Dengan 

komposisi yang digunakan dalam lukisan ini adalah keseimbangan asimetris 
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dengan diposisikannya subyek manusia pada bagian kanan dengan warna lebih 

gelap, kemudian penempatan bidang segitiga pada sebelah kiri dengan warna 

terang yang tampak memenuhi bidang lukisan sehingga memberi kesan seimbang.

Lukisan ini secara keseluruhan beraliran Surrealisme di mana subyek 

digambarkan secara tidak nyata, serta menggunakan pewarnaan hijau 

monokromatis yang merupakan warna simbol. 

Subyek manusia dengan warna monokromatik hijau memberi makna 

bahwa manusia adalah bagian dari alam, dan pada subyek manusia itu sendiri 

dengan posisi duduk, wajah menghadap ke depan dengan pandangan kosong dan 

ekspresi wajah yang sedang bersedih memberi makna manusia yang sedang 

merenungkan sesuatu dengan kesedihan yang dialaminya. Pada bidang segitiga 

yang bagian dalamnya terdapat  subyek pohon rindang, ikon batang pohon, dan 

ikon gedung ditata secara horisontal memberikan makna bahwa kerusakan alam 

yang dilakukan oleh manusia semakin lama semakin parah dan tidak terkendali.

Secara keseluruhan lukisan ini bermakna manusia yang dekat dengan 

alam, di mana manusia membutuhkan alam untuk memperoleh kehidupan, akan 

tetapi melihat keadaan yang sekarang ini manusia terus 

memproduksi/memanfaatkan alam ,  merusaknya bahkan membangun gedung-

gedung  di atas lahan-lahan yang seharusnya menjadi tempat penghijauan tanpa 

mengimbangi dengan pelestariannya, oleh karena itu dengan melihat keadaan 

tersebut manusia hanya bisa merenungkan tentang nasib ke depan alam kita dari 

tindakan pengeksploitasian alam yang terus menerus, oleh karena itulah lukisan 

ini berjudul “Merenung”.
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4.2. Karya 2

4.2.1. Spesifikasi Karya

Media : Cat akrilik di atas kanvas

Judul : Sang Penguasa

Ukuran : 120 cm x 90 cm

Tahun : 2011

4.2.2. Deskripsi Karya

Lukisan dengan judul “Sang Penguasa” ini memiliki subyek utama 

berupa figur manusia berjenis kelamin perempuan dibuat dengan bagian tubuh 

tampak seluruhnya berposisi sedang duduk dengan bagian kaki terbuka lebar di 

atas ikon bekas pohon yang sudah ditebang, bagian kepala menghadap telapak 

tangannya, kanan kiri ditekuk ke bawah sedang menggenggam bagian bawah 

daster yang dikenakannya. Di bawah ikon batang pohon yang sudah ditebang 
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terdapat ikon pohon yang sudah ditebang dengan ukuran lebih besar dan terpotong 

oleh bidang kanvas bagian bawah sehingga tidak tampak secara keseluruhan. Pada 

background lukisan berupa bidang datar berwarna coklat berwarna coklat muda 

kemerahan dan terdapat sapuan kuas kasar berwarna putih samar-samar.

4.2.3. Analisis Karya

Lukisan dengan judul “Sang Penguasa” ini memiliki berbagai unsur rupa, 

salah satu unsur rupa yang terdapat dalam lukisan tersebut antara lain adalah 

unsur garis. Unsur garis yang terdapat pada lukisan berupa garis vertikal yang 

terdapat pada lukisan tersebut berupa garis yang terbentuk dari bagian tangan dan 

kaki subyek  lukisan. Garis lengkung yang terbentuk dari lekuk tubuh subyek 

lukisan yang berupa figur manusia dan terdapat pula pada ikon pohon yang 

diduduki subyek manusia. Secara keseluruhan garis yang mendominasi lukisan 

tersebut adalah garis lengkung yang terdapat pada subyek manusia dan ikon 

potongan pohon. 

Pada warna yang lebih cenderung mengunakan susunan warna 

monokromatik coklat dan gelap terang agar bentuk tiga dimensi subyek lebih 

terlihat nyata.  Komposisi yang digunakan dalam lukisan tersebut adalah 

komposisi asimetris. Hal tersebut dapat dilihat dari penataan subyek lukisan yang 

terdapat pada bagian kiri lukisan. Komposisi ini dimaksudkan agar pusat 

perhatian pada bidang kanvas fokus pada subyek figur perempuan.

Lukisan yang berjudul “Sang Penguasa” menggunakan aliran Surealisme

fotografik sesuai dengan bentuk yang diwujudkan berupa sesuatu yang tak nyata 

namun dengan pendekatan realis.
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Subyek lukisan berupa figur  perempuan yang sedang menduduki ikon 

batang pohon  memberikan kesan bahwa manusia telah memiliki kekuasaan dan 

semena-mena melakukan pengerusakan terhadap alam. Pemilihan subyek 

perempuan dengan memakai pakaian mini tersebut menandakan bahwa liar dalam 

arti liar dalam melakukan dan mengeksploitasi alam tanpa batasan-batasan sifat 

aslinya sebagai perempuan. Pada bagian pohon yang sudah ditebang berukuran 

kecil tumbuh di atas pohon yang sudah ditebang yang memiliki ukuran lebih besar 

mempunyai makna sebagai bentuk pengrusakan alam  sudah menjadi gejala yang 

terus terulang dan bertambah parah dengan tidak memandang besar atau kecil 

masalah yang dilakukan. Kemudian pada bentuk background berwarna coklat 

muda kemerahan  datar dengan sapuan warna putih memberikan kesan kosong, 

luas dan hampa di tempat yang tinggi hal ini dimaksudkan karena pengrusakan 

alam sudah menjadi hal yang tak bisa ditentang oleh siapa pun dan merupakan 

kekuasaan mutlak bagi manusia itu sendiri dalam melakukan hal tersebut. 

Lukisan di atas mempunyai makna keseluruhan bahwa manusia sebagai 

makhluk yang paling sempurna, makhluk yang diberi akal dan pikiran memiliki 

kekuasaan dan semena-mena melakukan pengrusakan terhadap alam. telah 

menjadi kebiasaan yang wajar dan telah terjadi berulang-ulang tanpa adanya 

sesuatu yang menentang. Hal yang seharusnya tidak benar menjadi benar karena 

kelalaian manusia yang tidak menyadari hal yang telah dilakukan selama ini. 

Lukisan ini berupaya memberikan peringatan kepada manusia agar melihat apa 

yang telah dilakukan selama ini sehingga alam tidak hanya bermanfaat untuk 

dieksplotasi saja tetapi untuk dijaga kelestariannya juga.
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4.3. Karya 3

4.3.1. Spesifikasi Karya

Media : Cat akrilik di atas kanvas

Judul : Permainan Manusia

Ukuran : 120 x 90 cm

Tahun : 2011

4.3.2. Deskripsi Karya

Lukisan yang berjudul “Permainan Manusia” di atas memiliki subyek

berupa tangan  manusia yang ditempatkan pada bagian atas dengan posisi 

horisontal, atau dengan posisi tidur dan hanya beberapa bagian saja yang terlihat 

sebagian jari tangan, sedangkan subyek tangan manusia tersebut memakai jas 

yang nampak pada sebagian subyek tangan. Selain subyek tangan manusia juga 
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terdapat subyek ikon bumi yang di dalamnya terdapat banyak potongan pohon 

yang terpisah dalam dua bagian pada subyek bumi. Pada subyek tangan terdapat 

alat penggerak tali yang dihubungkan pada subyek bumi. Pada background 

berwarna coklat muda dan putih.

4.3.3. Analisis Karya

Dalam lukisan yang berjudul “Permainan Manusia” terdapat beberapa 

unsur rupa yang perlu dianalisis, beberapa unsur tersebut adalah: 

Garis -garis yang terdapat dalam lukisan ini terdiri dari garis lengkung dan 

garis lurus. Garis lengkung terjadi karena perbedaan antara susunan warna 

monokromatik coklat pada subyek manusia dengan warna  putih pada 

background, garis lengkung terbentuk dari perbedaan antara susunan warna 

monokromatik coklat pada subyek bumi dan warna putih pada background, garis 

lengkung juga terdapat pada ikon potongan pohon yang terdapat dalam subyek 

ikon bumi. Garis lengkung ini menjadi dominasi sebagian besar lukisan ini. Garis 

lurus dengan arah silang terdapat pada alat penggerak tali yang terbentuk dari 

perbedaan warna monokromatik coklat pada ikon alat penggerak tali dan warna 

putih pada background. Garis tegak terbentuk dari perbedaan warna coklat muda 

pada tali dan putih pada background. Dari keterangan di atas garis yang 

mendominasi pada lukisan di atas adalah garis lengkung, karena merupakan garis 

yang paling besar dalam lukisan tersebut.

Warna yang disajikan secara keseluruhan dalam lukisan ini antara lain : 

menggunakan susunan warna monokromatik coklat pada bagian tangan manusia 
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dan pada ikon potongan pohon yang tumbang, subyek bumi yang menggunakan 

susunan warna monokromatik coklat, subyek mainan yang mmenggunakan 

susunan warna monokromatik coklat, serta background yang merupakan langit 

yang berwarna coklat muda dan warna putih pada background dan bumi sebagai 

aksen terkena cahaya.

Dari penjelasan tersebut warna yang mendominasi lukisan di atas adalah 

menggunakan susunan warna monokromatik coklat antara subyek dan 

background. Hal tersebut bertujuan agar membuat lukisan terkesan lebih menyatu.

Tekstur pada lukisan ini menggunakan tekstur semu yang tampak pada 

kulit manusia, mainan, bumi dan background, hal itu tercipta karena penggunaan 

warna baik itu gradasi atau penerapan pencahayaan serta keplastisan bentuk.

Seluruh bentuk dan warna pada lukisan ini disusun pada bidang kanvas 

berukuran 120 x 90 cm dengan media cat akrilik di atas kanvas. Dengan 

komposisi yang digunakan dalam lukisan ini adalah keseimbangan simetris 

dengan diposisikannya subyek manusia di atas dan subyek bumi dan mainan 

berada di tengah. Penempatan background dengan warna putih kecoklatan

membuat kanan dan kiri terlihat seimbang.

Secara teori lukisan ini beraliran surrealisme itu dikarenakan subyek di 

gambarkan secara tidak nyata, komposisi bentuk dan warna juga banyak di 

pengaruhi aliran surrealisme.
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Pada subyek tangan yang sedang memakai jas pada lukisan di atas 

bermakna bahwa manusia sebagai penguasa yang memegang kendali atas apa 

yang ada di bumi ini. Pada ikon bumi bermakna bahwa tempat di mana manusia 

memperoleh kehidupan, ikon potongan pohon yang terdapat pada subyek bumi 

bermakna bahwa wujud dari kerusakan alam, sedangkan pada ikon mainan 

bermakna alat yang dimainkan manusia.

Pada lukisan di atas secara keseluruhan memberikan makna bahwa 

manusia diberikan hak umtuk menjaga bumi karena diberi kelebihan dari pada 

makhluk lain, namun dengan kelebihan yang dimilikinya manusia sering 

menggunakannya dengan memanfaatkan alam yang berlebihan sehingga 

menjadikan kerusakan pada bumi yang mengakibatkan rusaknya ekosistem alam. 

Manusia yang cenderung tidak puas akan kebutuhannya membuat selalu tidak 

puas dalam merusak alamnya dengan mengeksploitasi kayu dan membuat 

ekosistem tidak berjalan secara normal. Manusia yang berperan penting dalam 

keadaan alam kita sehingga baik dan buruknya keadaan alam kita tergantung di 

mana kita dalam mempermainkan alam, atas dasar itulah lukisan ini berjudul 

“Permainan Manusia”.
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4.4. Karya 4

4.4.1. Spesifikasi Karya

Media : Cat akrilik di atas kanvas

Judul : Semakin hilang

Ukuran : 120 x 90 cm

Tahun : 2011

4.4.2. Deskripsi Karya

Lukisan yang berjudul “semakin hilang” ini memiliki subyek utama figur

manusia, yang berada pada kiri lukisan dengan posisi yang sedang duduk dengan 

tangan yang mendekap kedua kakinya. Terlihat hanya sebagian karena lukisan ini 

sengaja dibuat tampak samping, yang meliputi kepala yang menunduk, sebagian 

tangan dan kaki. Hampir sama dengan lukisan yang berjudul “Merenung” subyek 

manusia menggunakan susunan warna monokromatik hijau. Subyek manusia 

tersebut dikelilingi gradasi warna kuning ke hitam dan juga terdapat beberapa 

ikon daun.
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Latar belakang dari subyek tersebut berwarna hitam dengan intensitas 

sangat gelap, lukisan ini menggunakan media berupa cat akrilik dengan ukuran 

120 x 90 cm di atas kanvas.

4.4.3. Analisis karya

Dalam lukisan yang berjudul “semakin hilang” ini terdapat beberapa 

unsur rupa di dalamnya. Unsur – unsur yang terdapat sebagai media ekspresi 

antara lain adalah:

Garis – garis yang tercipta dalam lukisan ini antara lain sebagai berikut:

Garis lengkung terbentuk dari perbedaan susunan warna monokromatik 

hijau pada subyek manusia dan warna hitam  pada background lukisan, garis 

lengkung juga terdapat pada ikon daun. Garis yang mendominasi pada lukisan 

diatas adalah garis lengkung karena merupakan garis yang paling besar dalam 

lukisan ini.

Warna yang disajikan dalam lukisan ini antara lain menggunakan susunan

warna monokromatik hijau terdapat pada subyek manusia dan pada ikon daun. 

Warna kuning pada bagian yang melingkari subyek utama dan warna hitam pada 

background lukisan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik pewarnaan yang 

digunakan adalah menggunakan susunan warna monokromatik dengan warna 

kontras antara subyek dan background lukisan. Hal tersebut bertujuan untuk 

membuat subyek lukisan lebih menonjol, sekaligus juga memunculkan point of 

interest dari subyek lukisan.
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Tekstur yang terdapat pada lukisan ini adalah tekstur semu, yaitu terdapat 

pada subyek manusia dan ikon daun, hal itu tercipta karena penggunaan warna 

baik itu gradasi atau penerapan pencahayaan serta keplastisan bentuk.

Seluruh bentuk pada lukisan ini disusun pada bidang kanvas sebesar 120 x 

90 cm. Dengan media cat akrilik di atas kanvas. Dengan komposisi yang 

digunakan dalam lukisan ini adalah keseimbangan asimetris dengan diposisikan 

subyek berada pada sisi kanan kemudian dengan background gelap sehingga 

memberikan kesan bahwa subyek terhimpit. 

Lukisan ini secara keseluruhan beraliran surrealisme di mana subjek 

digambarkan secara tidak nyata dan terkesan menghilang.

Warna hijau pada subyek manusia karena mewakili manusia sebagai 

makhluk biologis dan merupakan bagian dari alam, dan pada bagian manusia itu 

sedang berposisi duduk dan mendekap kakinya sendiri dengan wajah yang sedih 

dan ditambah dengan background yang hitam pekat menjadikan subyek pada 

lukisan tersebut berkesan menghilang.

Serta menggunakan susunan warna monokromatik hijau yang merupakan 

warna symbol. Karena warna hijau bermakna kehidupan manusia yang juga 

sebagai makhluk biologis.

Secara keseluruhan lukisan ini bermakna bahwa manusia yang harusnya 

dekat dengan alam namun manusia tidak bisa mengelola alam dan menjaga alam 

dengan baik, sehingga menimbulkan kerusakan alam yang kelak juga pasti 

berimbas pada peradaban manusia dan alam pasti akan musnah bersama manusia, 

oleh karena itu judul dari lukisan ini adalah “semakin hilang”.
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4.5. Karya 5

4.5.1. Spesifikasi Karya

Media : Cat akrilik di atas kanvas

Judul : Penyesalan

Ukuran : 120x 90 cm

Tahun : 2011

4.5.2. Deskripsi Karya

Lukisan yang berjudul “Penyesalan” ini memiliki subyek bagian mata 

sebelah kanan manusia, yang ditempatkan di bagian tengah lukisan, dengan posisi 

mata tebuka yang terlihat tampak depan, meliputi bagian bola mata, bulu mata , 

serta kelopak mata bagian atas dan bawah. Pada bagian kornea mata terdapat ikon 

peta Indonesia. Subyek mata manusia tersusun dari susunan warna monokromatik 

biru. Selain subyek mata sebelah kanan manusia juga terdapat subyek pepohonan 

terletak di bagian bawah bidang kanvas, yang diposisikan secara vertikal berjajar 

antara subyek pohon yang satu dengan yang lainnya. Subyek pepohonan yang 

diposisikan berjajar secara vertikal, membagi bidang kanvas secara horizontal 

yang menggunakan susunan warna monokromatik abu-abu dan hitam.
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Subyek mata manusia sebelah kanan sekaligus menjadi background pada 

lukisan ini, karena subyek mata diposisikan pada bagian bidang kanvas secara 

menyeluruh yang berwarna susunan warna monokromatik biru. Lukisan ini 

menggunakan media cat akrilik di atas kanvas yang berukuran 120x 90 cm.

4.5.3. Analisis Karya

Dalam lukisan yang berjudul “Penyesalan” ini terdapat beberapa unsur 

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

adalah:

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

garis lengkung terbentuk dari perbedaan warna antara biru muda dan hitam pada

subyek mata kanan manusia yang membentuk kelopak mata bagian atas dan 

bawah. Garis lengkung juga terdapat pada bagian bola mata yang tercipta dari 

perbedaan warna putih dan hitam. Garis lengkung tersebut juga sebagai garis yang 

mendominasi dalam lukisan karena merupakan garis yang paling besar dalam 

lukisan ini. Selain itu, garis lengkung juga terdapat pada perbedaan warna antara 

ikon peta indonesia dan bagian kornea mata yang menggunakan susunan warna 

monokromatik biru, sehingga mengesankan ikon peta tersebut berada di dalam 

bola mata yang merupakan pantulan bayangan dari pandangan subyek mata 

tersebut. Di bagian bawah subyek mata, terdapat garis lengkung yang membentuk 

raut organis, yang mengesankan raut tersebut adalah air mata yang menetes pada 

bagian bawah subyek mata manusia. Garis lurus terbentuk dari perbedaan susunan

warna monokromatik biru pada background dan hitam pada subyek pepohonan

dalam bidang kanvas. Perpaduan garis zigzag dan lengkung juga  terdapat pada 
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subyek pepohonan yang mengesankan sisa-sisa kekokohan dari pohon yang telah 

mati. 

Warna yang disajikan secara keseluruhan dalam lukisan ini antara lain

menggunakan susunan warna monokromatik biru terdapat pada subyek mata 

manusia, dan ikon peta Indonesia yang merupakan warna dominan dan sekaligus 

menjadi warna background pada lukisan. Susunan warna monokromatik bernada 

abu-abu dan hitam terdapat pada subyek utama, yaitu bagian mata manusia, 

subyek pepohonan, dan ikon peta Indonesia.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik pewarnaan yang 

digunakan adalah pewarnaan monokromatik dengan menggunakan nada warna 

yang berbeda-beda. Warna kontras antara subyek dan background lukisan. Hal 

tersebut bertujuan untuk membuat subyek lukisan lebih menonjol, sekaligus 

memunculkan center of interes dari subjek lukisan.

Tekstur dalam lukisan ini menggunakan tekstur semu yang tampak pada 

kulit subyek mata manusia dan pepohonan, hal ini tercipta karena penggunaan 

warna baik itu gradasi atau penerapan pencahayaan serta keplastisan bentuk. 

Komposisi yang digunakan dalam lukisan ini adalah keseimbangan 

simetris dengan diposisikannya subyek mata manusia pada bagian tengah atas 

bidang kanvas.  Dengan proporsi yang lebih besar dari subyek pepohonan. 

Kemudian penempatan subyek pepohonan pada sebelah bawah bidang kanvas 

yang di posisikan secara berjajar, memberikan kesan ruang yang luas. Pada sekitar 

subyek mata manusia yang sekaligus background dalam lukisan ini terdapat pula 

bagian hidung yang tampak sebagian. Yaitu bagian kanan atas hidung yang dekat 
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dengan subyek mata. Sehingga secara keseluruhan lukisan ini memiliki irama 

yang statis.

Lukisan ini secara keseluruhan beraliran surrealisme di mana subyek 

digambarkan secara tidak nyata, serta menggunakan pewarnaan biru 

monokromatis yang merupakan warna yang terdapat pada subyek mata manusia 

dan digunakan sebagai warna simbol. 

Subyek mata manusia dengan susunan warna monokromatik biru memberi 

makna bahwa manusia merupakan bagian dari kehidupan. Di bagian bawah 

subyek mata tersebut terdapat air mata yang merupakan pertanda bahwa subyek 

manusia tersebut telah menangis. Di bagian bola mata terdapat pantulan bayangan 

yang merupakan ikon peta Indonesia sehingga dapat diartikan bahwa subyek mata 

yang diposisikan tampak depan sedang menatap bagian wilayah negara Indonesia. 

Sedangkan pada subyek pepohonan yang terletak di bagian bawah bidang kanvas 

merupakan pepohonan yang yang mati yang merupakan simbol dari kerusakan 

alam.

Secara keseluruhan, lukisan yang berjudul “Penyesalan” bermakna bahwa 

manusia merupakan bagian dari alam. Namun dalam kenyataannya,  manusia 

kurang menyadari  cara mereka untuk menghargai alam. Kelemahan manusia 

yang kurang menyadari cara untuk menghargai alam, menimbulkan penyesalan 

bagi manusia itu sendiri. Sehingga setelah kerusakan alam itu terjadi manusia baru 

menyadari bahwa korban dari kerusakan alam tersebut adalah manusia itu sendiri. 

Sedangkan ketidaksadaran manusia menghargai alam ini khususnya di Indonesia.
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4.6. Karya 6

4.6.1. Spesifikasi Karya

Media : cat akrilik di atas kanvas

Judul : Lindungi Hijauku

Ukuran : 120 X 90cm

Tahun : 2011

4.6.2. Deskripsi Karya

Lukusan yang berjudul “Lindungi Hijauku” ini memiliki subyek tangan 

manusia dan selembar daun di telapaknya. Telapak tangan kanan dengan posisi 

terbuka memiliki susunan warna monokromatik merah, sedangkan subyek daun 

yang berada di atas telapak tangan menggunakan susunan warna monokromatik 

hijau. Background pada subjek mater tersebut berlatar belakang warna hitam, 
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lukisan ini menggunakan media cat akrilik di atas kanvas dengan ukuran 

120X90cm.

4.6.3. Analisis Karya

Lukisan yang berjudul “ Lindungi Hijauku”ini terdapat unsur rupa di

antaranya, unsur-unsur yang terdapat sebagai media ekspresi antara lain adalah:

Garis lengkung terbentuk dari perbedaan antara warna merah tua pada subyek 

tangan dan warna hitam pada latar belakang lukisan. Garis lengkung juga 

terbentuk dari warna hijau dari subyek daun dan warna merah muda pada subyek 

tangan.

Warna yang disajikan secara keseluruhan pada lukisan yang berjudul “ 

Lindungi Hijauku” antara lain: Susunan warna monokromatik merah pada 

subyek tangan dan susunan warna monokromatik hijau pada subyek daun. Warna 

hitam sebagai latar belakang lukisan.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pewarnaan yang 

digunakan adalah warna monokromatik dengan warna kontras pada latar belakang 

lukisan. Hal tersebut bertujuan untuk membuat subyek lebih menonjol, sekaligus 

memunculkan point of interes dari subyek lukisan.

Tekstur lukisan menggunakan tekstur semu yang nampak pada kulit 

tangan dan selembar daun, hal ini tercipta karena penggunaan warna, baik itu 

gradasi atau penerapan pencahayaan serta keplastisan bentuk. Lukisan ini 

cenderung mengacu ke lukisan beraliran surialisme, yang ditunjukkan pada warna 

tangan yang berwarna merah. Warna yang tidak sewajarnya kulit manusia.
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Subyek tangan yang berwarna merah memberi makna bahwa manusia 

selalu memiliki nafsu untuk merusak lingkungan dan alam sekitar, baik itu secara 

langsung atau tak langsung. Posisi tangan tersebut terbuka dan di atasnya terdapat 

selembar daun berwarna hijau, yang mencerminkan bahwa hendaknya manusia 

melindungi alam sekitarnya.

Secara keseluruhan lukisan ini bermakna manusia yang bergantung pada 

alam untuk bertahan hidup, dan alam yang selalu membutuhkan manusia untuk 

kelestariannya. Melihat kondisi sekarang ini manusia selalu memanfaatkan alam 

untuk kepentingan pribadinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan untuk 

memperoleh kekayaan yang lebih tanpa memikirkan pelestariannya, sehingga 

alam menjadi rusak karena perbuatan manusia demi kepentingan pribadinya. 

Melihat hal tersebut melalui karya yang berjudul “Lindungi Hijauku” penulis 

ingin menyampaikan pesan sebagai manusia yang hendaknya melindungi hijaunya 

alam sekitar. Jadi kita manusia tidak hanya pandai memanfaatkan alam saja, 

melainkan juga menjaga dan melestarikan hijaunya alam ini.
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4.7. Karya 7

4.7.1. Spesifikasi Karya

Media : Cat akrilik di atas kanvas

Judul : Menerima Kehendak Alam

Ukuran : 120 X 90cm

Tahun : 2011

4.7.2. Deskripsi Karya

Lukisan yang berjudul “Menerima Kehendak Alam” ini memiliki subyek 

figur dua tangan manusia yang sedang membawa seonggok tanah yang 

menggambarkan gunung meletus. Kedua tangan memiliki susunan warna 

monokromatik merah, gunung menggunakan susunan warna analogus, dan latar 

belakang lukisan berwarna hitam. Lukisan ini menggunakan media cat akrilik 

diatas kanvas dengan ukuran 120 X 90 cm.
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4.7.3. Analisis Karya

Dalam lukisan yang berjudul “ Menerima Kehendak Alam” ini terdapat 

unsur rupa, di antaranya adalah unsur garis, garis lengkung pada lukisan ini 

terbentuk dari perbedaan antara susunan warna monokromatik merah pada tangan 

dengan latar belakang lukisan yang berwarna hitam. Garis lengkung juga terdapat 

dari perbedaan warna merah kehitaman pada gunung dengan merah kekuningan 

pada aliran lahar gunung meletus.

Warna yang disajikan secara keseluruhan pada lukisan “ Menerima 

Kehendak Alam” antara lain menggunakan susunan warna monokromatik merah 

terdapat pada subyek dua tangan yang sedang membawa gunung yang sedang 

meletus. Warna hitam sebagai latar belakang lukisan.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pewarnaan yang 

digunakan adalah warna monokromatik dengan warna kontras pada latar belakang 

lukisan. Hal tersebut bertujuan untuk membuat subyek lukisan lebih menonjol, 

sekaligus memunculkan centre of interes di subyek lukisan.

Tekstur pada lukisan menggunakan tekstur semu, yang nampak pada kulit 

tangan dan gunung yang sedang meletus. Hal ini tercipta karena penggunaan 

warna, baik itu gradasi atau penerapan pencahayaan serta keplastisan bentuk.

Komposisi subyek pada lukisan ini adalah keseimbangan simetris dengan 

posisi subyek tangan terletak di tengah bidang kanvas. Dua subyek tangan yang 

sedang terbuka dan menerima atau membawa sebuah gunung yang sedang 
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meletus, memberi makna bahwa sebagai manusia hanyalah bisa menerima 

kehendak alam. Tangan yang terbuka menandakan sikap manusia yang hanya bisa

menerima saja dan gunung yang sedang meletus menggambarkan salah satu 

kemurkaan alam yang hanya bisa diterima manusia. Lukisan ini cenderung 

mengacu pada lukisan beraliran surialisme yang ditunjukkan pada subyek gunung 

meletus yang sedang dibawa oleh tangan manusia. Warna tangannya juga tidak 

selayaknya warna tangan pada manusia, karena dalam lukisan ini tangannya 

bersusunan warna monokromatik merah.

Secara keseluruhan lukisan yang berjudul “Menerima Kehendak Alam” 

ini bermakna  walaupun sebagai manusia kita memiliki akal pikiran dan kelebihan 

yang lain, belakangan ini sering terjadi fenomena-fenomena alam yang terjadi di 

dunia ini, yang meliput bencana-bencana alam yang terjadi akibat perbuatan 

manusia maupun bencana alam yang berasal dari alam itu sendiri misalnya 

gunung meletus. Bencana alam gunung merapi terjadi karena kehendak Tuhan. 

Sebagai manusia ciptaan Tuhan, manusia hanya bisa menerima kehendak Tuhan. 

Manusia mungkin bisa menganalisis tanda-tanda bencana alam tersebut dengan 

akal pikiran yang diberikan Tuhan kepada manusia, namun manusia tidak bisa 

mengetahui dan hanya bisa menerima dengan pasrah  kapan bencana alam itu 

terjadi.
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4.8. Karya 8

4.8.1. Spesifikasi Karya

Media : Cat akrilik di atas kanvas

Judul : Tak Lagi Nyenyak

Ukuran : 120 x 90 cm

Tahun : 2011

4.8.2. Deskripsi karya

Lukisan yang berjudul “Tak Lagi Nyenyak” di atas memiliki subyek

pokok berupa manusia yang ditempatkan pada bagian bawah dengan posisi 

horisontal, atau dengan posisi tidur dan hanya beberapa bagian saja yang terlihat, 

seperti : sebagian kepala, leher dan bahu saja. Subyek manusia tersebut 

menggunakan susunan warna monokromatik coklat pada kepala, leher, dan 

telinga, dan berwana hitam pada baju dan rambut subyek manusia. Selain subyek 

pokok berupa figur manusia, lukisan tersebut juga terdapat subyek pendukung
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berupa ikon pabrik yang menggunakan susunan warna monokromatik hitam dan 

mengeluarkan banyak kepulan asap berwarna putih agak kehitaman. Sedangkan 

pada background digunakan warna putih kekuningan.

4.8.3. Analisis Karya

Dalam lukisan yang berjudul “Tak Lagi Nyenyak” terdapat beberapa 

unsur rupa yang perlu dianalisis, beberapa unsur tersebut adalah: 

Garis garis yang terdapat dalam lukisan ini terdiri dari garis lengkung dan 

garis lurus. Garis lengkung terjadi karena perbedaan warna antara subyek pokok 

berupa ikon kepala manusia dengan background lukisan. Garis lengkung tersebut 

mendominasi sebagian besar lukisan ini karena subyek pada garis ini mempunyai 

ukuran besar, Garis lengkung juga terdapat pada awan dan asap yang merupakan 

perbedaan warna antara warna kuning dan susunan warna monokromatik hitam. 

Garis lurus terdapat pada beberapa bagian gambar, yaitu susunan garis 

tegak yang terdapat pada ikon cerobong asap yang mengeluarkan asap. Garis 

tersebut mempunyai susunan warna monokromatis hitam dan kontras dengan 

background yang ada pada belakang subyek. Selain garis tegak garis miring dan 

garis horisontal juga terlihat pada gambar belakang subyek manusia yang 

merupakan ikon dari sebuah bangunan yang sebagian besar memiliki unsur garis 

yang dalam hal ini adalah pabrik yang juga bersusunan warna monokromatis 

hitam.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa garis yang mendominasi 

pada lukisan di atas adalah garis lengkung  karena merupakan garis yang paling 

dominan dalam lukisan ini.
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Warna yang disajikan secara keseluruhan dalam lukisan ini antara lain 

menggunakan susunan warna monokromatik coklat yang terdapat pada subyek 

manusia yang meliputi kepala dan leher subyek manusia dan susunan warna 

monokromatik hitam terdapat pada baju dan rambut subyek manusia. Subyek

pendukung berupa ikon pabrik yang mengeluarkan asap menggunakan susunan 

warna monokromatik hitam, serta background lukisan yang berupa langit dengan 

warna kuning keputihan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik pewarnaan yang 

digunakan adalah warna monokromatik dengan warna analogus yang terdapat 

pada seluruh subyek dengan background. Hal tersebut bertujuan agar membuat 

lukisan terkesan lebih menyatu dan mampu menyampaikan pesan yang ada pada 

lukisan tersebut.

Tekstur pada lukisan ini menggunakan tekstur semu yang tampak pada 

kulit manusia, pabrik asap dan langit, hal itu tercipta karena penggunaan warna 

baik itu gradasi atau penerapan pencahayaan serta keplastisan bentuk.

Seluruh bentuk dan warna pada lukisan ini disusun pada bidang kanvas 

berukuran 120 x 90 cm dengan media cat akrilik di atas kanvas. Dengan 

komposisi yang digunakan dalam lukisan ini adalah keseimbangan simetris 

dengan diposisikannya subyek pokok berupa ikon kepala manusia di bawah dan 

subyek pendukung berupa ikon gedung pabrik berada di sekitar background

lukisan. 
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Secara teori lukisan ini beraliran surrealisme itu dikarenakan subyek di 

gambarkan secara tidak nyata, komposisi bentuk dan warna juga banyak di 

pengaruhi aliran surrealisme.

Subyek pokok berupa ikon manusia dengan posisi tertidur dengan wajah 

menghadap ke atas dengan mata sayu, serta posisi mulut yang terbuka dengan 

background pabrik dan kepulan asap yang tebal memberikan makna bahwa 

manusia selalu terganggu dan tidak nyaman sehingga tidak bisa tertidur, karena 

manusia membayangkan bahwa kehidupannya esok akan lebih buruk dengan

melihat kondisi sekarang ini terutama di perkotaan di mana banyak pabrik-pabrik 

yang mengeluarkan kepulan asap sangat mengganggu dan mengancam umat 

manusia. Secara keseluruhan karya ini bermakna bahwa pentingnya kita untuk 

tidak mencemari lingkungan apalagi dengan skala yang besar, walaupun hal itu di 

lakukan demi kepentingan manusia itu sendiri, namun akibat dari perbuatan 

manusia tersebut dengan  mendirikan pabrik-pabrik yang mengeluarkan asap 

dapat mengakibatkan polusi udara  dan kerusakan alam. Manusia yang hidup di 

sekitarnya mendapatkan imbas buruk bagi kelangsungan hidupnya.
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4.9. Karya 9

4.9.1. Spesifikasi Karya

Media : cat akrilik di atas kanvas

Judul : Melawan Kebisingan

Ukuran : 120 X 90cm

Tahun : 2011

4.9.2. Deskripsi Karya

Pada lukisan yang berjudul “Melawan Kebisingan“ ini memiliki subyek 

seorang manusia yang sedang duduk  menghadap ke kanan dengan kaki kanannya  

posisi setengah berdiri dan di tekuk. Subyek manusia itu sedang meniup sebuah 

seruling sambil terlilit seutas tali panjang yang di beberapa bagian tali itu terdapat 
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beberapa jenis kendaraan bermotor seperti terdapat tiga sepeda motor, dua mobil 

bak terbuka dan satu mobil biasa yang berjalan di tali tersebut. Pada subyek 

manusia, tali yang melilit serta latar belakang lukisan memiliki susunan warna 

monokromatik merah. Sedangkan seruling yang ditiup memilliki warna hijau. 

Lukisan ini dibuat dengan menggunakan bahan cat akrilik dan memiliki ukuran 

120 X 90cm.

4.9.3. Analisis Karya

Dalam lukisan yang berjudul “Melawan Kebisingan“ ini terdapat 

beberapa unsur rupa didalamnya. Unsur-unsur yang terdapat sebagai media 

ekspresi antara lain :

Garis yang tercipta di dalam lukisan ini antara lain garis garis lengkung 

terbentuk dari perbedaan antara warna merah tua pada tubuh manusia dengan 

warna merah keputihan yang terdapat pada latar belakang lukisan. Garis lengkung 

juga terdapat pada tali yang sedang melilit sabyek manusia. Garis lengkung juga 

terdapat pada beberapa ikon kendaraann bermotor yang sedang melaju diatas tali 

yang melilit. Garis lurus pada lukisan ini terdapat pada seruling yang sedang 

ditiup oleh manusia yang sedang duduk. Garis yang mendominasi lukisan tersebut 

adalah garis lengkung. 

Warna yang tersaji secara keseluruhan dalam lukisan ini antara lain  

menggunakan susunan warna monokromatik merah terdapat pada subyek 

manusia, tali serta latar belakangya sedangkan warna pada seruling adalah 

susunan warna monokromatik hijau. Dari penjelasan tersebut  dapat disimpulkan 
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bahwa teknik pewarnaan  pada karya lukis ini didominasi warna merah. Dan 

warna kontras terdapat pada subyek suling dengan subyek yang berwarna merah.

Tekstur dalam lukisan ini menggunakan tekstur semu, yang tampak pada 

kulit dengan teknik gradasi warna hingga seakan memiliki kesan timbul dan 

nampak seperti apa  adanya.  

Seluruh bentuk dan warna pada lukisan ini disusun pada bidang kanvas 

berukuran 120 X 90cm dengan media cat akrilik di atas kanvas. Dengan 

komposisi yang digunakan dalam lukisan ini adalah keseimbangan simetris 

dengan irama statis.

Subyek manusia dengan warna monokromatik merah member makna 

kemarahan pada manusia karena mendengar kebisingan yang bersumber dari 

bunyi kendaraan bermotor yang ada di sekitarnya. Itu ditunjukkan dengan adanya 

ikon tali yang melilit subyek manusia dengan adanya beberapa kendaraan 

bermotor yang sedang berjalan diatasnya. Sehingga manusia membutuhkan 

ketenangan yang dilambangkan dia meniup sebuah seruling berwarna hijau yang 

berarti ketentraman. Lukisan ini cenderung mengacu kedalam aliran lukisan 

surialisme, dengan di tunnjukannya seorang suyek manusia berwarna merah dan 

terlilit tali denagn kendaraan bermotor yang berukuran kecil melaju diatasnya.

Secara keseluruhan lukisan ini bermakna, bahwa manusia sudah 

mengalami kejenuhan untuk menghadapi suara bising kendaraan bermotor yang 

ada disekitarnya sehingga dia memerlukan ketenangan yaitu dengan

mendengarkan suara-suara yang merdu yang ditimbulkan dari sebuah seruling 

yang sedang ditiupnya, untuk mendapatkan kenyamanan dan ketenangan.
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4.10. Karya 10

4.10.1. Spesifikasi Karya

Media : Cat akrilik di atas kanvas

Judul : Kekeringan dan Manusia

Ukuran : 120 x 90 cm

Tahun : 2011

4.10.2. Deskripsi Karya

Lukisan di atas adalah lukisan yang berjudul “Kekeringan dan Manusia” 

ini mempunyai subyek pokok berupa figur manusia, yang berada di tengah lukisan 

dengan posisi yang sedang berdiri dengan tangan yang mendekap perutnya. 

Wajah dari subyek manusia tersebut sengaja di buat siluet agar mengesankan 

benar – benar di kehidupan yang tidak nyata dengan warna subyek pokok 

monokromatik coklat. Selain subyek figur manusia tersebut terdapat juga ikon 

tanah yang menggumpal dan siap menelan subyek manusia yang ada di depannya.

Selain itu juga terdapat retakan pada subyek tanahnya yang menggunakan susunan 

warna monokromatik coklat dan siluet berupa ikon pohon yang tanpa daun.
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4.10.3. Analisis Karya

Dalam lukisan ini terdapat beberapa unsur rupa, beberapa unsur tersebut 

adalah: 

Garis – garis yang tercipta di dalam lukisan ini antara lain sebagai berikut: 

garis lengkung yang terbentuk antara warna tanah, subyek manusia dan 

background itu dikarenakan beberapa subyek digambarkan secara kontras antara 

subyek manusia dan background. Sama seperti lukisan yang lain garis lengkung 

menjadi garis yang paling mendominasi dari lukisan ini. Garis lengkung lainnya 

terdapat pada pertemuan warna dari subyek manusia dan subyek tanah dengan 

intensitas gelap terang yang berbeda menjadikan garis tersebut terlihat. walaupun 

ada garis lurus yang bercabang yang menjadikan sebuah figur pohon. Garis 

tersebut terlihat dengan di gunakannya warna hitam dan membuat warna langit 

dan pohon terlihat kontras. Garis yang lain juga banyak terdapat pada bagian 

tanah dimana tanah terlihat retak-retak itu dikarenakan pemberian warna hitam 

yang di gariskan sehingga tercipta garis yang lurus dan berkelok. 

Pada lukisan ini juga menggunakan garis nyata terbentuk dari beberapa 

garis yang membentuk sebuah retakan yang merupakan susunan dari garis lurus 

yang dipadukan. Secara keseluruhan garis lurus yang nyata hamper di dominasi 

pada gambar retakan. Warna yang disajikan secara keseluruhan dalam lukisan ini 

antara lain menggunakan susunan warna monokromatik coklat pada bagian 

subyek manusia, subyek tanah yang juga susunan warna monokromatik coklat, 

subyek pohon yang berwarna hitam serta background yang merupakan langit yang 
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berwarna kuning keputihan. Sehingga memberikan kesatuan lukisan dengan 

warna yang monokromatis.

Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa teknik pembuatan 

menggunakan susunan warna monokromatik dengan warna yang cenderung sama 

antara subyek dan background dan tidak dibuat mencolok agar pesan yang ada 

pada lukisan dapat dipahami sepenuhnya dengan gaya surrealisme ini.

Tekstur dalam lukisan ini menggunakan tekstur semu yaitu yang tampak 

pada hampir keseluruhan dari lukisan di atas, dengan cara menggunakan 

perbedaan warna sehingga menyebabkan terjadinya tekstur semu dengan 

menggunakan warna. Tekstur semu juga terlihat pada subyek tanah yang di 

tambahi dengan garis yang ditata secara berulang dengan sedemikian rupa 

membuat kesan berupa retakan.

Subyek manusia disini di lukis dengan warna monokromatik kuning 

kecoklatan dan sama dengan tanah mengesankan bahwa manusia berasal dari 

tanah pula, pada subyek manusia itu sendiri mempunyai wajah suram dan tidak 

terlihat gembira serta pada perutnya terlihat buncit dan terkesan terkena penyakit 

kelaparan. Itu mengesankan bahwa jika manusia tersebut terkena penyakit 

dikarenakan tanah yang sudah tidak lagi subur.Keseluruhan dari lukisan ini 

mengisyaratkan tentang betapa harus dijaganya hubungan manusia dengan alam, 

agar kelangsungan hidup manusia lebih baik, terutama tentang pemanasan global 

yang membuat lapisan ozon menipis hingga menyebabkan terjadinya suhu panas 

yang ekstrim hingga menyebabkan kurangnya tingkat kesuburan di tanah.
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4.11. Karya 11

4.11.1. Spesifikasi Karya

Media : Cat akrilik di atas kanvas

Judul : Harmoni Manusia dengan Alam

Ukuran : 120 cm x 90 cm

Tahun : 2011

4.11.2. Deskripsi Karya

Lukisan dengan judul “Harmoni Manusia dengan Alam” ini memiliki 

subyek utama berupa figur manusia berjenis kelamin laki-laki dibuat dengan 

bagian tubuh tampak seluruhnya berposisi sedang duduk  bersandar  menghadap 

samping kanan dengan bagian kaki kanan ditekuk dan bagian tangan kanan 

bersandar diatasnya, sedangkan kaki kiri direntangkan kedepan dan tangan kiri 
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terentang kebawah. Pada bagian bawah perut tertutup sebagian oleh ikon daun  

sampai bagian paha. Kepala manusia mengahadap samping kanan dengan sorot 

mata mengahadap atas. Dibawah subyek utama terdapat bidang datar  berwarna 

hijau yang memotong kanvas secara horizontal seperempat kanvas dari bawah. 

Pada bagian background berupa susunan ikon daun yang tumpang tindih dengan 

bagian sela-sela yang kosong berwarna hitam gelap.

4.11.3. Analisis Karya

Dalam lukisan yang berjudul “Harmoni Manusia dengan Alam” terdapat 

beberapa unsur rupa yang perlu di analisis, beberapa unsur tersebut adalah: Garis 

garis yang terdapat dalam lukisan ini terdiri dari garis lengkung dan garis lurus.

Garis lengkung terdapat pada bagian subyek manusia dan ikon daun. Pada subyek 

manusia garis lengkung terbentuk karena adanya perbedaan warna antara bagian 

background yang berupa susunan ikon daun dan bidang yang berwarna hitam 

pada background. Garis lengkung secara dominan terdapat pada subyek manusia, 

yang terdapat pada bagian badan ,  kaki , tangan , dan kepala.  Garis lengkung 

yang terdapat pada ikon daun terbentuk karena perbedaan warna monokromatik 

hijau dan bidang hitam yang membentuk lekukan daun, dan tangkai daun.  

Garis lurus terdapat pada beberapa bagian gambar, yaitu terdapat pada 

subyek manusia yang terdapat pada bagian leher, dan garis zigzag terdapat pada 

ikon daun yang yang merupakan visualisasi dari pertulangan daun tersebut. 

Warna yang disajikan secara keseluruhan dalam lukisan ini antara lain : 

terdapat susunan warna monokromatik hijau pada subyek manusia dan ikon daun. 

Warna hitam yang terdapat pada bagian background. Warna hijau kekuningan 

72



terdapat pada bagian subyek manusia dan ikon daun, pada subyek manusia warna 

kuning terdapat pada bagian tangan kanan sebagian leher, badan sebelah kanan , 

kaki kiri dan kanan sebelah kanan serta pada bagian wajah, yang digunakan 

sebagai aksen dari bagian yang terkena cahaya. Pada ikon daun juga terdapat 

warna hijau kekuningan, pada ikon daun yang terletak di bagian atas bidang 

kanvas, yang merupakan aksen dari bagian yang terkena cahaya.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik pewarnaan yang 

digunakan adalah pewarnaan monokromatik dengan susunan warna 

monokromatik hijau pada bagian subyek manusia dan ikon daun. Hal tersebut 

bertujuan agar subyek dan ikon lebih terlihat menyatu.

Tekstur pada lukisan ini menggunakan tekstur semu yang tampak pada 

kulit manusia dan ikon daun, hal itu tercipta karena penggunaan warna baik itu 

gradasi atau penerapan pencahayaan serta keplastisan bentuk.

Seluruh bentuk dan warna pada lukisan ini disusun pada bidang kanvas 

berukuran 120 x 90 cm dengan media cat akrilik di atas kanvas. Dengan 

komposisi yang digunakan dalam lukisan ini adalah keseimbangan asimetris 

dengan diposisikannya subyek manusia di bagia kanan bawah . Dan penempatan 

background yang berada di bagian kiri bidang kanvas, sehingga terkesan dinamis.

Secara teori lukisan ini beraliran surrealisme itu dikarenakan subyek di 

gambarkan secara tidak nyata, komposisi bentuk dan warna juga banyak di 

pengaruhi aliran surrealis.
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Lukisan yang berjudul “Harmoni Manusia dengan Alam” bahwa 

interaksi alam dengan manusia yang saling berbagi. Alam menyediakan semua 

kebutuhan yang di perlukan manusia baik secara jasmani dan rohani. Pada 

kebutuhan jasmani alam menyediakan makanan yang dikonsumsi oleh manusia, 

air sebagai pelepas dahaga manusia. Tempat tinggal dan sandang yang dapat 

diperoleh juga dari hasil alam. Pada kebutuhan rohani, alam menyediakan 

ketenangan dan ketentraman batin dalam diri manusia demi kel;angsungan 

hidupnya.Sebaliknya, manusia juga merawat dan menjaga kelestarian alam. 

Sehingga terjadi hubungan yang harmonis antara alam dan manusia.
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4.12. Karya 12

            

4.12.1. Spesifikasi Karya

Media : Cat akrilic di atas kanvas

Judul : Generasi Hijau

Ukuran : 60X80cm

Tahun : 2011

4.12.2. Deskripsi Karya

Lukisan yang berjudul “Generasi Hijau” ini memiliki subyek figur 

manusia yang ditempatkan dibagian kanan, figur seorang nenek tua dengan 

dibawahnya terdapat pohon yang sama-sama tuanya, pohon yang sudah tua dan 

lapuk terlihat samar-samar. Figur nenek tua menghadap kearah sebuah biji yang 

sedang tumbuh tunasnya dan mengeluarkan dua daun yang masih muda.

Layar belakang lukisan berwarna datar hitam, lukisan ini memiliki ukuran 

kanvas  60 X 80 cm.
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4.12.3. Analisis Karya

Dalam lukisan yang berjudul “Generasi Hijau” ini terdapat beberapa 

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

lain adalah Garis yang tercipta dalam lukisan ini antara lain sebagai berikut :

Garis lengkung terbentuk dari perbedaan antara dua buah warna, misal garis 

terbentuk dari warna coklat pada kulit nenek tua dengan warna hitam pada latar 

belakang lukisan, ada juga garis yang terbentuk dari coklat dan hijau, dari subyek 

biji yang sudah keluar tunasnya dengan warna hitam yang berasal dari latar 

belakang lukisan. Garis juga terbentuk dari warna coklat dari batang kayu dan 

warna hitam dari latar belakang lukisan, ada juga garis nyata yang berwarna putih 

yaitu garis rambut pada subyek nenek tua.

Susunan warna monokromatik hijau pada ikon tunas yang memiliki dua 

daun, susunan warna monokromatik coklat pada biji yang sedang tumbuh, 

susunan warna monokromatik coklat juga terdapat di wajah nenek tua dan 

sebatang pohon yang sudah lapuk. Sedangkan warna putih kekuningan terdapat 

pada rambut nenek yang sudah tua dan sebagian kayu yang sudah tua.

Dari penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa teknik pewarnaan yang 

digunakan adalah menggunakan susunan warna monokromatik dengan warna 

kontras antara subyek dan latar belakang lukisan. Hal tersebut bertujuan untuk 

membuat subyek lukisan lebih menonjol, sekaligus memunculkan centre of 

interest dari subyek lukisan.

Tekstur dalam lukisan ini adalah tekstur semu yang terdapat pada kulit 

manusia,rambut, pohon serta biji yang sedang tumbuh. Hal ini tercipta karena 
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penggunaan warna baik itu gradasi atau penerapan pencahayaan seerta keplastisan 

bentuk.

Seluruh bentuk dan warna pada lukisan ini disusun dalam bidang kanvas 

berukuran 60 X 80cm dengan media cat akrilik diatas kanvas. Dengan komposisi 

keseimbangan asimetris, dengan diposisikan subyek manusia berhadapan deengan 

sebuah bibit tanaman. Lukisan ini termasuk jenis lukisan yang beraliran 

surialisme, karena lukisan ini salah satunya menampilkan ikon biji yang sedang 

bertunas lebih besar ukuranya dibandingkan dengan kepala nenek yang tua.

Subyek nenek tua yang dibawahnya terdapat pohon tua yang lapuk 

menggambarkan sebuah usia senja yang sudah waktunya untuk menentikan 

kematian, dan kematian itu memerlukan generasi baru. Terdapat ikon biji yang 

sedang bertunas yang melambangkan generasi tumbuhan baru.

Secara keseluruhan lukisan ini bermakna hendaknya kita menjaga 

lingkungan kita seperti kita menjaga keturunan-keturunan kita, ada kematian dan 

ada kehidupan yang baru yang akan menggantikannya, sehingga alam tetap selalu 

terjaga kelestariannya 
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BAB 5

PENUTUP

5.1. Simpulan

Dalam berkarya penulis memilih tema “Manusia dan Kerusakan Alam 

Sebagai Inspirasi dalam Karya Lukis ” karena menurut penulis permasalahan 

yang menyangkut tentang hubungan manusia dan alam seakan tidak ada habisnya. 

Terutama dalam masalah kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia maupun 

kerusakan alam yang berasal dari alam itu sendiri (bencana alam), melihat hal 

tersebut penulis ingin mengangkat tema tersebut sebagai tema dalam proyek studi

ini. 

Dengan berkarya dalam tugas akhir ini penulis bisa memahami, dan 

mendalami tentang pentingnya menjaga kelestarian alam melalui karya seni 

berupa karya seni lukis, yang kemudian dipamerkan, dan secara tidak langsung 

penulis bisa menyampaikan gambaran kepada masyarakat luas tentang keadaan 

alam kita saat ini yang tanpa kita sadari fenomena-fenomena alam yang 

mengancam manusia ini dikarenakan oleh tindakan manusia itu sendiri. Selain itu 

penulis dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam berkarya seni.

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

adalah manusia dan alam karena subyek-subyek tersebut dianggap paling sesuai 

dengan tema yang diangkat dan memberikan hubungan atau interaksi 
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permasalahan antara manusia dan alam sebagai penyampai pesan antara penulis 

dan apresiator.

Warna yang dipilih dalam karya lukis ini cenderung menggunakan warna-

warna yang monokromatik untuk memperlihatkan kesan terhadap kesatuan yang 

serasi.

Dalam proyek studi ini penulis dapat mengembangkan teknik penggunaan 

cat akrilik dalam berkarya seni lukis. Teknik sebelumnya yang penulis terapkan 

dalam melukis adalah mencampur warna secara langsung pada bidang kanvas 

dengan sapuan kuas untuk membentuk subyek, berbeda dengan tekhnik yang 

penulis terapkan pada proyek studi ini, dalam mencampur warna penulis lakukan 

di palet dan tidak langsung pada bidang kanvas.

Kesimpulan akhir dari penulis ini adalah dengan berkarya lukis penulis 

dapat mengungkapkan gambaran tentang dampak baik dan buruknya tindakan kita 

terhadap alam.

5.2. Saran

Dengan adanya proyek studi yang penulis buat ini, diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yang berarti bagi Akademisi Unnes dalam bidang seni 

lukis pada khususnya. Bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa seni rupa baik 

pendidikan maupun murni atau bahkan mahasiswa prodi DKV, diharapkan 

penulis agar lebih kreatif lagi dalam melukis.

Penulis juga berharap agar semua pihak yang telah menyaksikan karya 

lukis ini dapat termotivasi untuk membuat yang lebih baik lagi karena karya lukis 
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yang penulis buat ini sangat jauh dari sempurna. Bagi penulis sendiri, dengan 

adanya proyek studi ini semoga kelak penulis dapat membuat karya yang lebih 

baik dari karya yang sekarang ini.

Segala kesulitan yang penulis hadapi dalam pembuatan karya seni lukis ini 

memberikan banyak pelajaran yang berarti karena dengan bereksplorasi baik 

media maupun tekniknya, maka akan kita temui pemecahan masalah dari segala 

kesulitan yang dihadapi. Begitulah yang seharusnya dilakukan para pelukis yang 

masih amatir, seperti penulis sendiri, agar meningkatkan pengetahuannya di 

bidang teknis dan non-teknis dalam hal melukis. Alangkah baiknya menjadi 

pelukis yang tidak mudah menyerah sebelum terus mencoba. 

Di sisi lain, penulis harapkan agar kita sebagai manusia yang  selalu 

bergantung pada alam untuk bertahan hidup, hendaklah kita peduli dengan alam 

sekitar kita dan menjaga kelestarian bumi. Karena alam merupakan sumber 

kehidupan, jika alam rusak maka  kehidupan juga akan musnah.
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