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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO  

 “Tuhan pasti punya rencana. Dan setiap rencanaNYA, pasti indah.”  

                                                                                       (Aris Guntoro) 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

Proyek Studi ini saya persembahkan untuk:  

 Bapak, Ibu, kakak, dan kekasihku tercinta 

yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, 

semangat, dan doa yang tulus. 

 Almamaterku. 
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Tema Proyek Studi ini ialah tentang manusia yang merepresentasikan 
berbagai ekspresi penulis sebagai respon dari berbagai peristiwa yang pernah 
dilalui oleh penulis sendiri. Berbagai ekspresi tersebut, oleh penulis telah 
dieksplorasi  dan direpresentasikan hanya dalam bentuk wajah saja. Penulis 
memilih hanya bagian wajah manusia karena pada wajah tersebut  terdapat segala 
bentuk ungkapan perasaan atau suasana hati seseorang dapat tercermin.  

Ekspresi wajah yang penulis lukiskan ke kanvas mengungkapkan tentang 
kejadian atau peristiwa yang pernah dialami penulis. Karya seni yang dibuat 
merupakan karya seni dengan pendekatan ekspresif. Teknik melukis dilakukan 
pada pembentukan subyek utama dan pendukung pada karya lukis ini. Bahan lukis 
atau pewarnaan menggunakan mixmedia (cat minyak dan cat akrilik) di atas 
kanvas. Secara keseluruhan karya-karya dalam proyek studi ini mengemukakan 
tentang segala ekspresi dalam kehidupan manusia terutama ekspresi penulis 
sendiri. 

Subyek utama bertolak dari ekspresi wajah penulis (tanpa badan, tangan, 
dan kaki menggambarkan ketidaksempurnaan penulis), yang menjadi dominan 
dalam karya lukis ini. Karya ini terdiri atas 10 lukisan dengan ukuran 90 x 120 cm 
dan karya tidak dikemas dengan pigura. 

 Karya lukis ini difungsikan untuk mengkomunikasikan segala bentuk 
ekspresi yang penulis alami, semacam catatan yang merepresentasikan kejadian 
tertentu dalam sebuah karya dua dimensi khususnya lukisan. Dari sini, media 
rekam yang jamak kita jumpai di sekeliling kita seperti film, video, foto 
dialihfungsikan menjadi kumpulan lukisan oleh penulis dengan media campur (cat 
minyak dan cat akrilik) di atas kanvas untuk menyampaikan ekspresi kejadian 
yang pernah dialaminya ke apresiator melalui sebuah lukisan. 

Segala ekspresi wajah tentang kejadian di masa lalu tidak hanya disimpan 
dalam angan dan pikiran saja, akan tetapi setelah melakukan eksplorasi tentang 
ekspresi wajah tersebut bisa diapresiasikan melalui sebuah karya seni yang dapat 
dinikmati oleh banyak orang, sehingga bisa berbagi perasaan dengan melalui 
media seni lukis. 
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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

1. Latar Belakang Pemilihan Tema dan Jenis Karya 

1.1 Alasan Pemilihan Tema 

Kebebasan berekspresi seorang seniman seni rupa biasanya 

disalurkan melalui sebuah karya seni yang berisi kumpulan ide atau 

gagasan secara visual. Karya seni sangat erat hubungannya dengan 

“nilai keindahan” yang terkandung dalam kejiwaan seorang seniman 

sebagai refleksi batinnya. Proses penciptaan karya seni tersebut sering 

dijadikan sebagai metode untuk memperoleh “kenikmatan”. Sudarmaji 

(1979:23) berpendapat: Dengan berkarya seni, seorang seniman 

memperoleh suatu kenikmatan sebagai akibat dari refleksi stimulus 

yang diterimanya. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:714) dikatakan 

bahwa manusia adalah makhluk yang berakal budi (menguasai makhluk 

lain). Sedangkan dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan (Dyna : 1997) 

pengertian manusia memberi petunjuk tentang hakikat manusia. Di satu 

pihak, manusia adalah makhluk bumi seperti makhluk lainnya, di lain 

pihak ia melampaui cakrawala bumi dan mencita-citakan dunia yang 

luhur. Tema dalam karya seni lukis yang ingin dibuat terinspirasi oleh 

kehidupan sehari-hari penulis. Penulis ingin menjadikan karya seni lukis 

sebagai bentuk komunikasi kepada apresiator. Berbagai kejadian yang 
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dialami oleh penulis dalam kehidupan sehari-harinya; entah itu suka 

atau duka telah menghasilkan suasana hati yang berbeda serta bentuk 

ekspresi wajah yang berbeda pula bersumber dari peristiwa inilah, 

penulis memperoleh inspirasi untuk menampilkan ekspresi wajah 

sebagai subyek dalam karya seni lukis. Penggambaran ekspresi wajah 

hanya sebatas kepala tanpa badan atau bagian tubuh lainnya. 

Dimaksudkan untuk mempresentasikan sifat manusia yang tidak 

sempurna. Melalui penggambaran wajah yang cenderung ekspresif, 

dalam karya lukis di proyek studi nanti ekspresi difungsikan sebagai 

gambaran suasana hati yang diwakilkan melalui wajah penulis itu 

sendiri. 

 

1.2 Alasan Memilih Jenis Karya 

Berkarya seni merupakan kegiatan pokok bagi seorang seniman, 

dan seorang seni rupa. Seorang seniman dituntut untuk banyak 

menguasai teknik serta inovasi-inovasi baru tentang teknik berkarya 

seninya. Berkaitan dengan kegiatan akademik, selama ini penulis telah 

menempuh mata kuliah tentang seni rupa yang relatif cukup, baik 

mengenai melukis, menggambar, ilustrasi, desain, patung, ukir, dan 

lain-lain. Akan tetapi yang digemari dari sekian banyak mata kuliah 

tersebut adalah seni lukis. Oleh sebab itu penulis menjadikan seni lukis 

sebagai mata kuliah pilihan sekaligus dijadikan sebagai karya proyek 

studi. Hal ini berkaitan dengan jumlah waktu serta intensitas dalam 
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mendalami mata kuliah lainnya. Karya lukis yang nantinya dijadikan 

penulis sebagai sarana komunikasi kepada para apresiator atau penikmat 

seni. Seni lukis memberi sesuatu cara yang lain untuk sebuah 

komunikasi, selain dari sebuah omongan yang terlontar secara langsung 

dari penulis. 

Berbagai macam karya seni yang ada sekarang, dari karya yang 

sederhana ke jenis yang memerlukan kejelian dalam pembuatannya. 

Salah satu karya seni yang menarik perhatian penulis adalah karya seni 

lukis dengan mixmedia (cat minyak dan akrilik). Media minyak adalah 

media yang terdiri dari partikel-partikel pigmen yang disuspensi (Dalam 

ilmu kimia, suspensi (Inggris: suspension) adalah suatu campuran 

fluida yang mengandung partikel padat. Atau dengan kata lain 

campuran heterogen dari zat cair dan zat padat yang dilarutkan dalam 

zat cair tersebut. Partikel padat dalam sistem suspensi umumnya lebih 

besar dari 1 mikrometer sehingga cukup besar untuk memungkinkan 

terjadinya sedimentasi. Tidak seperti koloid, padatan pada suspensi akan 

mengalami pengendapan/sedimentasi walaupun tidak terdapat 

gangguan) dengan media minyak (Wikipedia bahasa indonesia). Pigmen 

adalah zat yang terdapat dipermukaan suatu benda sehingga bila disinari 

dengan cahaya putih akan memberikan sensasi warna tertentu yang 

mampu ditangkap mata. Campuran minyak membuat cat jenis ini 

memberi efek kecerahan warna yang cemerlang. Selain itu cat 

membentuk pasta liat sehingga memberikan efek tekstur yang 
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mengesankan bila diolah dengan baik. Kelebihan cat minyak ialah 

gradasi warna yang dicapai paling lebar dan dapat dicapai oleh cat jenis 

lain juga daya tahan terhadap waktu paling awet. 

 

 

2. Tujuan Pembuatan Proyek Studi 

Adapun tujuan dari pembuatan proyek studi adalah : 

2.1 Merekam ekspresi wajah sebagai respon dari berbagai peristiwa 

kehidupan penulis melalui karya seni lukis. 

2.2 Mengembangkan kemampuan teknik penggunaan mixmedia (cat minyak 

dan cat akrilik) dalam berkarya seni lukis. 
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BAB II  

LANDASAN KONSEPTUAL 

 

1. Pengertian Seni Lukis 

“Seni berarti halus, kecil dan rumit. Seni juga berarti kencing, dan 

seni juga berarti indah” (Rondhi, 2002 : 4). Tentu saja dalam kajian ini seni 

bukanlah berarti kecil atau bahkan kencing, melainkan indah. 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 dari dalam diri seniman. Menurut Susanto 

(2002:103), seni adalah; (1) segala sesuatu yang dilakukan oleh orang bukan 

atas dorongan kebutuhan pokoknya, melainkan adalah apa saja yang 

dilakukan adalah semata-mata karena kehendak akan kemewahan, 

kenikmatan ataupun karena dorongan spiritual; (2) segala perbuatan 

manusia yang timbul dari hidup perasaannya dan bersifat indah, sehingga 

dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia 

Batasan seni yang telah banyak dikemukakan oleh para pakar seni 

dan para filsuf telah disederhanakan oleh Sahman (1993 : 187) yaitu seni 

sebagai kemampuan, teknik, atau membuat sesuatu. Seni juga perbuatan 

atau kegiatan dalam berbagai perumusan yaitu ekspresi, komunikasi, 
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imitasi, desain, interpretasi, substitusi atau simbolisasi. Batasan lain 

pengertian seni yaitu sebagai implikasi dan konsekuensi adanya kegiatan 

kreatif. 

Banyak sekali cabang-cabang seni itu sendiri, yaitu mulai dari seni 

rupa (seni lukis, seni patung, seni arsitektur, dan sebagainya), seni tari, seni 

drama, seni pantomime, seni musik dan seni sastra. Jadi seni rupa 

merupakan bagian dari seni, karena seni merupakan sesuatu yang indah 

yang dapat ditangkap oleh indera kita, yaitu indera penglihatan (mata) dan 

indera peraba. Oleh karena itu pula seni rupa disebut seni visual. Sudarmaji     

(1979 : 9) memberikan batasan seni rupa sebagai manifestasi batin dan 

pengalaman estetis dengan media garis, warna, tekstur, volume, dan ruang. 

Salah satu bentuk seni rupa adalah seni lukis. Pada dasarnya seni 

lukis merupakan bahasa ungkapan dari pengalaman estetis dengan 

menggunakan ungkapan warna, dan garis, guna mengungkapkan perasaan, 

mengekspresikan emosi, gerak dari kondisi subyektif seseorang. Menurut 

Pringgodigdo dan Sudarso (dalam Susanto, 2002:71) disebutkan bahwa: 

“.... beberapa rujukannya penggambaran pada bidang dua dimensi 
berupa hasil pencampuran warna yang mengandung maksud, 
pengungkapan atau pengucapan pengalaman artistik yang 
ditampilkan pada bidang dua dimensional dengan menggunakan 
garis dan warna.” 

 

Secara teknik, seni lukis merupakan tebaran pigmen atau warna cair 

pada permukaan bidang datar (kanvas, panel, dinding, kertas) untuk 

menghasilkan sensasi atau ilusi ruang, gerakan, tekstur, bentuk, sama 

baiknya dengan tekanan yang dihasilkan kombinasi unsur-unsur tersebut. 
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Tentu saja hal itu dapat dimengerti bahwa alat dan teknik tersebut dapat 

mengekspresikan emosi, ekspresi, simbol, keragaman, dan nilai-nilai lain 

yang bersifat subyektif. 

Dalam karya lukis itu sendiri, sekarang ini sudah berkembang 

menjadi berbagai macam corak (lukis realistis, ekspresif, abstrak, kubistis), 

corak karya lukis tersebut tentunya dalam penggunaan bahwa lukis dasar 

banyak yang menggunakan bahan dasar cat minyak, cat air, akrilik sampai 

pada penggunaan bahan mixed media. Dalam proyek studi ini penulis 

menggunakan bahan dasar minyak dan akrilik di kanvas. 

 

2. Pengalaman Psikologis dan Ekspresi Wajah 

2.1 Pengalaman Psikologis 

Pengertian psikologi menurut Rustina (2003:1) adalah ilmu yang 

mempelajari sifat, hakikat dan hidup jiwa manusia. Psikologis yang 

dialami oleh setiap orang berbeda-beda. Jadi untuk mengetahui 

pengalaman psikologis antara seseorang dengan yang lainnya 

memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. Sedangkan kata psikologis 

merupakan kata sifat dari psikologi. 

Menurut Rustina (2003:17) psikologi dilihat dari segi obyeknya, 

dapat digolongkan menjadi dua, yaitu, psikologi yang menyelidiki, 

mempelajari manusia dan psikologi yang menyelidiki dan mempelajari 

hewan. Psikologi umum ialah psikologi yang menyelidiki dan 

mempelajari kegiatan-kegiatan psikis manusia yang tercermin dalam 
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tingkah laku pada umumnya, yang dewasa, yang normal dan yang 

beradab (berkultur). Setiap orang mempunyai pengalaman psikologi 

yang berbeda-beda, ada pengalaman yang menimbulkan semangat baru 

bagi seseorang, ada juga pengalaman yang menjadikan seseorang itu 

menjadi trauma pada sesuatu hal tertentu. Tidak salah memang 

pengalaman adalah psikologi merupakan guru yang paling nyata di 

dalam kehidupan kita sendiri (orang yang mengalaminya), karena setiap 

orang memiliki pengalaman yang tidak sama atau berbeda, sebagai 

makluk individu atau sosial. Menurut Rustina (2003:18) psikologi 

individu adalah yang khususnya menguraikan tentang pribadi manusia, 

beserta tipe-tipe tentang manusia itu sendiri dan psikologi sosial adalah 

khusus membicarakan tentang tingkah laku atau aktivitas-aktivitas 

manusia di dalam situasi sosial, dalam laporan ini penulis cenderung 

mengangkat apa yang terjadi di dalam kehidupan penulis (sebagai 

makluk individu). Penulis, di dalam kesehariannya, senantiasa memiliki 

pengalaman-pengalaman pribadi yang mengisi di dalam kehidupannya. 

Pengalaman yang berhubungan dengan diri sendiri maupun dengan 

orang-orang di sekelilingnya. Yang secara tidak langsung pengalaman-

pengalaman tersebut akan memberikan dampak psikologis bagi penulis. 

Dampak  dari pengalaman-pengalaman tersebut pasti akan menciptakan 

berbagai ekspresi pada diri penulis, entah itu ekspresi bahagia ,senang 

,terawa ,gembira ketika mengalami pengalaman yang indah dan ekspresi 

sedih, menangis, benci, marah ketika mengalami pengalaman buruk. 
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2.2 Ekspresi Wajah 

Perasaan dan emosi pada umumnya disifatkan sebagai keadaan 

(state). Dengan kata lain perasaan dan emosi disifatkan sebagai akibat 

adanya peristiwa atau persepsi yang dialami oleh organisme dan pada 

umumnya peristiwa atau keadaan tersebut menimbulkan keguncangan 

dalam diri organisme yang bersangkutan (Walgito, 1992:155). 

Ekspresi wajah merupakan gerak atau mimik dari wajah 

seseorang, baik itu ekspresi senang, susah dan gelisah merupakan 

ungkapan dari perasaan (Bastomi, 1991:6). Menangis adalah ekspresi 

atau luapan dari perasaan susah atau terharu, ekspresi tertawa karena 

motifnya gembira dan sebagainya. 

Wajah merupakan tanda yang selalu membuat kita tahu apakah 

itu tersenyum, tertawa, marah, atau suka dan tanda itu bukan sesuatu 

yang tersembunyi. Wajah merupakan topeng dengan setumpuk 

penampilan (Susanto, 2003:5). Wajah juga memiliki keinginan namun 

juga dapat berlaku melawan atas keinginan kita, jadi wajah yang jelas 

adalah alat ekspresi yang berlaku semena-mena dan dapat bertindak 

tutur tentang segala hal. Menurut Ishar (1992:117) ekspresi wajah 

merupakan perubahan yang terlihat di wajah karena gerakan mekanisme 

tubuh, baik itu terpaksa maupun tidak terpaksa. Atau karena perubahan 

semu yang tidak berguna dari bagian kecil tubuh kita. 

Ada ungkapan bahwa perubahan mata sebagai cerminan 

perasaan seseorang, mata akan menggerut jika tertawa dan membesar 
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jika ketakutan atau kelopak mata membesar seakan bola mata kelihatan 

mengecil bila marah. Terbelalaknya mata mencerminkan rasa kagum 

hingga terperanjat disertai alis berkerut. 

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan ekspresi wajah 

adalah media yang dapat menggambarkan ekspresi seseorang yang 

berubah-ubah dalam emosi tertentu baik senang, sedih, gembira, sakit, 

susah, tertawa, murung, terkejut dengan disertai berubahnya otot-otot 

wajah. Karya lukis self portrait ini melukiskan ekspresi yang 

merepresentasikan segala sesuatu yang telah penulis alami, sehingga 

para penikmat mampu merasakan ekspresi perasaan yang   penulis  

alami.  

Wajah manusia memiliki peranan sangat penting, selain 

memiliki fungsi sebagai identitas, wajah berfungsi sebagai sarana untuk 

menyampaikan keadaan tertentu dari seseorang kepada orang lain yang 

mengamatinya melalui ekspresi wajah. Wajah juga berfungsi sebagai 

tempat dari beberapa organ panca indera manusia seperti : mata, hidung, 

telinga dan mulut. Dalam penelusuran melalui Wikimedia bahwa wajah 

atau muka adalah bagian depan kepala. Pada manusia bagian wajah 

meliputi wilayah rambut, dahi, alis, mata, hidung, pipi, mulut, bibir, gigi 

hingga dagu. Wajah terutama digunakan untuk identitas, ekspresi wajah, 

penampilan. Tidak ada satu wajah pun yang serupa mutlak, bahkan pada 

manusia kembar identik sekalipun. Secara garis besar wajah manusia 

terdiri dari beberapa bagian, di antaranya: 
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i. Rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit, 

terutama mamalia. Rambut muncul dari epidermis (kulit luar). 

Walaupun berasal dari folikel rambut yang berada jauh bawah 

dermis. Pada manusia, biasanya rambut tumbuh pada bagian atas, 

belakang dan separuh pada bagian samping kepala. 

ii. Dahi adalah bagian bertulang pada kepala di atas mata. Manusia 

modern memiliki dahi vertikal, yang berakhir pada garis rambut di 

mana kepala mulai mendatar. Otot dahi atau frontalis yang 

menggerakkan dan mengkontradiksi tempurung dahi. 

iii. Alis adalah bagian sedikit menonjol di atas kedua belah kelopak 

mata dan mempunyai sedikit rambut halus. Alis mata berfungsi 

sebagai pelindung mata yang peka dari tetesan keringat yang jatuh 

dari bagian dahi, air hujan, atau sinar matahari yang berlebihan. 

Dalam komunikasi antar manusia, alis mata merupakan salah satu 

alat untuk mengungkapkan berbagai ekspresi, seperti takjub, 

marah, bingung atau tidak paham. 

iv. Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Yang 

dilakukan mata yang paling sederhana tak lain hanya mengetahui 

apakah lingkungan sekitarnya adalah terang atau gelap. Mata yang 

lebih kompleks dipergunakan untuk memberikan pengertian visual. 

v. Hidung adalah penonjolan yang mengandung nostril, hidung 

adalah bagian yang paling menonjol di wajah, yang berfungsi 
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menghirup udara saat bernafas, menyaring udara, menghangatkan 

udara pernafasan, juga berperan dalam resonansi suara. 

vi. Pipi adalah daerah berdaging pada wajah di bawah mata dan di 

antara hidung dan telinga kiri atau kanan. Pipi membentuk dinding 

lateral pada mulut manusia dan menyentuh tulang pipi di bawah 

mata.  

vii.  Mulut adalah suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan 

air. Mulut biasanya terletak di kepala dan umumnya merupakan 

bagian awal dari sistem pencernaan lengkap yang berakhir di anus. 

Bagian-bagian yang terdapat dalam mulut: gigi (dens), lidah 

(lingua), sedangkan bibir (lips) adalah bagian yang berada di luar 

mulut. 

viii. Dagu adalah bagian bawah dari wajah pada anatomi manusia. 

Dagu terbentuk pada bagian tengah mandibula. 

ix.  Leher adalah bagian yang menghubungkan kepala dan tubuh. Di 

dalam leher terdapat saluran-saluran pernafasan dan pencernaan. 

Pada leher manusia, terdapat  bagian yang disebut jakun.  

(Sumber diambil dari penelusuran melalui Wikimedia) 

 

3. Potret 

Potret lazimnya di dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai gambar 

manusia, yang dibuat dengan kamera fotografi. Akan tetapi istilah potret 

yang diterjemahkan dari kata asing  “portrait”  mempunyai pengertian 
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khusus atau diejakan dalam bahasa Indonesia, potret adalah foto manusia 

yang menampilkan watak pribadi dari seseorang atau bisa diartikan foto 

yang menampilkan wajah seseorang secara close up dan mejeng (bergaya). 

Wajah yang ditampilkan memiliki karakteristik yang khas atau memiliki 

ciri-ciri yang lebih khusus dari foto wajah yang lain. 

Tujuan utama dari pembuatan potret adalah menentukan identitas 

manusia itu. Karena itu pembuatan potret yang paling banyak adalah 

pasfoto. Pasfoto adalah sebuah media untuk melengkapi uraian tentang ciri-

ciri pribadi seseorang dalam biografinya. Misal sebuah pasport (passport) 

yang mempunyai fungsi sebagai buku identitas perseorangan, siapa dia 

namanya, warga negara mana, tanggal lahir, tempat tinggal yang tetap di 

mana, pasti dilengkapi pasfoto sebagai data pribadi. 

Memotret adalah membuat potret, yang berarti menyajikan manusia 

itu sedemikian rupa, tidak hanya perwujudannya, tetapi juga perwatakannya 

ditampilkan. Jika dalam pasfoto cukup ciri-ciri fisiknya ditampilkan, maka 

dalam potret tidak cukup ciri-ciri fisiknya saja, akan tetapi ciri fisik, yang 

mengandung unsur-unsur perwatakan. Misalnya dalam pasfoto orang tidak 

boleh difoto dengan tersenyum. Dalam potret wajah yang dimaksud di sini 

adalah bebas berekspresi, penampilan mimik wajah tidak terbatas (catatan: 

tertawa pertanda kegirangan dengan mengeluarkan suara. Tertawa terbahak-

bahak, senyum atau tersenyum adalah pertanda keakraban, dengan tidak 

mengeluarkan suara. Dalam senyum giginya tampak. Senyum simpul adalah 

senyum dengan tarikan bibir, dengan tidak memperlihatkan giginya). 
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Dalam senyum, manusia menunjukkan kepribadian yang lebih besar 

daripada dengan muka datar, tak berekspresi, barisan gigi tampak, tarikan 

gigi, dan otot-otot muka, menyempitnya mata dan sebagainya. Ciri-ciri 

kepribadian tambah nyata. Dua orang saudara kembar dapat identik dengan 

muka sama, mungkin dengan senyum timbul perbedaan kepribadian. 

Ekspresi wajah dibenarkan pada pembuatan potret, walaupun tidak 

diharuskan senyum. Ekspresi ini bisa seram, kejam, keras hati, lembut,  

sensitif dan sebagainya. 

Dalam pembuatan proyek studi ini  penulis memfokuskan potret 

wajah sendiri . Wajah  adalah anggota badan yang paling banyak berubah-

ubah. Pancaran di bawah kulit wajah terdiri dari berkas otot-otot yang 

berbeda-beda jumlahnya, sangat banyak dengan fungsi yang berlain-lainan, 

di antaranya adalah fungsi yang biologis teknis murni: otot-otot, membuka 

dan menutup mulut serta kelopak mata, otot menggerakkan rahang bawah 

mulut pada waktu menggigit dan mengunyah makanan dan pada waktu 

bicara. Keanehan wajah ialah pada berbagai suasana perasaan yang berbeda, 

otot-otot itu juga berubah-ubah pada wajah yang sering menyebabkan 

perubahan kecil pada raut muka yang dengan jelas memantulkan perasaan 

tersebut. Juga tanpa mengeluarkan suara, wajah berbicara dengan bahasa 

yang dapat dimengerti. Bukan gerakan otot yang sembarang yang dapat 

diatur, namun sering, terutama pada cetusan emosi yang hebat, lepas dari 

perhatian orang  atau di luar kekuasaan kemauan manusia. Ada saat-saat 
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duka yang mencekam atau juga kegembiraan yang memuncak sehingga 

tidak mungkin mempertahankan wajah manusia dengan raut semula. 

 

4. Unsur Visual dan Prinsip Desain 

4.1 Unsur Visual dalam Seni Lukis 

Dalam pembuatan sebuah karya seni tidak akan terlepas dari 

unsur-unsur pembuat karya seni tersebut. Unsur seni lukis adalah 

sebuah atau sesuatu hal yang harus ada dalam setiap pembuatan karya 

seni lukis yang di mana unsur tersebut menjadi suatu hal yang wajib ada 

dalam setiap karya seni lukis dan jika tidak, maka sebuah karya seni 

tersebut tidak menjadi sebuah karya seni yang bagus. Bisa dikatakan 

bahwa unsur seni lukis sifatnya memaksa dan mengikat dalam proses 

penciptaan karya seni. 

4.1.1 Garis 

Garis dalam unsur seni rupa merupakan salah satu unsur 

dasar yang sangat penting sebagai media ungkap yang efektif dan 

efisien sebagai bentuk pengucapan isi dan perasaan manusia serta 

memberikan kesan gerak/ritme dan menciptakan kontur. Dengan 

adanya suatu garis maka karya seni dapat terwujud. 

Kaitannya dengan gambar, Sunaryo (2002 : 7) 

menjelaskan beberapa pengertian tentang garis : pertama, garis 

merupakan tanda yang memanjang dan membekas pada satu 
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permukaan ; kedua, garis merupakan batas suatu bidang atau 

permukaan, bentuk dan warna. 

Sebagai unsur visual, garis memiliki arti sebagai tanda 

memanjang yang membekas pada permukaan, seperti goresan 

kapur pada papan tulis dan tarikan pena pada selembar kertas. 

Dengan beberapa pengertian di atas penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa garis memiliki dimensi memanjang dan 

mempunyai arah. Maka dapat pula di tank kesimpulan bahwa 

garis dapat dibedakan berdasarkan sifatnya : 

• Garis lurus, mempunyai sifat tegas dan kokoh. 

• Garis lengkung, mempunyai sifat halus dan lembut. 

• Garis zig-zag, mempunyai sifat tajam dan runcing. 

• Garis datar, mempunyai sifat mantap. 

• Garis silang, mempunyai sifat limbung dan goyah 

(Sunaryo,2002) 

Garis merupakan kesan yang dapat dirasakan serta dilihat 

melalui pembentukannya ; tebal-tipis, panjang-pendek, dan 

sebagainya. Untuk teknik memunculkannya kita bisa 

menggunakan bantuan berupa alat seperti mistar dan goresan 

tangan secara bebas. Dalam berkarya lukis, kali ini penulis 

menciptakan garis dari penggunaan sebagian pembatas bidang, 

pertemuan dua warna dan juga penggunaan yang tercipta dari 

pertemuan arah cahaya (gelap-terang). 
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Unsur kegarisan pada obyek karya Proyek Studi ini 

banyak menggunakan garis-garis panjang besar  atau tebal  pada 

bagian penciptaan karakter wajah . Untuk bagian-bagian lain pada 

subyek menggunakan beberapa macam garis, yaitu garis pendek 

besar, pendek  tebal . 

 

4.1.2 Warna 

Warna merupakan suatu kualitas yang memungkinkan 

seseorang dapat membedakan dua obyek yang identik dalam 

ukuran bentuk, tekstur, raut dan kecerahan, warna berkait 

langsung dengan perasaan dan emosi (Sunaryo, 2002:10). 

Adanya sistem susunan warna agar tercipta paduan suatu 

komposisi warna dalam kombinasi yang harmonis. Secara teoretis, 

susunan warna berikut dipandang sebagai paduan warna 

harmonis, yakni : (1) susunan warna monokromatik (2) susunan 

warna analogus (3) susunan warna kontras. 

Dalam kaitannya dengan berkarya, penulis menggunakan 

warna-warna untuk tujuan memunculkan subyek wajah penulis   

yang telah diekspresifkan, yakni banyak menggunakan susunan 

warna yang cerah. Penggunaan warna yang beraneka ragam akan 

menimbulkan kesan yang ramai dan segar pada karya, yang 

mengutamakan warna-warna yang segar, seperti kuning, hijau, 

dan sebagainya. Selain juga untuk menunjukkan subyek utama 
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dalam lukisan yang disajikan nantinya. Penggunaan warna-warna 

yang kontras menimbulkan kesan tersendiri dari sebuah karya 

lukis. 

4.1.3 Tekstur 

Pengertian tekstur secara umum adalah kualitas 

permukaan suatu benda. Tekstur dalam karya lukis memiliki 

tekstur semu dan nyata. Semu adalah sebuah kesan yang bisa 

dirasakan lewat indera mata namun jika diraba tidak ada, 

sedangkan tekstur nyata merupakan tekstur yang benar-benar bisa 

dirasakan melalui indera peraba. Tekstur yang akan penulis 

tampilkan dalam karya lukisnya kali ini adalah tekstur semu, 

terbentuk dari pengolahan warna yang ditorehkan di atas bidang 

lukis. Dapat menimbulkan kesan bertekstur jadi tidak dapat 

dirasakan oleh indra peraba. Dalam berkarya seni, kali ini penulis 

menampilkan tekstur semu pada karya yang menyatakan kesan 

tonjolan atau lekukan dari bentuk benda yang bertekstur. Dengan 

beberapa goresan garis yang saling bertumpukan dan dengan 

kombinasi warna-warna tertentu akan menghasilkan kesan volume 

pada subyek yang digambarkan pada sebidang kanvas. 

 

4.1.4 Bidang 

Bidang dapat diartikan sebagai daerah dari luas, warna, 

garis atau ketiganya, dan mampu mempunyai dimensi yang dapat 
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diukur (Fajar Sidik dalam Susanto, 2002:10). Bidang dapat juga 

penulis katakan sebagai daerah sapuan warna dan memiliki luas. 

Dari segi bentuknya ada berbagai macam bidang, antara lain 

bidang organis, bidang geometris, dan bidang tak beraturan. 

Dalam berkarya seni rupa biasanya bidang dikenal sebagai 

penggambaran suatu obyek. Namun dalam kenyataannya 

tergantung dari keinginan senimannya, sebagai subyek bersifat 

subyektif tergantung innerself senimannya, kemudian menjadi 

ekspresif personal yang dapat digambarkan sebagai subyek visual. 

Kadang-kadang ekspresif  membuat bidang berkembang, yang 

sama sekali tidak ada hubungannya dengan obyek. Dalam 

kaitannya dengan berkarya, penulis memunculkan bidang dalam 

sosok wajah penulis sendiri . Penggunaan garis lengkung 

pembentuk bidang yang sangat dominan dikarenakan garis 

lengkung sangat luwes dan fleksibel menurut penulis.  

 

4.1.5 Ruang (Space) 

Ruang ialah yang mengelilingi bentuk, ruang mamiliki 

dimensi luas, sempit bahkan tinggi. Dalam desain dwimatra hadir 

sebagai latar belakang sosok (figur) (Sunaryo,1993:15-16). 

Ruang dapat dikatakan sebagai daerah yang mengelilingi 

bentuk, lebih jauh lagi ruang adalah suatu dimensi di mana suatu 

benda berada. Ruang dapat nyata, yaitu ruang yang sesungguhnya, 
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tetapi ruang dapat semu seperti halnya ruang yang kita lihat pada 

cermin atau gambar. Dalam kaitannya dengan berkarya, penulis 

memunculkan ruang dengan cara memberi sapuan-sapuan warna 

lebih gelap di sekitar subyek yang lebih terang warnanya atau 

sebaliknya memberi warna terang apabila warna sosoknya lebih 

gelap. Warna yang mengelilingi bentuk difungsikan sebagai latar 

belakang lukisan. Teknik sapuan kuas  pada subyek utama 

menimbulkan ilus ruang, subyek utama terlihat memiliki volume. 

Pemanfaatan ukuran subyek yang ingin ditunjukkan, lebih besar 

atau kecil. Penggunaan warna-warna analogus  atau aksentuasi 

pada subyek yang menunjukkan kesan volume dan ruang. 

 

4.1.6 Gelap Terang 

Setiap bentuk obyek baru dapat dilihat jika terdapat 

cahaya, cahaya adalah sesuatu yang berubah-ubah derajat 

intensitasnya, maupun sudut jatuhnya (Sunaryo, 1993:14), Dalam 

karya Proyek Studi ini penerapan gelap terang terjadi pada subyek 

karya. Untuk bagian latar hanya sekadar warna polos atau blok 

satu warna. Pada obyek karya gelap terang terjadi karena 

perbedaan intensitas warna yang diterapkan. Penggunaan warna 

pada bagian yang terang lebih menggunakan warna yang 

cenderung intensitasnya rendah, sedangkan pada bagian yang 
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gelap, intensitas warna yang digunakan adalah warna dengan 

intensitas yang kuat. 

 

4.2 Prinsip Desain dalam Seni Lukis 

Dalam menyusun unsur-unsur visual, agar diperoleh suasana 

yang harmonis, harus memperhatikan bagaimana kombinasi unsur-

unsur rupa atau yang disebut prinsip-prinsip desain. Sedangkan prinsip-

prinsip desain yang mendukung dan penulis kembangkan dalam karya 

seni lukis adalah sebagai berikut : 

4.2.1 Kombinasi (combination) 

Perupa dalam menyusun unsur-unsur rupa memiliki empat 

kemungkinan kombinasi yang dapat dilakukan yaitu: pengulangan 

(repetitive), peragaman (variation), perlawanan (opposition) dan 

peralihan (transition). Dalam kaitannya dengan berkarya, penulis 

lebih sering menggunakan peragaman warna dengan variasi nada 

warna yang beragam dan cenderung kontras, ini dimaksudkan 

ingin menunjukkan subyek yang ingin ditonjolkan. Memanfaatkan 

warna-warna yang sudah ada sehingga menciptakan beberapa 

macam kombinasi yang menarik. 

 

4.2.2 Keseimbangan (balance) 

Menurut Favker (dalam Bastomi, 2003:71) ada tiga jenis 

keseimbangan, yaitu: (1) simestri yaitu keseimbangan setangkup, 
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keseimbangan simetri merupakan keseimbangan belah dua sama 

berat; (2) asimetri yaitu keseimbangan ini bertentangan dengan 

keseimbangan simetri, sebab bagian sebelah menyebelah garis 

jumlahnya tidak sama, tetapi nilainya tetap sama oleh karena itu 

tetap seimbang; (3) radial yaitu keseimbangan melingkar, 

keseimbangan ini terjadi karena dalam satu desain ada dua unsur 

yang menjadi pusat dari unsur-unsur lainnya. Bagian-bagian itu 

tetap seimbang karena unsur yang lain saling beraturan dan 

berkelanjutan. Dalam berkarya seni lukis penulis ingin 

menyajikan sebuah bentuk keseimbangan dari pengaturan 

penggunaan warna dan arah gerak subyek yang ditampilkan. 

Misalnya saja subyek yang dominan berada di sebelah kiri bidang 

kanvas dengan latar belakang warna panas atau dingin, untuk 

menunjukkan keseimbangan maka penulis akan menyajikan 

subyek tersebut menghadap ke arah kanan untuk mengimbangi 

komposisi yang tersaji. 

 

4.2.3 Irama (rhythm) 

Irama dalam seni rupa, berbeda dengan irama di seni 

musik, irama di seni rupa merupakan susunan bentuk dan warna. 

Menurut Sunaryo (1993:23), irama merupakan prinsip desain 

yang berkaitan dengan pengaturan unsur-unsur rupa sehingga 

dapat membangkitkan kesatuan rasa gerak. Dapat dikatakan pula 
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irama adalah gerak unsur-unsur rupa dari satu unsur ke unsur yang 

lain, baik menyangkut warna, bentuk, bidang dan garis. Penulis 

dalam karyanya ingin menyajikan sebuah irama yang dihasilkan 

dari beberapa kombinasi bentuk yang cenderung menggunakan 

garis lengkung, warna yang memanfaatkan warna-warna kontras. 

Sehingga menghasilkan irama yang menarik dalam suatu karya 

seni lukis. 

 

4.2.4 Perbandingan (proportion) 

Proporsi atau kesebandingan berarti hubungan antara 

bagian dengan keseluruhan. Hubungan yang dimaksud bertalian 

dengan ukuran, yaitu besar kecilnya bagian, luas sempitnya 

bagian, panjang pendeknya bagian, atau tinggi rendahnya bagian. 

Keseimbangan merupakan prinsip desain yang mengatur 

hubungan unsur-unsur, termasuk hubungan dengan keseluruhan, 

agar tercapai kesesuaian (Sunaryo, 1993:23). Penggunaan dalam 

lukisan ini penulis membuat perbandingan bentuk subyek yang 

lebih besar dari bentuk aslinya (bentuk yang realis).  

 

4.2.5 Pusat Perhatian (point of interest) 

Sunaryo (1993:23) memberi istilah dominasi, dominasi 

dapat dipandang sebagai prinsip desain yang mengatur pertalian 

peran bagian dalam membentuk kesatuan bagian-bagian, karena 
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dengan dominasi suatu bagian atau beberapa bagian menguasai 

bagian-bagian yang lain. Dengan kata lain pusat perhatian adalah 

penekanan pada salah satu unsur visual tertentu pada sebuah karya 

seni. Pada proyek studi kali ini pusat perhatian dibuat dengan 

adanya wajah penulis yang telah diekspresifkan. Penggunaan 

warna-warna kontras juga menjadi salah satu cara penulis untuk 

menunjukkan pusat perhatian dalam karya lukisnya. 

 

4.2.6 Kesatuan (unity) 

Kesatuan adalah hubungan antara bagian-bagian secara 

menyeluruh dari unsur-unsur visual pada karya seni bagai satu 

kesatuan yang utuh (Sunaryo, 1993:27). Di sini kesatuan adalah 

pengorganisasian elemen-elemen visual yang menjadi satu 

kesatuan organik, ada harmoni antara bagian-bagian dengan 

keseluruhan untuk mencapai suatu arah tujuan. Pada proyek studi 

kali ini pusat perhatian dibuat dengan adanya subyek yang telah 

diekspresifkan  ke dalam bentuk yang sederhana dan perbedaan 

warna yang tidak sama dengan bentuk sesungguhnya. Serta 

penggunaan warna-warna yang cenderung kontras dan beraneka 

ragam. 
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BAB III 

METODE BERKARYA 

 

1. Media Berkarya  

1.1 Bahan 

1.1.1 Kanvas 

Kanvas yang digunakan untuk membuat karya lukis ini berukurann 

90x120cm yang berbentuk segi empat, posisi lukisan horizontal dan 

vertikal. Kanvas yang digunakan adalah kanvas khusus untuk kanvas 

dengan media cat minyak. Kanvas ini memiliki serat lurus, dengan alasan 

bahwa kanvas dengan serat lurus ini lebih mudah digunakan dan hasilnya 

terlihat halus. 

 

Gambar 1. Kanvas  
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1.1.2 Cat Tembok 

Cat tembok merk Mowilex (outdor).  Aquaproof (outdor) 

digunakan untuk memberi lapisan pada permukaan kanvas, dengan tujuan 

untuk memperoleh permukaan bidang kanvas yang lebih luas dan tahan 

lama. 

                                         

              Gambar 2. Cat Mowilex                                  Gambar 3. Cat Aquaproof 

 

 

1.1.3 Cat minyak dan cat akrilik 

Cat minyak dan cat akrilik yang digunakan adalah cat minyak dan 

akrilik merk Merries. Penulis menggunakan dua media cat karena ingin 

bereksplorasi dan menciptakan penemuan karya baru dengan media dua 

jenis cat dalam karyanya. 

 

Gambar 4. Cat Minyak dan Cat Akrilik 
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1.1.4 Bahan Finishing 

Untuk finishing menggunakan cairan coating yang teknik 

pemakaiannya dengan cara dikuaskan, finishing menggunakan merk 

Merries (gloss varnish) 

1.2 Alat 

1.2.1 Kuas 

Kuas yang digunakan ada beberapa jenis, yaitu kuas cat minyak, 

dan kuas cat tembok yang berukuran berbeda-beda. Dari kedua macam 

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

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

berukuran 5. 

 

 

Gambar 5. Kuas 

1.2.2 Pensil Hitam 

Pensil yang digunakan adalah pensil 2B, yang difungsikan untuk 

membuat rancangan sket, sebelum nantinya diaplikasikan ke bidang 

kanvas. 
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Gambar 6. Pensil  

1.2.3 Kain Lap 

 Digunakan untuk membersihkan kuas setelah dipakai untuk 

mengecat. Bertujuan menjaga kuas tetap bersih, terutama setelah 

mengganti warna agar warna tidak tercampur 

 
Gambar 7. Kain lap 

1.2.4 Kamera Hp 

Kamera  hp tipe Nokia N 73 ini digunakan untuk memotret diri  

sebelum diaplikasikan ke sebidang kanvas. Beberapa ekspresi dipotret lalu 

di copy perbesar dan kemudian diaplikasikan ke kanvas . 

 

Gambar 8. Handphone  
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1.2.5 Ember tempat air 

Ember dipergunakan untuk mencuci kuas bekas cat akrilik dan cat 

Aquaproof, agar supaya kuas yang dipergunakan tidak kotor sewaktu 

dipergunakan. Membersihkan kuas dari cat yang masih menempel. 

 

Gambar 9. Ember  

 

2. Prosedur Berkarya 

Prosedur berkarya dapat digambarkan sebagai bagan barikut :   

 

      Studi Pustaka 

 

► 

 

      Konseptualisasi 

 

► 

 

        Visualisasi 

                                                   

                                            Bagan I. Prosedur Berkarva 

2.1 Studi Pustaka 

Studi  pustaka  dilakukan  dengan  cara  membaca  dan  melihat  

katalog karya Agus Suwage (gambar 10,11, dan 12), majalah, koran dan 

media internet yang  berhubungan  dengan permasalahan  tentang  apa  yang 

akan diungkapkan pada Proyek Studi ini yaitu seni lukis dan ekspresi wajah. 
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Adapun mencari referensi untuk menambah wawasan dengan cara mencari 

gambar pada internet tentang ekspresi wajah, menonton film untuk 

memperkuat pembentukan ekspresi karakter, Studi pustaka ini dilakukan 

untuk memiliki dasar dalam penciptaan karya Proyek Studi ini. 

- Beberapa referensi lukisan bertema ekspresi karya Agus Suwage: 

 

Gambar 10. Karya Agus Suwage 

“ Mind Game”, 2000, Oil on canvas, 115 x 200 cm 

 

Gambar 11. Karya Agus Suwage 

“ Artist’s Smile ”, 1999, Oil on canvas, 100 x 100 cm 
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Gambar 12. Karya Agus Suwage 

” I want to live another thousand years” 

2006, oil on canvas 

150 x 120 cm 

 

- Beberapa referensi tentang ekspresi wajah ( sumber internet) : 

.  

Gambar 13.  Ekspresi Marah 
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Gambar 14. Ekspresi Sedih 

  

 

Gambar 15. Ekspresi Termenung            

 

2.2 Konseptualisasi 

     Wajah adalah media komunikasi seseorang terhadap orang lain di 

sekelilingnya. Dengan melihat ekspresi yang dikeluarkan oleh wajah, secara tidak 

langsung kita akan memahami maksud apa yang tersirat dari ekspresi itu sendiri.  

    Berbagai ekspresi wajah yang penulis buat dalam karya seni lukis ini 

merupakan eksplorasi karakter wajah penulis sendiri. Eksplorasi tersebut meliputi 

ekspresi sedih, gembira, takut dan lain-lain. 
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   Setelah penulis menemukan dan mendapatkan ide serta referensi tentang karya 

yang akan dibuat, kemudian mulai mempersiapkan semua hal yang perlu untuk 

proses pembuatan karya Proyek Studi ini. Pemotretan diri merupakan langkah 

awal dalam proses pembuatan karya. Kamera digunakan sebagai alat bantu untuk 

menampilkan ekspresi wajah yang nantinya akan disajikan. Dengan sedikit 

bantuan alat foto copy yaitu untuk memperbesar obyek yang sebelumnya dipotret 

terlebih dahulu. Sehingga nanti akan memudahkan dalam pembuatan karya. 

 

2.3 Visualisasi 

                   

Langkah pertama : setelah mengamati studi pustaka,  penulis mencoba 

meniru ekspresi wajah tertawa yang ditampilkan tersebut. Pemotretan merupakan 

langkah awal dalam pembuatan karya. 
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 Langkah kedua yang dilakukan penulis adalah memperbesar foto yang 

telah dihasilkan oleh kamera handphone melalui alat bantu mesin fotocopy. 

 

  Langkah ketiga yang dilakukan penulis adalah membuat sket wajah 

dengan ekspresi tersenyum dengan menggunakan teknik tradisional yaitu dengan 

membuat sket setelah melihat foto tersebut pada kanvas yang berukuran 90 x 120 

cm menggunakan pensil 2b dilanjutkan  dengan cat minyak warna hitam  
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Langkah keempat adalah membuat karya seni lukis ekspresi wajah 

pada kanvas. 

 

Dalam tahap visualisasi ini penulis mulai memvisualisasikan gambar 

potretnya ke dalam media kanvas atau menyalin potret yang sudah 

diperbesar ke dalam media kanvas yang berukuran 90 x 120 cm. Setelah 

proses penyalinan potret pada media kanvas selesai dan dianggap sudah 

benar-benar selesai, kemudian barulah menggunakan penerapan cat pada 

kanvas. Penerapan cat pada kanvas diawali dengan pemberian warna dasar 

di kanvas. Warna dasar pada kanvas adalah warna putih yang selanjutnya 

dilapisi dengan menggunakan warna-warna yang diinginkan sebagai latar 

belakang lukisan. Penggunaan warna lebih ke warna-warna yang panas dan 

dingin, tidak ada maksud atau muatan makna yang berat mengenai 

pemilihan latar belakang pada lukisan yang dihasilkan. Setelah itu barulah 

penggarapan subyek utamanya yang dilakukan dengan mulai memberikan 

warna-warna yang sesuai dengan konsep awal. 
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Setelah proses pewarnaan selesai dilakukan kemudian tahap 

selanjutnya melukiskan tahap finishing dengan tujuan agar warna tidak 

berubah dan tidak mudah tergores dan rusak. Penyajian sebagai proses akhir 

pembuatan Proyek Studi adalah  pameran. Namun karya yang disajikan 

tidak menggunakan bingkai, karena ketebalan spanram kanvas sengaja 

dibuat dengan ketebalan yang cukup tebal sehingga tidak perlu lagi 

menggunakan bingkai. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DAN ANALISIS KARYA 

 

Karya 1 

 

 

1. Spesifikasi Karya I 

Judul  :  Esok Pasti Lebih Baik 

Media  :  Mix media di atas kanvas (cat minyak dan cat akrilik) 

Ukuran  :  120 cm x  90 cm 

Tahun  :  2011 
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2. Deskripsi Karya 

Pada karya lukis berjudul “ Esok Pasti Lebih Baik ” di atas 

menampilkan subyek utama wajah penulis dalam kondisi berekspresi  

melamun, dengan rambut tertata rapi, wajah agak mendongak ke atas dan 

pandangan menghadap ke arah kanan atas. Subyek utama wajah penulis 

dilukis secara close up, sengaja dibuat untuk memenuhi ukuran kanvas. Latar 

belakang pada kanvas lukis ini didominasi warna hijau yang dibuat 

bergradasi. Secara keseluruhan menampilkan bentuk ekspresif dengan 

menggunakan teknik sapuan kuas. 

Dengan menggunakan teknik sapuan kuas yang menggunakan teknik 

arsir memutar mampu menghasilkan torehan spontan dan ekspresif. Warna 

pada lukisan ini cenderung subyektif, penulis melakukan distorsi ke arah 

karakter warna yang lembut dan tenang, serta ekspresi wajah yang penuh 

ketenangan dengan menggunakan warna putih yang secara visual 

menenangkan. Karakteristik ungkapan demikian menurut penulis cocok untuk 

melukiskan penulis dengan ekspresi wajah melamun.  

3. Analisis Karya 

Secara sintaksis, lukisan dengan judul “ Esok Pasti Lebih Baik ” 

dengan subyek utama seraut wajah penulis yang melamun, dilukis secara 

close up dengan posisi wajah agak mendongak ke atas. Pelukisan sosok wajah 

penulis menampilkan garis spontan, dan ekspresif. Garis tersebut  terlihat 

pada out line subyek pokok  yang spontan mengalir mengikuti lekuk out line 
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anatomi subyek pokok, khususnya pada pemilihan raut garis pada mata dan 

bibir dan terlihat pada kedua alis yang berada dalam posisi ke atas. 

Warna yang digunakan dalam lukisan ini adalah: 

- Pada subyek utama secara keseluruhan menggunakan warna coklat, hijau, 

hitam, merah serta warna putih untuk pewarnaan high light pada bagian 

pipi, hidung, telinga dan dagu, bibir menggunakan warna merah, hitam, 

coklat, putih, mata menggunakan warna hitam, hijau, coklat putih untuk 

pewarnaan high light, pada rambut terdapat warna hitam 

- Pada latar belakang terdapat ruang kosong yang didominasi warna hijau 

yang dibuat bergradasi. 

 Bentuk secara keseluruhan ditata atau dikomposisikan dalam 

keseimbangan yang asimetri. Subyek pokok terlihat bervolume, dengan 

warna pada subyek pokok  berdasarkan efek cahaya yang menimbulkan unsur 

gelap terang. Dalam komposisi  sentral terjadi  irama yang rotatif dinamis. 

Perpaduan unsur-unsur tersebut dikomposisikan pada bidang segi empat 

berukuran 120 x 90cm dan menurut penulis mampu menampilkan bentuk 

yang indah. 

 Secara semantik makna konotasi dari denotasi yang berfungsi sebagai 

petunjuk dalam lukisan yang berjudul “Esok Pasti Lebih Baik ” ini adalah 

sebagai berikut: subyek pokok penulis  sebagai gambaran dari seseorang yang 

sedang diam dan mengekspresikan wajah yang tenang. Dengan posisi wajah 

agak mendongak ke atas. Ekspresi mata yang menatap kosong ke atas disertai 
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dengan bibir yang terlihat diam tertutup menyiratkan makna harapan dalam 

menatap hari esok. 

Wajah yang tampak tenang mempunyai nilai simbolik tentang beban 

yang ditanggungya. Hal ini memberikan makna konotasi bahwa penulis  

berharap hari esok lebih baik dari hari ini, meskipun saat ini begitu banyak  

beban yang ditanggungnya. 

Penggunaan warna yang lembut dan tenang  dalam lukisan di atas 

mempunyai makna keheningan dan harapan. Sapuan kuas yang lembut 

menggambarkan kelembutan harapan penulis tersebut. Secara keseluruhan 

dalam lukisan di atas mengandung makna bahwa penulis dalam kenyatannya 

sedamg memikul beban namun masih memiliki harapan untuk hari esok. 

 

Karya II 
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1. Spesifikasi Karya II 

Judul  :  Sakit!! 

Media  :  Mix media di atas kanvas (cat minyak dan cat akrilik) 

Ukuran  :  120 cm x  90 cm 

Tahun  :  2011 

 

2. Deskripsi Karya 

Pada karya lukis berjudul “ Sakit!!  ” di atas menampilkan subyek 

utama wajah penulis  dalam kondisi berekspresi kesakitan, dengan rambut 

tertata acak dan terlihat sebagian, wajah agak menatap ke depan dan 

pandangan menghadap ke arah depan dengan posisi mata satu terbuka dan 

satu tertutup. Subyek utama wajah penulis dilukis secara close up, sengaja 

dibuat untuk memenuhi ukuran kanvas. Latar belakang pada kanvas lukis ini 

didominasi warna merah bata yang dibuat bergradasi. Secara keseluruhan 

menampilkan bentuk ekspresif dengan menggunakan teknik sapuan kuas. 

Dengan menggunakan teknik sapuan kuas yang menggunakan teknik 

arsir memutar mampu menghasilkan torehan spontan dan ekspresif. Warna 

pada lukisan ini cenderung subyektif, penulis melakukan distorsi ke arah 

karakter warna yang lembut dan agak panas, serta ekspresi wajah yang 

kesakitan dengan menggunakan warna merah muda yang secara visual 

memberi kesan hangat. Karakteristik ungkapan demikian menurut penulis 

cocok untuk melukiskan penulis  dengan ekspresi wajah kesakitan.  
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3. Analisis Karya 

Secara sintaksis, lukisan dengan judul “ Sakit!! ” dengan subyek 

utama seraut wajah penulis  yang kesakitan, dilukis secara close up dengan 

posisi wajah tiga perempat namun pandangan tertuju ke depan. Pelukisan 

wajah penulis menampilkan garis spontan, dan ekspresif. Garis tersebut  

terlihat pada out line subyek pokok yang spontan mengalir mengikuti lekuk 

out line anatomi subyek, khususnya pada pemilihan raut garis pada kedua 

mata yang berbeda bentuk  dan bibir yang terbuka dan terlihat pada kedua alis 

yang berada dalam posisi ke bawah. 

Warna yang digunakan dalam lukisan ini adalah: 

- Pada subyek utama secara keseluruhan menggunakan warna hijau, kuning, 

oranye, hijau, hitam, merah, biru serta warna putih untuk pewarnaan high 

light pada bagian kening, pipi, hidung, telinga dan dagu, bibir 

menggunakan warna merah, hitam, putih, mata menggunakan warna 

hitam,  coklat, putih untuk pewarnaan high light, pada rambut terdapat 

warna merah bata tua dan hijau gelap. 

- Pada latar belakang terdapat ruang kosong yang didominasi warna merah 

bata yang dibuat bergradasi. 

 Bentuk secara keseluruhan ditata atau dikomposisikan dalam 

keseimbangan yang asimetri. Susunan bentuk terlihat bervolume, dengan 

warna pada subyek pokok  berdasarkan efek cahaya yang menimbulkan unsur 

gelap terang. Dalam komposisinya yang mengarah ke sentral terjadi irama 

yang rotatif dinamis. Perpaduan unsur-unsur tersebut dikomposisikan pada 
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bidang segi empat berukuran 120 x 90cm dan menurut penulis mampu 

menampilkan bentuk yang indah. 

 Secara semantik makna konotasi dari denotasi yang berfungsi sebagai 

petunjuk dalam lukisan yang berjudul “ Sakit!! ” ini adalah sebagai berikut: 

subyek  pokok penulis  sebagai gambaran dari seseorang yang sedang 

menahan rasa sakit dan mengekspresikan wajah yang kesakitan. Dengan 

posisi wajah tiga perempat. Bentuk kedua mata berbeda, satu terbuka dan satu 

tertutup. Yang menatap ke depan disertai dengan mulut yang terbuka  

menyiratkan makna seakan menahan rasa sakit yang menderanya. 

Wajah yang tampak bergolak mempunyai nilai simbolik tentang 

sesuatu yang menimpanya. Hal ini memberikan makna konotasi bahwa 

penulis ingin melepaskan rasa sakit yang begitu mendera dirinya. 

Penggunaan warna yang lembut dan hangat  dalam lukisan di atas 

mempunyai makna kemauan. Sapuan kuas yang lembut menggambarkan 

kemauan  penulis. Secara keseluruhan dalam lukisan di atas mengandung 

makna bahwa penulis mempunyai kemauan untuk bertahan meskipun rasa 

sakit begitu mendera dirinya. 
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Karya III 

 

1. Spesifikasi Karya III 

Judul  :  Maafkan Aku 

Media  :  Mix media di atas kanvas (cat minyak dan cat akrilik) 

Ukuran  :  120 x 90 cm 

Tahun  :  2011 

 

2. Deskripsi Karya 

Pada karya lukis berjudul “ Maafkan Aku ” di atas menampilkan 

subyek utama wajah penulis dalam kondisi berekspresi  sedih, dengan rambut 

tertata rapi dan terlihat sebagian, wajah menghadap ke depan dan pandangan 

mata ke arah depan dengan posisi kedua mata terbuka. Subyek utama wajah 

penulis dilukis secara close up, sengaja dibuat untuk memenuhi ukuran 
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kanvas. Latar belakang pada kanvas lukis ini didominasi warna merah bata 

yang dibuat bergradasi. Secara keseluruhan menampilkan bentuk ekspresif 

dengan menggunakan teknik sapuan kuas. 

Dengan menggunakan teknik sapuan kuas yang menggunakan teknik 

arsir memutar mampu menghasilkan torehan spontan dan ekspresif. Warna 

pada lukisan ini cenderung subyektif, penulis melakukan distorsi ke arah 

karakter warna yang lembut dan agak panas, serta ekspresi wajah yang 

bersedih dengan menggunakan warna kuning yang secara visual memberi 

kesan hangat. Karakteristik ungkapan demikian menurut penulis cocok untuk 

melukiskan penulis  dengan ekspresi wajah sedih.  

3. Analisis Karya 

Secara sintaksis, lukisan dengan judul “ Maafkan aku ” dengan subyek 

utama seraut wajah penulis yang sedih, dilukis secara close up dengan posisi 

wajah dan pandangan tertuju kedepan. Pelukisan wajah penulis  menampilkan 

garis spontan, dan ekspresif. Garis tersebut  terlihat pada out line subyek 

pokok yang spontan mengalir mengikuti lekuk out line anatomi subyek, 

khususnya pada pemilihan raut garis pada kedua mata yang berbeda bentuk  

dan bibir yang tertutup dan terlihat pada kedua alis yang berada dalam posisi 

keatas. 

Warna yang digunakan dalam lukisan ini adalah: 

- Pada subyek utama secara keseluruhan menggunakan warna hijau, kuning, 

oranye, hijau, hitam, merah, merah muda, biru serta warna putih untuk 

pewarnaan high light pada bagian kening, pipi, hidung, telinga dan dagu, 
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bibir menggunakan warna merah muda, hitam, putih, mata menggunakan 

warna hitam,  coklat, putih untuk pewarnaan high light, pada rambut 

terdapat warna hitam.. 

- Pada latar belakang terdapat ruang kosong yang didominasi warna kuning. 

 Bentuk secara keseluruhan ditata atau dikomposisikan dalam 

keseimbangan yang asimetri. Susunan bentuk terlihat bervolume, dengan 

warna pada subyek pokok  berdasarkan efek cahaya yang menimbulkan unsur 

gelap terang. Dalam komposisinya yang mengarah ke sentral terjadi irama 

yang rotatif dinamis. Perpaduan unsur-unsur tersebut dikomposisikan pada 

bidang segi empat berukuran 120 x 90cm dan menurut penulis mampu 

menampilkan bentuk yang indah. 

 Secara semantik makna konotasi dari denotasi yang berfungsi sebagai 

petunjuk dalam lukisan yang berjudul “Maafkan Aku” ini adalah sebagai 

berikut: subyek pokok penulis sebagai gambaran dari seseorang yang sedang 

bersedih hati dan mengekspresikan wajah yang penuh harap. Dengan posisi 

wajah menghadap ke depan. Bentuk kedua mata terbuka. Ekspresi mata yang 

menatap ke depan dengan posisi alis yang keatas disertai dengan mulut yang 

tertutup  menyiratkan makna harapan untuk permintaan maaf dari dirinya. 

Wajah yang tampak lesu mempunyai nilai simbolik tentang sesuatu 

yang menimpanya. Hal ini memberikan makna konotasi penulis sadar akan 

kesalahan yang telah dibuatnya. 

Penggunaan warna yang lembut dan hangat dalam lukisan di atas 

mempunyai makna harapan dan optimis. Sapuan kuas yang lembut 
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menggambarkan harapan penulis. Secara keseluruhan dalam lukisan di atas 

mengandung makna bahwa penulis sangat berharap untuk dimaafkan dari 

kesalahan yang telah dibuatnya. 

 

Karya IV 

 

1. Spesifikasi Karya IV 

Judul  :  Jangan Pergi 

Media  :  Mix media di atas kanvas (cat minyak dan cat akrilik) 

Ukuran  :  120 x 90 cm 

Tahun  :  2011 

 

2. Deskripsi Karya 

Pada karya lukis berjudul “ Jangan Pergi ” di atas menampilkan 

subyek utama wajah penulis dalam kondisi berekspresi  ketakutan, dengan 
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rambut tertata rapi dan terlihat sebagian, wajah menghadap ke depan dan 

pandangan mata ke arah depan dengan posisi kedua mata dan mulut terbuka 

lebar. Subyek utama wajah penulis dilukis secara close up, sengaja dibuat 

untuk memenuhi ukuran kanvas. Latar belakang pada kanvas lukis ini 

didominasi warna merah bata yang dibuat bergradasi. Secara keseluruhan 

menampilkan bentuk ekspresif dengan menggunakan teknik sapuan kuas. 

Dengan menggunakan teknik sapuan kuas yang menggunakan teknik 

arsir memutar mampu menghasilkan torehan spontan dan ekspresif. Warna 

pada lukisan ini cenderung subyektif, penulis melakukan distorsi ke arah 

karakter warna yang lembut dan dingin, serta ekspresi wajah yang ketakutan 

dengan menggunakan warna hijau yang secara visual memberi kesan dingin. 

Karakteristik ungkapan demikian menurut penulis cocok untuk melukiskan 

penulis  dengan ekspresi wajah ketakutan.  

3. Analisis Karya 

Secara sintaksis, lukisan dengan judul “ Jangan Pergi  ” dengan 

subyek utama seraut wajah penulis yang ketakutan, dilukis secara close up 

dengan posisi wajah dan pandangan tertuju ke depan. Pelukisan sosok wajah 

laki-laki menampilkan garis spontan dan ekspresif. Garis tersebut  terlihat 

pada out line figur yang spontan mengalir mengikuti lekuk out line anatomi 

subyek, khususnya pada pemilihan raut garis pada kedua mata yang dan bibir 

yang terbuka lebar.   

Warna yang digunakan dalam lukisan ini adalah: 
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- Pada subyek utama secara keseluruhan menggunakan warna hijau, kuning, 

coklat, hitam, merah, merah muda, biru serta warna putih untuk pewarnaan 

high light pada bagian kening, pipi, hidung, telinga dan dagu, bibir 

menggunakan warna merah muda, hitam, putih, mata menggunakan warna 

hitam,  coklat, putih untuk pewarnaan high light, pada rambut terdapat 

warna hitam,merah dan kuning. 

- Pada latar belakang terdapat ruang kosong yang didominasi warna kuning. 

 Bentuk secara keseluruhan ditata atau dikomposisikan dalam 

keseimbangan yang asimetri. Subyek pokok terlihat bervolume, dengan 

warna pada subyek berdasarkan efek cahaya yang menimbulkan unsur gelap 

terang. Dalam komposisinya yang mengarah ke sentral terjadi irama yang 

rotatif dinamis. Perpaduan unsur-unsur tersebut dikomposisikan pada bidang 

segi empat berukuran 120 x 90cm dan menurut penulis mampu menampilkan 

bentuk yang indah. 

 Secara semantik makna konotasi dari denotasi yang berfungsi sebagai 

petunjuk dalam lukisan yang berjudul “ Jangan Pergi ” ini adalah sebagai 

berikut: subyek pokok penulis  sebagai gambaran dari seseorang yang sedang 

ketakutan dan mengekspresikan wajah yang takut. Dengan posisi wajah 

menghadap ke depan. Bentuk kedua mata dan mulut terbuka lebar. Ekspresi 

mata yang menatap ke depan dengan posisi alis yang datar menyiratkan 

makna rasa takut yang melanda dirinya. 
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Wajah yang tampak shock mempunyai nilai simbolik tentang sesuatu 

yang menimpanya. Hal ini memberikan makna konotasi bahwa laki-laki 

tersebut sadar akan kesalahan yang telah dibuatnya. 

Penggunaan warna yang lembut dan dingin dalam lukisan di atas 

mempunyai makna spontan dan optimis. Sapuan kuas yang spontan 

menggambarkan keoptimisan penulis. Secara keseluruhan dalam lukisan di 

atas mengandung makna bahwa penulis sangat optimis bila apa yang 

ditakutinya benar-benar akan terjadi. 

Karya V 

 

1. Spesifikasi Karya V 

Judul  :  Benci Kamu! 

Media  :  Mix media di atas kanvas (cat minyak dan cat akrilik) 

Ukuran  :  120  x 90 cm 

Tahun  :  2011 
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2. Deskripsi Karya 

Pada karya lukis berjudul “ Benci Kamu! ” di atas menampilkan 

subyek utama wajah penulis dalam kondisi berekspresi  benci, dengan wajah 

menghadap ke depan dan pandangan mata ke arah depan dengan posisi kedua 

sorot mata tajam dan mulut tersenyum sinis. Subyek utama wajah penulis 

dilukis secara close up, sengaja dibuat untuk memenuhi ukuran kanvas. Latar 

belakang pada kanvas lukis ini didominasi warna merah yang dibuat 

bergradasi. Secara keseluruhan menampilkan bentuk ekspresif dengan 

menggunakan teknik sapuan kuas. 

Dengan menggunakan teknik sapuan kuas yang menggunakan teknik 

arsir memutar mampu menghasilkan torehan spontan dan ekspresif. Warna 

pada lukisan ini cenderung subyektif, penulis melakukan distorsi ke arah 

karakter warna yang lembut dan panas, serta ekspresi wajah yang benci 

dengan menggunakan merah menyala yang secara visual memberi kesan 

panas. Karakteristik ungkapan demikian menurut penulis cocok untuk 

melukiskan penulis dengan ekspresi kebencian.  

3. Analisis Karya 

Secara sintaksis, lukisan dengan judul “ Benci Kamu!  ” dengan 

subyek utama seraut wajah penulis  dengan ekspresi benci, dilukis secara 

close up dengan posisi wajah dan pandangan tertuju ke depan. Pelukisan 

sosok wajah laki-laki menampilkan garis spontan, dan ekspresif. Garis 

tersebut terlihat pada out line subyek pokok yang spontan mengalir mengikuti 
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lekuk out line anatomi subyek, khususnya pada pemilihan raut garis pada 

kedua mata dan bibir tertutup serta alis mata dalam posisi kebawah.   

Warna yang digunakan dalam lukisan ini adalah: 

- Pada subyek utama secara keseluruhan menggunakan warna hijau, kuning, 

coklat, oranye, hitam, merah muda, biru serta warna putih untuk 

pewarnaan high light pada bagian kening, pipi, hidung, telinga dan dagu.. 

bibir menggunakan warna merah muda, hitam, putih, mata menggunakan 

warna hitam,  coklat, putih untuk pewarnaan high light,  

- Pada latar belakang terdapat ruang kosong yang didominasi warna merah 

dan ungu. 

 Bentuk secara keseluruhan ditata atau dikomposisikan dalam 

keseimbangan yang asimetri. Subyek pokok terlihat bervolume, dengan 

warna pada subyek berdasarkan efek cahaya yang menimbulkan unsur gelap 

terang. Dalam komposisinya yang mengarah ke sentral terjadi irama yang 

rotatif dinamis. Perpaduan unsur-unsur tersebut dikomposisikan pada bidang 

segi empat berukuran 120 x 90cm dan menurut penulis mampu menampilkan 

bentuk yang indah. 

 Secara semantik makna konotasi dari denotasi yang berfungsi sebagai 

petunjuk dalam lukisan yang berjudul “ Benci Kamu! ” ini adalah sebagai 

berikut: subyek pokok penulis  sebagai gambaran dari seseorang yang sedang 

sedikit marah dan mengekspresikan wajah yang benci. Dengan posisi wajah 

menghadap ke depan. Bentuk sorot kedua mata tajam dan mulut tertutup dan 

tersenyum sinis. Ekspresi kedua mata yang menatap tajam ke depan dengan 
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posisi alis yang agak turun kebawah menyiratkan makna rasa benci yang 

melanda dirinya. 

Wajah yang tampak bergolak mempunyai nilai simbolik tentang 

sesuatu yang ingin dikeluarkannya. Hal ini memberikan makna konotasi 

bahwa penulis  ingin mengeluarkan segala isi hatinya. 

Penggunaan warna yang lembut dan panas  dalam lukisan di atas 

mempunyai makna kekuatan dan semangat. Sapuan kuas yang lembut 

menggambarkan semangat  penulis. Secara keseluruhan dalam lukisan di atas 

mengandung makna bahwa penulis sangat bersemangat bahwa apa yang 

nantinya akan dikeluarkan oleh isi hatinya adalah hal yang benar.  

 

Karya VI 
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1. Spesifikasi Karya VI  

Judul  :  Harapanku… 

Media  :  Mix media di atas kanvas (cat minyak dan cat akrilik) 

Ukuran  :  120 x 90 cm 

Tahun  :  2011 

2. Deskripsi Karya 

Pada karya lukis berjudul “ Harapanku ” di atas menampilkan subyek 

utama wajah penulis dalam kondisi berekspresi merenung,  dengan rambut 

tertata rapi, wajah tertunduk dan kedua mata tertutup. Subyek utama wajah 

penulis dilukis kecil di sudut kanan atas. Latar belakang pada kanvas lukis ini 

didominasi warna pink yang dibuat bergradasi. Secara keseluruhan 

menampilkan bentuk ekspresif dengan menggunakan teknik sapuan kuas. 

Dengan menggunakan teknik sapuan kuas yang menggunakan teknik 

arsir memutar mampu menghasilkan torehan spontan dan ekspresif. Warna 

pada lukisan ini cenderung subyektif, penulis melakukan distorsi ke arah 

karakter warna yang lembut dan tenang, serta ekspresi wajah yang penuh 

ketenangan dengan menggunakan warna putih yang secara visual 

menenangkan. Karakteristik ungkapan demikian menurut penulis cocok untuk 

melukiskan penulis  dengan ekspresi wajah merenung.  

3. Analisis Karya 

Secara sintaksis, lukisan dengan judul “  Harapanku…  ” dengan  

subyek utama seraut wajah penulis  yang merenung, dilukis di kanan atas 

kanvas  dengan posisi angle subyek terlihat dari atas. Pelukisan wajah penulis 



55 

 

menampilkan garis spontan, dan ekspresif. Garis tersebut terlihat pada out 

line subyek pokok yang spontan mengalir mengikuti lekuk out line anatomi 

subyek, khususnya pada pemilihan raut garis pada mata dan bibir dan terlihat 

pada kedua alis yang berada dalam posisi normal. 

Warna yang digunakan dalam lukisan ini adalah: 

- Pada subyek utama secara keseluruhan menggunakan warna coklat, hijau, 

hitam serta warne putih untuk pewarnaan high light pada bagian pipi, 

hidung dan  telinga.. bibir menggunakan warna hitam,  mata menggunakan 

warna hitam.  putih untuk pewarnaan high light, pada rambut terdapat 

warna hitam 

- Pada latar belakang terdapat ruang kosong yang didominasi warna pink 

yang dibuat bergradasi. 

 Bentuk secara keseluruhan ditata atau dikomposisikan dalam 

keseimbangan yang asimetri. Subyek pokok terlihat bervolume, dengan 

warna pada subyek berdasarkan efek cahaya yang menimbulkan unsur gelap 

terang. Dalam komposisinya yang mengarah ke sentral terjadi irama yang 

rotatif dinamis. Perpaduan unsur-unsur tersebut dikomposisikan pada bidang 

segi empat berukuran 120 x 90cm dan menurut penulis mampu menampilkan 

bentuk yang indah. 

 Secara semantik makna konotasi dari denotasi yang berfungsi sebagai 

petunjuk dalam lukisan yang berjudul “  Harapanku..  ” ini adalah sebagai 

berikut: subyek pokok penulis  sebagai gambaran dari seseorang yang sedang 

diam dan mengekspresikan wajah yang merenung. Dengan posisi wajah 
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tertunduk. Ekspresi mata yang tertutup disertai dengan bibir yang terlihat 

diam tertutup menyiratkan makna bahwa ada sesuatu yang mengganjal di 

dalam hatinya. 

Wajah yang tenang mempunyai nilai simbolik tentang adanya sesuatu 

sesuatu yang terasa ganjal di dalam hatinya . Hal ini memberikan makna 

konotasi bahwa penulis berharap agar sesuatu yang mengganjal di dalam 

hatinya tersebut dapat dia ketahui agar dia dapat segera mengatasinya. 

Penggunaan warna yang lembut dan tenang dalam lukisan di atas 

mempunyai makna keheningan dan impian. Sapuan kuas yang lembut 

menggambarkan kelembutan impian penulis. Secara keseluruhan dalam 

lukisan di atas mengandung makna bahwa penulis saat ini sedang merenung 

tentang permasalahan apa yang saat ini mengganjal di hatinya. 

Karya VII 
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1. Spesifikasi Karya VII 

Judul  :  Kau Kira Kamu Hebat? 

Media  :  Mix media di atas kanvas (cat minyak dan cat akrilik) 

Ukuran  :  120 x 90 cm 

Tahun  :  2011 

 

2. Deskripsi Karya 

 Pada karya lukis berjudul  “Kau Kira Kamu Hebat?” di atas 

menampilkan subyek utama wajah penulis dalam kondisi berekspresi   marah 

,dengan wajah menghadap ke depan dan pandangan mata ke arah depan 

dengan posisi kedua sorot mata tajam dan mulut menyeringai. Subyek utama 

wajah penulis dilukis secara close up, sengaja dibuat untuk memenuhi ukuran 

kanvas. Latar belakang pada kanvas lukis ini didominasi warna biru keunguan 

yang dibuat bergradasi. Secara keseluruhan menampilkan bentuk ekspresif 

dengan menggunakan teknik sapuan kuas. 

Dengan menggunakan teknik sapuan kuas yang menggunakan teknik 

arsir memutar mampu menghasilkan torehan spontan dan ekspresif. Warna 

pada lukisan ini cenderung subyektif, penulis melakukan distorsi ke arah 

karakter warna yang lembut dan dingin, serta ekspresi wajah yang marah 

dengan menggunakan ungu kebiruan yang secara visual memberi kesan 

dingin. Karakteristik ungkapan demikian menurut penulis cocok untuk 

melukiskan penulis dengan ekspresi kebencian.  
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3. Analisis Karya 

 Secara sintaksis, lukisan dengan judul “Kau Kira Kamu Hebat?” 

dengan subyek utama seraut wajah penulis dengan ekspresi marah, dilukis 

secara close up dengan posisi wajah dan pandangan mata tertuju kedepan. 

Pelukisan sosok wajah laki-laki menampilkan garis spontan, dan ekspresif. 

Garis tersebut  terlihat pada out line subyek pokok  yang spontan mengalir 

mengikuti lekuk out line anatomi subyek, khususnya pada pemilihan raut 

garis pada kedua mata dan bibir menyeringai serta alis mata dalam posisi 

kebawah.   

Warna yang digunakan dalam lukisan ini adalah: 

- Pada subyek utama secara keseluruhan menggunakan warna hijau, kuning, 

coklat, oranye, hitam, merah muda, biru serta warna putih untuk 

pewarnaan high light pada bagian kening, pipi, hidung, telinga dan dagu, 

bibir menggunakan warna merah muda, hitam, putih, mata menggunakan 

warna hitam,  coklat, putih untuk pewarnaan high light. 

- Pada latar belakang terdapat ruang kosong yang didominasi warna ungu 

kebiruan. 

 Bentuk secara keseluruhan ditata atau dikomposisikan dalam 

keseimbangan yang asimetri. Susunan bentuk terlihat bervolume, dengan 

warna pada subyek berdasarkan efek cahaya yang menimbulkan unsur gelap 

terang. Dalam komposisinya yang mengarah ke sentral terjadi irama yang 

rotatif dinamis. Perpaduan unsur-unsur tersebut dikomposisikan pada bidang 
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segi empat berukuran 120 x 90cm dan menurut penulis mampu menampilkan 

bentuk yang indah. 

 Secara semantik makna konotasi dari denotasi yang berfungsi sebagai 

petunjuk dalam lukisan yang berjudul “Kau Kira Kamu Hebat?” ini adalah 

sebagai berikut: subyek pokok penulis  sebagai gambaran dari seseorang yang 

sedang sangat marah dan mengekspresikan wajah yang marah. Dengan posisi 

wajah menghadap ke depan. Bentuk sorot kedua mata tajam dan mulut 

menyeringai. Ekspresi kedua mata yang menatap tajam ke depan dengan 

posisi alis yang agak turun kebawah  menyiratkan makna rasa marah yang 

melanda dirinya. 

Wajah yang tampak bergolak mempunyai nilai simbolik tentang 

perasaan yang ingin dikeluarkannya. Hal ini memberikan makna konotasi 

bahwa penulis  ingin mengeluarkan segala amarahnya kepada seseorang yang 

menginjak harga dirinya. 

Penggunaan warna yang lembut dan panas  dalam lukisan di atas 

mempunyai makna kekuatan dan semangat. Sapuan kuas yang lembut 

menggambarkan semangat  penulis. Secara keseluruhan dalam lukisan di atas 

mengandung makna bahwa penulis sangat bersemangat ingin menghancurkan 

orang yang telah menginjak harga dirinya sebagai laki-laki. 
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Karya VIII 

 

 

Spesifikasi Karya VIII 

Judul  :  Aku Mencintaimu 

Media  :  Mix media di atas kanvas (cat minyak dan cat akrilik) 

Ukuran  :  120 x 90 cm 

Tahun  :  2011 

 

4. Deskripsi Karya 

Pada karya lukis berjudul “Aku  Mencintaimu” di atas menampilkan subyek 

utama wajah penulis dalam kondisi berekspresi  tersenyum, dengan rambut 

tertata rapi dan terlihat sebagian, wajah menghadap ke depan dan pandangan 

mata ke arah sanping kiri  dengan posisi kedua mata terbuka. Subyek utama 
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wajah penulis dilukis secara close up, sengaja dibuat untuk memenuhi ukuran 

kanvas. Latar belakang pada kanvas lukis ini didominasi warna merah dan 

biru yang dibuat bergradasi. Secara keseluruhan menampilkan bentuk 

ekspresif dengan menggunakan teknik sapuan kuas. 

Dengan menggunakan teknik sapuan kuas yang menggunakan teknik 

arsir memutar mampu menghasilkan torehan spontan dan ekspresif. Warna 

pada lukisan ini cenderung subyektif, penulis melakukan distorsi kearah 

karakter warna yang lembut dan agak panas, serta ekspresi wajah yang 

tersenyum  dengan menggunakan warna merah yang secara visual memberi 

kesan hangat. Karakteristik ungkapan demikian menurut penulis cocok untuk 

melukiskan penulis  dengan ekspresi wajah tersenyum.  

 

5. Analisis Karya 

Secara sintaksis, lukisan dengan judul “Aku Mencintaimu” dengan subyek 

utama seraut wajah penulis yang sedih, dilukis secara close up dengan posisi 

wajah menghadap ke depan dan pandangan tertuju kesamping kiri. Pelukisan 

wajah penulis menampilkan garis spontan, dan ekspresif. Garis tersebut  

terlihat pada out line subjek pokok yang spontan mengalir mengikuti lekuk 

out line anatomi subyek, khususnya pada pemilihan raut garis pada kedua 

mata yang berbeda bentuk  dan bibir yang tertutup dan terlihat pada kedua 

alis yang berada dalam posisi normal. 

Warna yang digunakan dalam lukisan ini adalah: 
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- Pada subyek utama secara keseluruhan menggunakan warna hijau, kuning, 

oranye, hijau, hitam, merah, merah muda, biru serta warna putih untuk 

pewarnaan high light pada bagian kening, pipi, hidung, telinga dan dagu, 

bibir menggunakan warna merah muda, hitam, putih, mata menggunakan 

warna hitam,  coklat, putih untuk pewarnaan high light, pada rambut 

terdapat warna merah dan kuning. 

- Pada latar belakang terdapat ruang kosong yang didominasi merah dan 

biru. 

 Bentuk secara keseluruhan ditata atau dikomposisikan dalam 

keseimbangan yang asimetri. Susunan bentuk terlihat bervolume, dengan 

warna pada subjek pokok  berdasarkan efek cahaya yang menimbulkan unsur 

gelap terang. Dalam komposisinya yang mengarah ke sentral terjadi irama 

yang rotatif dinamis. Perpaduan unsur-unsur tersebut dikomposisikan pada 

bidang segi empat berukuran 120 x 90cm dan menurut penulis mampu 

menampilkan bentuk yang indah. 

 Secara semantik makna konotasi dari denotasi yang berfungsi sebagai 

petunjuk dalam lukisan yang berjudul “Aku Mencintaimu” ini adalah sebagai 

berikut: subjek pokok penulis sebagai gambaran dari seseorang yang sedang 

senang hati dan mengekspresikan wajah yang tersenyum. Dengan posisi 

wajah menghadap ke depan. Bentuk kedua mata terbuka dan ekspresi mata 

yang menatap ke samping kiri dengan posisi alis yang normal disertai dengan 

mulut yang tersenyum  menyiratkan makna kebahagiaan di dalam dirinya. 
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Wajah yang tampak bergairah mempunyai nilai simbolik tentang 

sesuatu indah. Hal ini memberikan makna konotasi penulis merasakan 

sesuatu yang begitu membuat dia bahagia. 

Penggunaan warna yang lembut dan hangat  dalam lukisan di atas 

mempunyai makna harapan dan optimis. Sapuan kuas yang lembut 

menggambarkan harapan  penulis. Secara keseluruhan dalam lukisan di atas 

mengandung makna bahwa penulis sedang merasakan getaran cinta yang 

membuat dia berbahagia. 

 

 

 

Karya IX 
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1.  Spesifikasi Karya IX 

Judul  :  Hahahaha 

Media  :  Mix media di atas kanvas (cat minyak dan cat akrilik) 

Ukuran  :  120 x 90 cm 

Tahun  :  2011 

2. Deskripsi Karya 

 Pada karya lukis berjudul “Hahahaha” di atas menampilkan subyek 

utama wajah penulis dalam kondisi berekspresi tertawa, dengan rambut 

tertata rapi dan wajah menghadap ke depan dan posisi kedua mata tertutup. 

Subyek utama wajah penulis dilukis secara close up, sengaja dibuat untuk 

memenuhi ukuran kanvas. Latar belakang pada kanvas lukis ini didominasi 

biru yang dibuat bergradasi. Secara keseluruhan menampilkan bentuk 

ekspresif dengan menggunakan teknik sapuan kuas. 

Dengan menggunakan teknik sapuan kuas yang menggunakan teknik 

arsir memutar mampu menghasilkan torehan spontan dan ekspresif. Warna 

pada lukisan ini cenderung subyektif, penulis melakukan distorsi kearah 

karakter warna yang lembut dan agak dingin, serta ekspresi wajah yang 

tertawa dengan menggunakan warna merah yang secara visual memberi kesan 

hangat. Karakteristik ungkapan demikian menurut penulis cocok untuk 

melukiskan penulis dengan ekspresi wajah tertawa.  

3. Analisis Karya 

 Secara sintaksis, lukisan dengan judul “Hahahaha” dengan subyek 

utama seraut wajah penulis yang tertawa, dilukis secara close up dengan 
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posisi wajah menghadap ke depan dan mata tertutup serta bibir yangterbuka. 

Pelukisan wajah penulis menampilkan garis spontan, dan ekspresif. Garis 

tersebut terlihat pada out line subyek pokok yang spontan mengalir mengikuti 

lekuk out line anatomi subyek, khususnya pada pemilihan raut garis pada 

kedua mata yang berbeda bentuk dan bibir yang terbuka dan terlihat pada 

kedua alis yang berada dalam posisi normal. 

Warna yang digunakan dalam lukisan ini adalah: 

- Pada subyek utama secara keseluruhan menggunakan warna hijau, kuning, 

hijau, hitam, merah muda, biru serta warna putih untuk pewarnaan high 

light pada bagian kening, pipi, hidung, telinga dan dagu, bibir 

menggunakan warna merah muda, hitam, putih, mata menggunakan warna 

hitam,  coklat, putih untuk pewarnaan high light, pada rambut terdapat 

warna hitam dan putih 

- Pada latar belakang terdapat ruang kosong yang didominasi biru 

 Bentuk secara keseluruhan ditata atau dikomposisikan dalam 

keseimbangan yang asimetri. Subyek pokok terlihat bervolume, dengan 

warna pada subyek pokok  berdasarkan efek cahaya yang menimbulkan unsur 

gelap terang. Dalam komposisinya yang mengarah ke sentral terjadi irama 

yang rotatif dinamis. Perpaduan unsur-unsur tersebut dikomposisikan pada 

bidang segi empat berukuran 120 x 90cm dan menurut penulis mampu 

menampilkan bentuk yang indah. 

 Secara semantik makna konotasi dari denotasi yang berfungsi sebagai 

petunjuk dalam lukisan yang berjudul “Hahahaha” ini adalah sebagai berikut: 
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subyek pokok penulis sebagai gambaran dari seseorang yang sedang 

bergembira dan mengekspresikan wajah yang tertawa. Dengan posisi wajah 

menghadap ke depan. Bentuk kedua mata tertutup dengan posisi alis yang 

normal disertai dengan bibir yang terbuka menyiratkan makna kelucuan yang 

dirasakannya. 

Wajah yang tampak bercahaya mempunyai nilai simbolik tentang 

sesuatu lucu. Hal ini memberikan makna konotasi penulis merasakan sesuatu 

yang begitu membuat dia tertawa. 

Penggunaan warna yang lembut dan dingin dalam lukisan di atas 

mempunyai makna harapan dan optimis. Sapuan kuas yang ekspresif 

menggambarkan harapan  penulis. Secara keseluruhan dalam lukisan di atas 

mengandung makna bahwa penulis sedang merasakan hal yang membuat dia 

tertawa terpingkal-pingkal. 

 

Karya X 
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1.  Spesifikasi Karya X 

Judul  :  Ketahuan… 

Media  :  Mix media di atas kanvas (cat minyak dan cat akrilik) 

Ukuran  :  120 x 90 cm 

Tahun  :  2011 

2. Deskripsi Karya 

Pada karya lukis berjudul “Ketahuan…”di atas menampilkan subyek utama 

wajah penulis dalam kondisi berekspresi terkejut, wajah menghadap ke depan 

dan posisi kedua mata serta mulut terbuka lebar. Subyek utama wajah penulis 

dilukis secara close up, sengaja dibuat untuk memenuhi ukuran kanvas. Latar 

belakang pada kanvas lukis ini didominasi hijau yang dibuat bergradasi dan 

warna kuning. Secara keseluruhan menampilkan bentuk ekspresif dengan 

menggunakan teknik sapuan kuas. 

Dengan menggunakan teknik sapuan kuas yang menggunakan teknik 

arsir memutar mampu menghasilkan torehan spontan dan ekspresif. Warna 

pada lukisan ini cenderung subyektif, penulis melakukan distorsi kearah 

karakter warna yang lembut dan dingin, serta ekspresi wajah yang terkejut  

dengan menggunakan warna hijau yang secara visual memberi kesan dingin. 

Karakteristik ungkapan demikian menurut penulis cocok untuk melukiskan 

penulis  dengan ekspresi wajah terkejut.  
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3. Analisis Karya 

Secara sintaksis, lukisan dengan judul “Ketahuan…” dengan subyek utama 

seraut wajah penulis yang terkejut, dilukis secara close up dengan posisi 

wajah menghadap ke depan dan mata tertutup serta bibir yang terbuka lebar. 

Pelukisan wajah penulis  menampilkan garis spontan, dan ekspresif. Garis 

tersebut  terlihat pada out line subjek pokok yang spontan mengalir mengikuti 

lekuk out line anatomi subyek, khususnya pada pemilihan raut garis pada 

kedua mata dan bibir yang terbuka lebar dan terlihat pada kedua alis yang 

berada dalam posisi ke atas. 

Warna yang digunakan dalam lukisan ini adalah: 

- Pada subyek utama secara keseluruhan menggunakan warna hijau, kuning, 

hijau, hitam, merah muda, cokelat, biru serta warna putih untuk pewarnaan 

high light pada bagian kening, pipi, hidung, dan dagu, bibir menggunakan 

warna merah muda, hitam, putih, mata menggunakan warna hitam,  coklat, 

kuning, putih untuk pewarnaan high light, Pada latar belakang terdapat 

ruang kosong yang didominasi hijau. 

 Bentuk secara keseluruhan ditata atau dikomposisikan dalam 

keseimbangan yang asimetri. Susunan bentuk terlihat bervolume, dengan 

warna pada subjek pokok  berdasarkan efek cahaya yang menimbulkan unsur 

gelap terang. Dalam komposisinya yang mengarah ke sentral terjadi irama 

yang rotatif dinamis. Perpaduan unsur-unsur tersebut dikomposisikan pada 

bidang segi empat berukuran 120 x 90cm dan menurut penulis mampu 

menampilkan bentuk yang indah. 
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 Secara semantik makna konotasi dari denotasi yang berfungsi sebagai 

petunjuk dalam lukisan yang berjudul “Ketahuan…” ini adalah sebagai 

berikut: subjek pokok penulis  sebagai gambaran dari seseorang yang sedang 

kaget dan mengekspresikan wajah yang terkejut. Dengan posisi wajah 

menghadap ke depan. Bentuk kedua mata terbuka, posisi alis yang ke atas 

disertai dengan bibir yang terbuka lebar menyiratkan makna keterkejutan 

yang dia alami. 

Wajah yang tampak kaget mempunyai nilai simbolik tentang sesuatu 

mengejutkan. Hal ini memberikan makna konotasi penulis merasakan sesuatu 

yang membuat dirinya terkejut oleh sesuatu. 

Secara keseluruhan dalam lukisan di atas mengandung makna bahwa 

penulis sedang merasakan hal yang membuat dia kaget karena ada sesuatu 

yang mengejutkan dirinya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

1. Simpulan 

Jiwa berkesenian seseorang dapat diekspresikan melalui berbagai cara 

dan media, seperti contoh seni ukir dengan media kayu dan pahatnya, seni 

patung dengan media batu dan pahatnya , seni gambar dengan media kertas 

dan alat gambarnya serta seni lukis dengan media kanvas dan alat lukisnya. Di 

sini penulis lebih memilih seni lukis sebagai media dalam berekspresinya. 

Subyek lukisan yang penulis angkat merupakan pengembangan kreativitas 

penulis dalam berkarya. Dalam lukisannya, penulis cenderung melakukan 

pendekatan ekspresif, menggunakan mixmedia (cat minyak dan cat akrilik) 

sebagai media berkarya. Kedua media tersebut mempunyai kelemahan dan 

kelebihan satu sama lain, kelebihan menggunakan cat minyak adalah tidak 

cepat kering sehingga lebih banyak waktu untuk bekerja, mudah membuat 

gradasi warna, daya tahan lama. Sedangkan kelebihan cat akrilik adalah cepat 

kering dan menggunakan air sebagai  pengencernya. Oleh karena itu dalam 

berkarya penulis menggunakan kedua media cat tersebut. Cat minyak 

digunakan untuk melukis subyek utama dan cat akrilik digunakan untuk 

melukis background  lukisan. 

 Karya lukis ini mengekspresikan berbagai ekspresi wajah penulis 

sendiri. Karya seni yang penulis tampilkan adalah eksplorasi mengenai 

berbagai ekspresi wajah penulis. Manfaat yang diperoleh dengan mengambil 
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subyek ekspresi wajah diri penulis mampu merekam beberapa eksplorasi 

wajah antara lain: ekspresi termenung 3, ekspresi sedih 2, ekspresi senang 3, 

ekspresi marah 2 memiliki kelebihan dan kekurangan.  Kelebihan yang 

diperoleh adalah dari segi karya, penulis mampu menciptakan karya seni yang 

orisinil atau karya sendiri dan memberi andil dalam pembentukan karakter 

berkarya penulis. Serta kekurangan yang diperoleh penulis dengan mengambil 

subyek ekspresi wajah adalah terbatasnya bentuk ekspresi yang akan disajikan 

dalam pembuatan proyek studi. 

 

2. Saran  

Penulis berharap agar semua pihak, khususnya mahasiswa Seni Rupa 

UNNES termotivasi untuk berkarya lebih baik dari yang penulis buat ini. 

Jangan ragu untuk mencoba mencari ide-ide atau gagasan baru dan 

melakukan eksplorasi media dalam berkarya. Jangan pernah takut gagal atau 

salah dalam berkarya sebab melukis adalah persoalan hati yang tidak bisa 

dengan mudah dipaksakan oleh orang lain. Setiap mata pasti mempunyai 

pandangan yang berbeda-beda mengenai karya kita, jangan berkecil hati dan 

tetap semangat. Jalani dengan konsisten tentang apa yang telah kita pilih, 

karena dengan kekonsistenan itulah kita akan menjadi besar. 

 
 
 
 
 
 
 
 



72 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 
Abdulah, Puis dan Danu Prasetyo. 2006. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.  
   Surabaya : Arkola 
Bastomi, Suwaji. 1987. “Kumpulan Karangan Tentang Seni Rupa Sebagai  
   Bahan Kuliah Tentang Apresiasi Seni”. IKIP Semarang. 
Diterbitkan untuk  Mahasiswa oleh Pengarangnya. 

Bastomi, Suwaji. 1991. “Seni Kriya Apresiasi Seni dan Perkembangannya”.  
 Semarang : IKIP Press. 

Bastomi, Suwaji. 2003. “Wawasan Seni”. Semarang : IKIP Press. 
Ishar, K. 1992. “Pedoman Lengkap Menggambar Orang”. Bandung : Penerbit 
Alumni. 
Purwodarminto. W. J. S. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : 
Depdikbud. 
Rondhi, Muhammad. 2002. “Tinjauan Seni Rupa”. Paparan Perkuliahan 
Mahasiswa  Jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Unnes. 
Rustika, Eurike. 2003. “Pengantar Psikologi Umum”. Semarang : Universitas 
Negeri Semarang. 

Sachari, Agus. 2004. “Seni Rupa dan Desain”. Jakarta : Erlangga. 
Sahman, Humar. 1993. “Mengenali Dunia Seni Rupa”. Semarang. IKIP 
Semarang Press. 
Sudarmaji. 1979. “Seni dan Permasalahannya”. Yogyakarta : Sakudaryarso. 

Soeprato, 1984. “Pendidikan Seni Rupa”. Semarang : Penerbit Aneka Ilmu. 

Sunaryo, Aryo. 1993. “Desain Dasar 1”. Tidak dipublikasikan. 

Sunaryo, Aryo. 2002. “Nirmana 1”. Paparan Perkuliahan Mahasiswa. Semarang 
:  Jurusan Seni Rupa Unnes. 

Sunaryo, Aryo dan Anton Sumartono. 2006. “Seni Lukis Dasar (Bahan Ajar  
  Seni Lukis).       Semarang: Jurusan Seni Rupa Unnes. 

Susanto, Mikke. 2002. “Diksi Rupa”. Yogyakarta : Yayasan Kanisius. 
Susanto, Mikke. 2003. “Face-off Wajah dalam Konflik”. Magelang : CTO. 

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1993. Kamus Besar Bahasa 
Indonesia. 

Jakarta : Dewan Kesenian Jakarta. 
Walgito, Bimo. 1992. “Pengantar Psikologi Umum”. Yogyakarta : Andi. 

http://Ensiklopedia Indonesia.co.id. Download 26 april 201 

 
 



73 

 

BIODATA 
 

 
 

 
Nama    : Aris Guntoro 
NIM    : 24050404002 

Prodi    : Seni Rupa  
Fakultas   : Bahasa dan Seni 

Universitas   : UNNES 
Tempat, Tgl Lahir  : Semarang, 8 April 1984 

Alamat                                 : Jl. Bedagan baru no 11 RT 05 RW 02  
Semarang Tengah 50132 

No HP    : 085 640 004 298 
Ayah    : Subardo 

Ibu    : Sajinem 
Email    : griya_sepatulukis_nuris@yahoo.co.id 

Riwayat Sekolah  :  

SD    : SD Negeri Sekayu  

SMP    : SMP Negeri 30 Semarang 
SMA    : SMA Negeri 8 Semarang 

 
 

 
 
 
 



74 

 

FOTO PAMERAN 
 
 
 

 

 

 



75 

 

 
 
 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



76 

 

    

 

 



77 

 

 

 
 

 



78 

 

 

 
 

 



79 

 

 

 

 
 



80 

 

KATALOG PAMERAN 

 

 
 
 
 



81 

 

PAMFLET PAMERAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 

 

UNDANGAN PAMERAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


