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Kata kunci : Refleksi Diri, Seni Gambar. 

 
Proyek Studi ini berjudul ”Refleksi Diri melalui Seni Gambar”. 

Pemilihan tema refleksi diri menjadi persoalan yang paling dekat dengan 
kehidupan pribadi yang menginspirasi penulis untuk mengungkapkan dalam karya 
seni gambar. Ide tersebut didapat setelah melalui perenungan yang sangat 
panjang. Tujuan penulis memilih Proyek Studi ini adalah untuk merefleksikan 
pengalaman kehidupan pribadi penulis serta sebagai studi pengembangan 
pemanfaatan media kertas lilin dalam berkarya seni gambar. 

Karya seni gambar tidak akan tercipta tanpa adanya media berupa bahan 
dan alat. Media yang digunakan penulis adalah ballpoint dengan merk Pilot, 
pensil, drawing pen dan cat poster di atas kertas lilin. Kertas lilin yang biasanya 
digunakan sebagai pembungkus makanan memiliki lapisan anti minyak sehingga 
relatif lebih awet. Teknik berkarya seni gambar melalui tahapan-tahapan 
perealisasian ide secara langsung di atas kertas sampai pada finishing dilanjutkan 
dengan penyajian karya gambar. Karya seni gambar dibuat dengan pendekatan 
surealis. Pemilihan warna cenderung menggunakan kombinasi warna kontras. 
Pemilihan raut organis juga mendominasi karya-karya penulis. 

Secara keseluruhan dari 14 karya gambar yang dihasilkan penulis, 
merepresentasikan tentang pengalaman pribadi penulis. Subjek yang terlihat 
adalah subjek figur manusia. Keseluruhan karya gambar didominasi oleh warna 
merah dan coklat. Keseimbangan asimetri digunakan dalam rangka mencitrakan 
pengalaman pribadi penulis. 

Sebagai simpulan untuk proyek studi ini adalah ide dari masalah pribadi 
ternyata menarik untuk digunakan dalam menghasilkan karya seni dan sangat 
menarik untuk diungkapkan ke dalam karya gambar dengan pendekatan surealis. 
Berkaitan dengan karya proyek studi yang penulis buat, diharapkan bisa diterima 
di kalangan perupa sebagai keberhasilan penulis dalam mengungkapkan 
pengalaman pribadi serta menginspirasi khalayak banyak. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Pemilihan Tema 

“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. Sedangkan Herbert Read 

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

muncul dari dalam diri seniman. Read (dalam Kartika 2007:7) juga menyebutkan 

bahwa seni adalah usaha manusia untuk menciptakan bentuk-bentuk yang 

menyenangkan. Bentuk yang menyenangkan dalam arti bentuk yang dapat 

membingkai perasaan keindahan dan perasaan keindahan itu dapat terpuaskan 

apabila dapat menangkap harmoni atau kesatuan dari bentuk yang disajikan. 

Kebebasan berekspresi seorang seniman 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. Penciptaan menjadi karya 

seni tersebut sering dijadikan sebagai metode untuk memperoleh kenikmatan. 

Dengan berkarya seni, seorang seniman memperoleh suatu kenikmatan sebagai 

akibat dari refleksi stimulus yang diterimanya (Sudarmadji 1979:23). 

Berkarya seni merupakan salah satu perwujudan proses kreatif manusia. 

Proses dalam berkarya seni memiliki beberapa tahapan. Tahapan yang pertama 

kali dilakukan oleh seniman adalah memunculkan ide atau inspirasi menggunakan 
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perasaannya. Hal tersebut dapat didukung oleh pengalaman pribadi seniman atau 

fenomena serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Pengalaman 

kehidupan pribadi penulis  di masa lalu  yang terkesan urakan, bebas tanpa aturan 

telah memberikan pengertian bahwa hal-hal yang dilakukan penulis di masa lalu 

tidak menghasilkan sesuatu yang baik ataupun berguna bagi penulis maupun 

orang lain di sekitar penulis.  

Pengalaman hidup penulis yang dapat dikatakan sebagai suatu proses 

pencarian jati diri ini berlangsung kurang lebih selama beberapa tahun dimulai 

saat penulis menjalani pendidikan di sekolah menengah atas. Dalam kurun waktu 

tersebut penulis hanya melakukan hal-hal yang berdampak kurang baik bagi 

penulis sendiri. Hal tersebut lebih parah setelah penulis melanjutkan studi di 

perguruan tinggi. Karena jauh dari pengawasan orang tua, penulis masuk ke 

dalam lingkungan yang lebih ekstrim. Penulis sering bepergian (touring) ke luar 

kota bersama teman-teman satu komunitas, sehingga penulis mengabaikan apa 

yang menjadi kewajiban penulis untuk mengerjakan tugas-tugas perkuliahan. 

Beberapa tahun terakhir penulis mulai menyadari bahwa apa yang selama 

ini dilakukan penulis akan semakin berdampak buruk. Dengan alasan ingin 

meningkatkan kualitas diri serta memperbaiki pola hidup, penulis mulai 

mengurangi hal-hal buruk yang dulu menjadi rutinitas penulis dan 

menggantikannya dengan kegiatan-kegiatan yang lebih baik untuk fokus dalam 

menyelesaikan tugas perkuliahan. 

Penulis mencoba untuk merepresentasikan pengalaman hidup di masa lalu 

melalui karya seni. Menurut Bastomi (dalam Noviyanto 2011:1) nilai-nilai yang 
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terkandung dalam karya seni itu berhubungan dengan pengalaman jiwa 

penciptanya. Hal-hal buruk yang dulu pernah menjadi rutinitas dalam perjalanan 

hidup penulis merupakan satu hal yang cukup menginspirasi penulis untuk 

mencoba menyajikannya dalam bentuk karya seni agar dapat diapresiasi oleh 

khalayak banyak. 

Dengan alasan itulah penulis mengangkat tema dalam karya proyek studi 

ini yaitu refleksi tentang kehidupan masa lalu penulis yang cukup memberikan 

dampak, baik positif maupun negatif dalam kehidupan penulis sekarang ini. Hal 

ini menjadi dorongan yang menginspirasi bagi penulis untuk mengekspresikan ke 

dalam karya seni gambar, karena dirasa sangat menarik jika diungkapkan dalam 

karya seni melalui penggambaran yang cenderung imajinatif dan subjek yang 

akan dihadirkan cukup representatif. 

 
1.2. Latar Belakang Pemilihan Jenis Karya 

Seorang perupa dituntut untuk selalu mengembangkan inovasi-inovasi 

baru dalam berkarya, baik pengembangan terhadap ide atau gagasan, penguasaan 

teknik maupun medium baru untuk mengekspresikan sesuatu. Berkaitan dengan 

kegiatan akademik, penulis telah menerima cukup bekal mengenai seni rupa, baik 

melukis, menggambar, patung, ukir, ilustrasi dan lain-lain dengan hasil yang 

relatif cukup baik. Dari sekian banyak bekal yang telah diterima dari kegiatan 

perkuliahan, penulis lebih tertarik pada bidang seni gambar. Karena seni gambar 

dirasa sangat representatif dalam mengungkapkan suatu gagasan atau tema dengan 

goresan atau  torehan yang bersifat kegarisan yang menyiratkan makna serta 
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emosi dari penciptanya. Dengan alasan itulah penulis menjadikan seni gambar 

sebagai karya proyek studi.  

Alasan yang lebih sempit lagi mengapa penulis memilih karya seni gambar 

adalah karena dari berbagai ilmu yang penulis pelajari dari kegiatan perkuliahan, 

seni gambarlah yang penulis minati dan tekuni, sehingga penulis ingin 

memperdalam lagi pengetahuan tentang seni gambar terutama mengenai 

pengembangan gagasan, teknik,  serta media baru dalam menggambar. Maka dari 

itu, penulis memilih membuat karya seni gambar dengan pemanfaatan kertas lilin 

pembungkus makanan dan ballpoint serta media lainnya sebagai media berkarya. 

 
1.3. Tujuan Pembuatan Proyek Studi 

Pembuatan proyek studi dengan tema “refleksi diri melalui seni gambar” 

ini bertujuan untuk, antara lain: 

1. Merefleksikan pengalaman kehidupan pribadi penulis melalui karya seni 

gambar. 

2. Sebagai studi pengembangan pemanfaatan media kertas lilin pembungkus 

makanan  dalam berkarya seni gambar. 

 
1.4. Manfaat Pembuatan Proyek Studi 

Adapun manfaat pembuatan proyek studi ini adalah sebagai dokumentasi 

bagi penulis  dalam perjalanan kreatifnya dan sebagai upaya untuk meningkatkan 

kemampuan dalam teknik menggambar. Manfaat yang lain adalah pengalaman 

dalam menggambar dengan menggunakan media kertas minyak dan media 
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lainnya yang menghasilkan karya seni gambar sesuai dengan kemampuan serta 

tingkat kreativitas penulis sendiri. 

Dengan adanya proyek studi ini diharapkan dapat menambah referensi 

atau ide dari perupa-perupa lainnya serta dapat dinikmati oleh masyarakat pada 

umumnya, dan penikmat seni pada khususnya. 
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BAB 2 

KONSEP BERKARYA 

 

2.1. Pengertian Refleksi Diri 

Psikologi menurut Rustiana (2003:1) adalah ilmu yang mempelajari sifat, 

hakikat dan hidup jiwa manusia. Psikologi yang dialami setiap orang berbeda-

beda. Jadi untuk mengetahui pengalaman psikologis antara seseorang dengan 

yang lainnya memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. 

Apabila individu tidak dapat mencapai tujuan dan individu tidak dapat 

mengerti dengan baik mengapa tujuan itu tidak dapat dicapai, maka individu akan 

mengalami frustasi atau kecewa (Rustiana 2003:147). Salah satu pendekatan 

dalam mengetahui dan memperbaiki ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan 

adalah dengan merefleksikan apa yang telah dilakukan sebelumnya. 

Manusia di dalam kehidupan sosial, pastinya tidak akan lepas dari suatu 

masalah. Meskipun dalam kriteria kecil, itu pun sudah dinamakan sebagai suatu 

masalah yang bersinggungan langsung dengan perasaan. Hal itu memang sudah 

alami terjadi dan akan menjadi pelajaran hidup yang nantinya akan mengubah 

pola pikir manusia. Karena akan timbul berbagai macam perasaan, kegelisahan, 

kekecewaan, ketakutan dan sebagainya yang cepat atau lambat akan mengubah 

pula perilaku/pola hidupnya. 

Dalam kehidupannya, setiap manusia pastilah mengalami masa-masa di 

mana mereka merasakan perubahan-perubahan dalam pola kehidupannya. Hal  

tersebut muncul karena adanya faktor-faktor pendorong terjadinya perubahan baik 
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dari dalam diri manusia itu sendiri (internal) maupun faktor pendorong dari luar 

(eksternal). 

Rasa jenuh terhadap pola hidup yang dijalani seseorang saat ini merupakan 

pengaruh dari sesuatu yang dihasilkannya di masa yang telah lalu, hal tersebut 

menyebabkan timbulnya keinginan seseorang untuk melakukan perubahan ke arah 

yang lebih baik dengan melakukan introspeksi diri serta merefleksikan apa saja 

yang telah dilakukannya pada masa lampau sehingga menghasilkan satu tingkatan 

kualitas diri yang lebih baik. 

Menurut Hegel (dalam Soetomo 2003:156) proses refleksi diri yang 

disebut sebagai dialektika adalah sebagai berikut: rasio menerima adanya 

pertentangan-pertentangan mengenai satu pokok persoalan, dan pertentangan itu 

berujung pada sebuah perubahan yang pada akhirnya mengangkat satu tahap baru 

dalam perkembangan rasio. 

Refleksi diri juga menghasilkan satu pengetahuan yang dikendalikan oleh 

sebuah kepentingan (kepentingan emansipasi dari dominasi). Dengan demikian, 

refleksi diri adalah historis, sedemikian rupa sehingga itu menjadi sebuah refleksi 

atas aspek-aspek oppresif dari sejarah rasio dan konteks sekarang (kekinian). 

Bukan hanya historis, refleksi diri juga suprahistoris yang merupakan proses di 

mana manusia mampu (karena kodratnya) untuk berpartisipasi di dalamnya. Hal 

ini merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan manusia (Soetomo 

2003:163). 

Berdasarkan pemahaman di atas penulis menyimpulkan bahwa refleksi diri 

merupakan kegiatan yang dilakukan berupa proses introspeksi diri (perenungan) 
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terhadap apa saja yang telah dilakukan di masa lampau, sehingga menimbulkan 

pemikiran baru tentang perubahan pola hidup dalam rangka meningkatkan 

kualitas diri seseorang. 

 
2.2. Pengertian Seni Gambar 

Gambar telah ada sejak zaman prasejarah, kehadirannya telah menjadi 

bukti adanya peristiwa penting dan perkembangan ide-ide dalam sejarah 

perkembangan peradaban manusia. Dalam perkembangannya, gambar diapresiasi 

sangat tinggi sejak zaman Renaisans karena kemampuannya yang spontan dan 

mampu mencitrakan gagasan-gagasan seniman secara langsung, lugas dan tuntas. 

Pada masa tersebut muncul seniman-seniman hebat seperti Leonardo da Vinci, 

Michaelangelo, Raphael dan lain sebagainya. 

Gambar adalah satu perangkat penting yang digunakan untuk menyelidiki 

solusi yang sudah ada maupun yang potensial untuk berbagai problem yang ada di 

lingkungan fisik kita. Menurut da Vinci (dalam Syakir dan Mujiyono 2007:4) 

menggambar adalah dalam rangka mengungkap realita menurut kesadaran baru 

sehingga mampu membuka cakrawala baru bagi masyarakat. Ada beberapa 

pengertian mengenai kegiatan menggambar, Ching (dalam Syakir dan Mujiyono 

2007:4) berpendapat bahwa menggambar adalah suatu usaha untuk menghasilkan 

kemiripan atau menyajikan suatu bentuk objek, dengan menarik garis demi garis 

di atas suatu permukaan medium. Walaupun aktivitas menggambar pada 

umumnya bersifat linear, elemen-elemen gambar seperti titik-titik dan sapuan 

kuas juga ikut terlibat. Apapun bentuknya pada dasarnya gambar adalah sarana 

dari visi dan ekspresi yang mendasar. 
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Wallschlaeger dan Snyder (dalam Syakir dan Mujiyono 2007:4) 

menjelaskan bahwa gambar merupakan proses visual untuk menggambarkan atau 

menghadirkan figur dan bentuk pada sebuah permukaan dengan menggunakan 

pensil, pen atau tinta untuk menghasilkan titik, garis, nada warna, tekstur, dan lain 

sebagainya sehingga mampu memperjelas bentuk image. Dalam 

perkembangannya, biasanya masih ada anggapan bahwa karya gambar adalah 

terdiri dari garis-garis yang sederhana yang dikerjakan dengan pensil atau pen. 

Tetapi sekarang istilah gambar telah merambat luas melebar dari monochrome 

(berbasis satu warna) menjadi lebih dari satu warna (polychrome) karena 

dihasilkan oleh berbagai media untuk mampu menghasilkan ketepatan, ketakjuban 

dan ekspresif (Syakir dan Mujiyono 2007:4-5) 

Dari beberapa pemahaman di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa 

gambar adalah menyajikan suatu bentuk atau objek dengan menggunakan unsur 

garis. Keunggulan gambar adalah kemampuannya yang sangat cepat dan spontan 

dalam rangka menuangkan ide atau gagasannya karena hanya menggunakan 

media yang sederhana dan praktis dalam penggunaannya. Berdasarkan alasan di 

atas penulis merasa bahwa seni gambar merupakan media yang tepat untuk 

merepresentasikan tentang pengalaman pribadi yang telah dialami oleh penulis 

sendiri. 
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2.3. Unsur-unsur rupa dan Prinsip Desain dalam Berkarya 

2.3.1. Unsur-unsur Rupa dalam Seni Gambar 

Dalam pembuatan sebuah karya seni tidak terlepas dari unsur-unsur 

pembuat karya seni tersebut. Unsur rupa adalah sebuah atau sesuatu hal yang 

harus ada dalam setiap pembuatan karya seni yang di mana unsur tersebut menjadi 

suatu hal yang wajib ada dalam setiap karya seni gambar, dan jika tidak, maka 

sebuah karya seni  tersebut tidak menjadi sebuah karya seni yang bagus. Dapat 

dikatakan bahwa unsur rupa dalam setiap karya seni rupa sifatnya memaksa dan 

mengikat dalam proses penciptaan karya seni. 

2.3.1.1. Unsur Rupa 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. 

Garis berhubungan dengan perasaan hati, sebagai contoh ketika kita berada 

di dalam atau saat mencipta garis, maka yang terasa oleh kita adalah garis yang 

berbeda-beda kesannya. Dalam suatu desain khusus, garis juga bisa ditimbulkan 

karena adanya warna, garis cahaya, bentuk, pola, tekstur dan ruang (Van Stepat 

dalam Taufik 2007:17). 

Kaitannya dengan gambar, Sunaryo (2002:7) menjelaskan beberapa 

pengertian tentang garis. Pertama, garis merupakan tanda yang memanjang dan 

membekas pada satu permukaan. Kedua yaitu garis merupakan batas suatu bidang 

atau permukaan, bentuk atau warna. 
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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. Garis dapat dibedakan berdasarkan sifatnya adalah sebagai berikut : 

1. Garis lurus, mempunyai sifat tegas dan kokoh. 

2. Garis lengkung, mempunyai sifat halus dan lembut. 

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

4. Garis datar, mempunyai sifat mantap. 

5. Garis silang, mempunyai sifat limbung dan goyah (Sunaryo 2002:8). 

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 seni gambar, kali ini penulis 

menciptakan garis dari penggunaan sebagian pembatas bidang, pertemuan dua 

warna dan perbentukan kontur dari subjek gambar serta penggunaan yang tercipta 

dari pertemuan arah cahaya (gelap-terang) agar menimbulkan kesan dinamis dan 

diharapkan dapat menghasilkan irama yang menarik dalam suatu karya seni 

gambar. 

Unsur kegarisan pada objek karya Proyek Studi ini banyak menggunakan 

garis-garis pendek kecil atau tipis pada bagian penciptaan kesan gelap-terang 

bagian figur manusia dan objek lainnya pada gambar. Untuk bagian-bagian lain 
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pada objek menggunakan beberapa macam garis, yaitu garis-garis lengkung 

pendek, garis lengkung panjang dan sebagainya agar tercipta kesan dinamis. 

2.3.1.2. Unsur Rupa Warna 

Warna merupakan suatu kualitas yang memungkinkan seseorang dapat 

membedakan dua objek yang identik dalam ukiran 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, yaitu: (1) susunan warna 

monokromatik (2) susunan warna analogus (3) susunan warna kontras. 

Dalam kaitannya dengan berkarya, penulis hanya menggunakan beberapa 

warna untuk memunculkan objek gambar yang telah dideformasi, yaitu hanya 

menggunakan warna merah yang digunakan dalam penciptaan background atau 

latar belakang serta mempertahankan warna asli dari kertas minyak yang 

digunakan untuk menggambar. Selain juga untuk menunjukkan subjek utama 

dalam gambar yang disajikan nantinya, penggunaan warna-warna yang kontras 

selain hitam dan putih menimbulkan kesan tersendiri dari sebuah karya gambar. 

2.3.1.3. Unsur Rupa Tekstur 

Pengertian tekstur secara umum adalah kualitas permukaan suatu benda. 

Tekstur dalam karya seni dua dimensi ada dua jenis, yaitu tekstur semu dan 

tekstur nyata. Tekstur semu adalah sebuah kesan yang dapat dirasakan melalui 

indera penglihatan namun jika diraba tidak ada, sedangkan tekstur nyata 
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merupakan tekstur yang benar-benar dapat dirasakan melalui indera peraba. 

Tekstur yang akan penulis tampilkan dalam karya gambarnya kali ini adalah 

tekstur semu, terbentuk dari pengolahan garis-garis yang ditorehkan di atas bidang 

gambar yang dapat menimbulkan kesan bertekstur, jadi tidak dapat dirasakan 

dengan indera 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 akan 

menghasilkan kesan volume pada subjek yang digambarkan pada sebidang kertas. 

2.3.1.4. Unsur Rupa Bidang 

Menurut Fajar Sidik (dalam Prasetyo 2009:17), bidang dapat diartikan 

sebagai daerah dari luas, warna, garis atau ketiganya, dan mampu mempunyai 

dimensi yang dapat diukur. 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 dikenal sebagai penggambaran suatu objek. 

Namun dalam kenyataannya tergantung dari keinginan senimannya, sebagai 

subjek yang bersifat subjektif tergantung innerself senimannya, kemudian menjadi 

ekspresif personal yang dapat digambarkan sebagai subjek visual. Kadang-kadang 

deformasi membuat bidang berkembang, yang sama sekali tidak ada hubungannya 

dengan objek. Dalam kaitannya dengan berkarya, penulis memunculkan bidang 

dalam sosok atau figur manusia dan objek pendukungnya yang dibuat imajinatif. 

Penggunaan garis lengkung pembentuk bidang sangat dominan dikarenakan garis 

lengkung sangat luwes dan fleksibel menurut penulis. Garis yang demikian itu 
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cocok untuk merepresentasikan apa yang menjadi karakter penulis dalam 

kesehariannya. 

2.3.1.5. Unsur Rupa Ruang (Space) 

Ruang ialah sesuatu yang mengelilingi bentuk, ruang memiliki dimensi 

luas, sempit bahkan tinggi. Dalam desain dwimatra ruang hadir sebagai latar 

belakang sosok atau figur (Sunaryo 2002:21). 

Ruang dapat dikatakan sebagai daerah yang mengelilingi bentuk, lebih 

jauh lagi ruang adalah suatu dimensi di mana suatu benda berada. Ruang dapat 

bersifat nyata, yaitu ruang yang sesungguhnya, tetapi ruang juga dapat bersifat 

semu seperti halnya ruang yang kita lihat pada cermin atau gambar. Dalam 

kaitannya dengan berkarya, penulis memunculkan ruang dengan cara memberikan 

arsiran-arsiran yang lebih gelap di sekitar sosok (figur) yang lebih terang 

warnanya atau sebaliknya memberi kesan lebih terang apabila warna sosoknya 

lebih gelap. Warna yang mengelilingi bentuk difungsikan sebagai latar belakang 

gambar. Teknik drawing pada subjek utama menimbulkan ilusi ruang, sehingga 

subjek utama lebih terlihat memiliki volume.   

2.3.1.6. Unsur Rupa Gelap Terang 

Setiap bentuk objek baru dapat dilihat jika terdapat cahaya, cahaya adalah 

sesuatu yang berubah-ubah derajat intensitasnya, maupun sudut jatuhnya 

(Sunaryo 2002:19). Dalam karya Proyek Studi ini penerapan gelap terang terjadi 

pada subjek karya. Untuk bagian latar hanya sekadar warna polos atau blok satu 

warna dengan tujuan untuk menonjolkan subjek gambar. Pada subbjek gambar, 

gelap terang terjadi karena perbedaan intensitas arsiran yang diterapkan untuk 

menyatakan volume. 
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2.3.2. Prinsip Desain dalam Seni Gambar 

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 gambar adalah sebagai berikut : 

2.3.2.1. Kombinasi (Combination) 

Perupa dalam menyusun unsur-unsur seni 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 pengulangan dan 

peragaman raut organis, hal ini dimaksudkan agar objek lain terlihat lebih 

menyatu dengan subjek gambar. 

2.3.2.2. Keseimbangan (Balance) 

Menurut Sunaryo (2002:40) bentuk keseimbangan dapat dibedakan 

menjadi: (1) keseimbangan setangkup (simetri) dapat diperoleh bila bagian di 

belahan kiri dan kanan suatu susunan terdapat kesamaan atau kemiripan wujud, 

ukuran, dan jarak penempatannya, (2) keseimbangan senjang (asimetri) memiliki 

bagian yang tidak sama antara belahan kiri dan kanan, tetapi tetap dalam keadaan 

yang tidak berat sebelah, (3) keseimbangan memusat/memancar (radial) 

merupakan bentuk keseimbangan yang diperoleh melalui penempatan bagian-

bagian susunan di seputar pusat sumbu gaya berat, di mana unsur-unsur 

ditempatkan mengelilingi suatu daerah yang berada di tengah bidang gambar. 

Dalam berkarya seni gambar, penulis ingin menyajikan sebuah bentuk 
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keseimbangan dari pengaturan penggunaan warna dan arah gerak subjek yang 

ditampilkan. Misalnya saja subjek yang dominan berada di sebelah kiri bidang 

gambar dengan latar belakang warna polos, maka untuk menunjukkan 

keseimbangan maka penulis akan menyajikan subjek tersebut menghadap ke arah 

kanan untuk mengimbangi komposisi yang tersaji. 

2.3.2.3. Irama (Rhythm) 

Irama dalam seni rupa, berbeda dengan irama pada seni musik, irama di 

seni rupa merupakan susunan bentuk dan warna. Menurut Sunaryo (2002:35), 

irama merupakan prinsip desain yang berkaitan dengan pengaturan unsur-unsur 

rupa secara berulang dan berkelanjutan sehingga dapat membangkitkan kesatuan 

rasa gerak. Dapat dikatakan pula irama adalah gerak unsur-unsur rupa dari satu 

unsur ke unsur yang lain, baik menyangkut warna, bentuk, bidang dan garis. 

Dalam karya penulis ingin menyajikan sebuah irama yang dihasilkan dari 

beberapa kombinasi bentuk yang cenderung menggunakan garis lengkung dan 

pemanfaatan warna kontras. Sehingga diharapkan menghasilkan irama yang 

menarik dalam suatu karya seni gambar. 

2.3.2.4. Kesebandingan (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. Kesebandingan merupakan prinsip desain yang mengatur 

hubungan unsur-unsur, termasuk hubungan dengan keseluruhan, agar tercapai 

kesesuaian (Sunaryo 2002:40). Penggunaan dalam karya proyek studi ini penulis 
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menghadirkan perbentukan subjek gambar yang telah didistorsi relatif sebanding 

dengan perbentukan bidang yang menjadi latar/background pada gambar. 

2.3.2.5. Pusat Perhatian (Point of interest) 

Sunaryo (2002:36) memberi istilah dominasi, dominasi dapat dipandang 

sebagai prinsip desain yang mengatur pertalian peran bagian dalam membentuk 

kesatuan bagian-bagian, karena 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 karya Proyek Studi ini pusat perhatian dibuat dengan adanya figur manusia 

yang telah didistorsi. Penggunaan warna kontras juga menjadi salah satu cara 

penulis untuk menunjukan pusat perhatian dalam karya gambarnya. 

2.3.2.6. Kesatuan (Unity) 

Kesatuan adalah hubungan antara bagian-bagian secara menyeluruh dari 

unsur-unsur visual pada karya seni bagai satu kesatuan yang utuh (Sunaryo 

2002:31). Di sini kesatuan adalah pengorganisasian elemen-elemen visual yang 

menjadi satu kesatuan organik, serta ada harmoni antara bagian-bagian dengan 

keseluruhan untuk mencapai suatu arah tujuan. Pada Proyek Studi ini, prinsip 

kesatuan dimunculkan dengan penggunaan figur manusia yang telah didistorsi 

sebagai pusat perhatian dan dikombinasikan dengan objek lain berupa raut-raut 

organis. 
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BAB 3 

METODE BERKARYA 

 

3.1. Media Berkarya 

3.1.1. Bahan 

Bahan adalah material atau bahan dasar yang sudah melalui proses tertentu 

sehingga dapat digunakan untuk menciptakan suatu karya seni. Bahan yang 

digunakan penulis yaitu : 

3.1.1.1. Kertas 

Kertas yang digunakan untuk membuat karya seni gambar ini adalah kertas 

lilin yang biasa digunakan untuk membungkus makanan, sehingga ukuran dan 

bentuknya pun sudah sama yaitu 40x30 cm. Kertas ini memiliki lapisan berupa 

plastik anti minyak di satu sisi bagiannya, dengan alasan itulah kertas ini 

digunakan karena relatif lebih ekonomis dan awet. Dalam proyek studi ini, lima di 

antaranya berukuran lebih kecil yaitu ukuran 30x22 cm. 

3.1.1.2. Cat poster 

Cat poster yang penulis gunakan dalam membuat karya seni gambar ini 

adalah cat poster merk Maries. Cat poster ini digunakan hanya untuk memberi 

warna yang berbeda pada background atau latar belakang saja. 

3.1.1.3. Finishing 

Penulis menggunakan clear spray, ketika gambar yang dibuat telah 

dianggap selesai. 
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3.1.2. Alat 

3.1.2.1. Pensil 

Pensil yang digunakan penulis yaitu pensil lunak 2B merk Staedtler. Pensil 

ini digunakan untuk membuat sket gambar yang akan dibuat dan memberikan 

warna yang berbeda dengan teknik arsir pada gambar. 

3.1.2.2. Drawing pen 

Drawing pen memiliki tingkat ketebalan goresan yang berbeda-beda sesuai 

dengan ukurannya. Dengan menggunakan drawing pen ukuran 0.3, 0.5 dan 0.7 

penulis dapat menghasilkan goresan yang berbeda ketebalannya. 

Selain memiliki ukuran yang bervariasi, drawing pen digunakan penulis 

untuk membuat karya seni gambar karena warna hitam yang dihasilkan lebih 

pekat dibandingkan alat gambar yang lain. 

3.1.2.3. Ballpoint 

Penulis menggunakan ballpoint merk Pilot, karena ballpoint ini memiliki 

karakteristik yang relatif lebih baik dibandingkan dengan ballpoint merk lain serta 

tidak luntur ketika proses finishing. Ballpoint ini digunakan untuk membuat 

arsiran yang lebih halus. 

3.1.2.4. Kuas 

Kuas yang digunakan penulis yaitu kuas dengan ukuran 0,3. Kuas 

digunakan untuk menyapukan warna pada latar/background. 
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3.1.2.5. Kain lap 

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

sehingga lebih mudah untuk membersihkan kuas setelah digunakan untuk 

mengecat. Tujuannya untuk menjaga kuas agar tetap bersih. 

 
3.1.3. Teknik Berkarya 

Dalam pembuatan proyek studi ini, teknik berkarya yang digunakan 

penulis adalah teknik-teknik yang telah dipelajari dalam kegiatan perkuliahan, 

antara lain yaitu: 

3.1.3.1. Arsir 

Teknik arsir yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan karya proyek 

studi ini adalah arsir silang dan acak. Teknik ini digunakan dalam penciptaan 

gelap terang pada subjek gambar yang berupa figur manusia. 

3.1.3.2. Pointilis 

Pointilis adalah salah satu teknik dalam membuat gambar berupa titik-titik 

yang dibuat sedemikian rupa sehingga tercipta satu bentuk tertentu. Kaitannya 

dengan karya proyek studi ini, teknik pointilis digunakan dalam pembuatan 

background. 

3.1.3.3. Teknik blok (sapuan kuas) 

Teknik sapuan kuas digunakan untuk memberikan warna dengan cara 

menyapukan warna tertentu menggunakan kuas pada sebuah bidang gambar. 

Teknik ini digunakan untuk memberikan warna pada latar/background gambar. 
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3.2. Prosedur Berkarya 

Dalam berkarya penulis melalui tahapan sebagai berikut : 

3.2.1. Pengumpulan Sumber Data dan Pencarian Ide 

Tahapan ini dilakukan dalam rangka mencari tema-tema yang dapat 

digunakan sebagai tema dalam karya seni gambar. Untuk memperoleh sumber 

data, penulis menggunakan buku-buku bacaan, katalog, majalah, koran maupun 

media cetak lainnya serta internet, televisi dan media elektronik lainnya. Selain 

dari media informasi tersebut, sumber data juga diperoleh dengan cara menghadiri 

beberapa pameran seni rupa di galeri-galeri seni. Data yang dicari yaitu berupa 

figur-figur serta teknik-teknik berkarya, khususnya karya-karya dua dimensional 

berupa karya gambar. 

Selain kegiatan pengumpulan sumber data di atas, dalam mendapatkan ide, 

awalnya penulis juga melihat kumpulan karya-karya yang telah dibuat baik berupa 

gambar, lukisan, dan lain sebagainya. Saat itu penulis tertarik dengan beberapa 

karya gambar yang telah penulis buat, dan berpikir untuk membuat karya gambar 

dengan gaya serupa untuk merepresentasikan pengalaman hidup kaitannya dengan 

refleksi diri penulis dalam proyek studi ini. 

Salah satu karya yang dijadikan sumber inspirasi dalam perbentukan visual 

pada karya proyek studi ini adalah lukisan dari Edo Pop yang bergaya surealis. 

Penulis mengadopsi gaya dalam perbentukan subjek yang didistorsi serta 

penggambaran background dengan tekstur semu yang terkesan lembut. 
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                                                  Gb.1 
Edo Pop. Hasrat Tubuh. 2009. 165x140cm. Akrilik pada kanvas.  
Sumber:  katalog. 

 
 

Ide untuk mengangkat refleksi diri menjadi tema dalam proyek studi ini 

sendiri timbul karena adanya keinginan penulis untuk mendokumentasikan 

keseharian yang dijalani dalam proses meningkatkan kualitas diri menjadi 

manusia yang lebih baik. Dan penulis menganggap hal tersebut dirasa cukup 

menarik jika diungkapkan melalui seni gambar. 

 
3.2.2. Pengolahan Ide (pra produksi) 

Ide pikiran penulis untuk membuat karya seni gambar ini muncul karena 

adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu melalui pemikiran 

mengenai jiwa penulis sendiri yang mempunyai karakteristik agak sedikit urakan. 
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Jika dihubungkan antara subjek gambar dengan penulis mempunyai kesamaan 

karakter baik secara fisik maupun dari segi psikis, dari segi fisik subjek gambar 

dibuat dengan proporsi yang tidak ideal sama seperti kondisi fisik penulis, 

sedangkan jika dilihat dari segi kejiwaan penulis termasuk tipikal yang cukup 

tertutup dan acuh. Sedangkan faktor eksternal muncul dari hasil diskusi dan 

konsultasi dengan berbagai pihak, serta referensi lainnya seperti katalog-katalog 

pameran seni rupa, majalah, internet dan lain sebagainya. 

Penulis menyukai bentuk figur manusia, karena selain penulis 

menganggap bahwa manusia merupakan  satu bentuk yang indah, penulis juga 

beranggapan bahwa gambar figur manusia cukup menarik dan disukai oleh 

masyarakat pada umumnya. Dalam proses pembuatan karya seni gambar ini juga 

tidak hanya menggunakan teknik arsir dan pointilis saja, melainkan juga dengan 

teknik sapuan kuas untuk background. Penggabungan teknik ini penulis lakukan 

untuk menghasilkan karya seni gambar yang berbeda dengan lainnya, karena 

menurut penulis pengembangan teknik atau inovasi dalam berkarya merupakan 

hal yang perlu dilakukan untuk menghasilkan karya yang baik. Mengacu pada 

data yang telah diperoleh tersebut, kemudian penulis merealisasikannya ke dalam 

bentuk karya seni gambar yang cukup representatif mengenai refleksi diri penulis. 

 
3.2.3. Pengolahan Teknis (produksi) 

Diawali dengan membuat rancangan gambar kasar pada kertas lain, 

kemudian dipindahkan pada kertas minyak berupa sket global dengan teknik 

linier. Setelah gambar sket jadi, kemudian memberikan warna pada background 
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dengan menggunakan teknik sapuan kuas, baru setelah itu pembuatan detail 

gambar dengan teknik arsir dan pointilis. 

 
3.2.4. Pengolahan Akhir (finishing) 

Karya gambar yang telah selesai dibuat kemudian diberi sentuhan akhir 

(finishing) agar warna tidak berubah dan gambar relatif lebih aman. Finishing 

dapat dilakukan dengan menggunakan clear semprot dengan merk Pylox. 

 
3.2.5. Penyajian Karya 

Proses pengemasan terakhir dalam tatanan layak pamer untuk karya seni 

gambar ini adalah dengan menggunakan bingkai/figura yang mempunyai 

spasi/passe partout 3 cm. 
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BAB 4 

DESKRIPSI DAN ANALISIS KARYA 

 

4.1. KARYA I 

                             

4.1.1. Spesifikasi Karya 

Judul                      : Belajar Berjalan 

Ukuran                   : 30x22 Cm 

Media                     : Ballpoint, Drawing Pen, Cat Poster pada Kertas Lilin 

Tahun                     : 2009 

4.1.2. Deskripsi Karya 

Gambar ini bersubjek sosok manusia berambut keriting dengan proporsi 

yang sudah mengalami pendistorsian. Bagian tubuh subjek tersebut mengalami 
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pemanjangan pada tangan dan kaki. Subjek manusia diposisikan menghadap ke 

depan, posisi tangan kanan menjulur lurus ke bawah dengan telapak tangan 

terbuka dan posisi tangan kiri  diangkat dengan siku ditekuk serta telapak tangan  

yang terbuka. Posisi wajah sedang melihat telapak tangan kiri yang terangkat. Dan 

kedua kaki diposisikan secara berlawanan, kaki kanan berada di atas dengan lutut 

ditekuk sedangkan kaki kiri berada di bawah. 

 Bagian background berupa pola raut organis yang disusun saling tumpang 

tindih. Salah satu raut pada bagian background memotong sebagian bawah perut 

hingga bagian kaki kanan subjek figur manusia. Pada permukaan bagian  raut 

terdapat pola raut yang ukurannya lebih kecil mengisi bagian dalam, semakin 

dalam semakin mengecil. 

 
4.1.3. Analisis Karya 

Unsur rupa yang terdapat pada gambar berjudul “ Belajar Berjalan” ini 

yang pertama adalah garis, yaitu garis lengkung yang terdapat pada perbentukan 

subjek dan raut. Garis lurus terdapat pada teknik arsir dalam perbentukan subjek 

manusia. Pada gambar di atas lebih didominasi oleh perbentukan garis lengkung 

sehingga memberi kesan dinamis. 

 Warna merah terdapat pada perbentukan raut organis pada sebagian 

background. Warna hitam terdapat pada sebagian background khususnya pada 

pembentukan garis dan gelap terang. Warna coklat terdapat pada subjek manusia 

dan sebagian background. Warna yang mendominasi dalam karya gambar ini 

adalah warna coklat. 



27 

 

  Keseimbangan pada gambar di atas adalah keseimbangan asimetris, 

karena posisi subjek manusia tidak sepenuhnya berada di tengah melainkan 

sedikit condong ke bagian kanan gambar. Teknik yang digunakan dalam 

pembentukan gambar adalah teknik arsir campuran, dan teknik plakat pada 

pembentukan warna merah. Pada gambar di atas perbentukan kontur terlihat 

sangat jelas. 

Secara simbolis figur manusia pada gambar ini difungsikan untuk 

merepresentasikan kondisi fisik penulis yang baru masuk ke lingkungan yang 

baru. Sedangkan perbentukan raut organis pada background dapat diartikan 

sebagai lika-liku perjalanan hidup yang akan dijalani dan warna merah dicitrakan 

sebagai gairah hidup yang membara. 

Jika diartikan secara keseluruhan, gambar ini berbicara mengenai langkah 

awal perjalanan hidup yang akan dijalani penulis dengan gairah hidup yang 

menggebu di lingkungan yang baru tanpa bekal ilmu yang cukup, sehingga 

penulis harus belajar menyikapi kondisi tersebut dengan cara penulis sendiri. 
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4.2. KARYA II   

                           

4.2.1. Spesifikasi Karya 

Judul : Berfikir Sejenak 

Ukuran : 30x22 Cm 

Media : Ballpoint, Drawing Pen, Cat Poster pada Kertas Lilin 

Tahun : 2009 

 
4.2.2. Deskripsi Karya 

Pada gambar yang berjudul “Berfikir Sejenak” mempunyai subjek utama 

berupa figur manusia yang merupakan representasi dari penulis. Manusia berjenis 

kelamin laki-laki dengan rambut gondrong kerinting digambar satu bagian penuh 

mulai kepala hingga ujung kaki . Subjek manusia diposisikan pada bidang kertas 

di bagian atas sedikit serong ke kiri. Posisi tubuh sedikit membungkuk 
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mengahadap kesamping kiri bidang kertas dengan posisi kaki kanan menjulur ke 

bawah menghadap samping kiri. Kaki kiri sedikit terangkat, pada bagian lutut 

ditekuk dan ujung telapak kaki menghadap samping kanan. 

Pada bagian background berupa susunan raut yang saling menyatu, di 

dalam sebagian permukaan raut terdapat raut-raut kecil yang tersusun di dalamnya 

mengikuti bentuk raut terluar, semakin kedalam semakin kecil. Pada permukaan 

raut yang lain tidak terdapat hal tersebut namun hanya berupa permukaan polos 

dengan sedikit arsiran. Terdapat raut yang memotong sebagian bentuk subjek 

manusia. Raut tersebut terdapat di bagian dada dan perut yang seolah-olah 

membalut tubuh subjek. 

Pada bagian bawah terdapat raut yang memotong telapak kaki sebelah 

kanan mengarah ke atas menyatu dengan raut di belakang subjek manusia. Pada 

kaki kiri terdapat raut yang memotong pergelangan kaki kiri mengarah ke bagian 

kiri bidang kertas , raut yang memotong merupakan perpanjangan dari raut pada 

background. 

 
4.2.3. Analisis Karya 

Unsur rupa yang terdapat pada gambar yang berjudul “Berfikir Sejenak” 

ini yang pertama adalah garis, yaitu garis lengkung yang terdapat pada 

perbentukan subjek dan raut. Garis lurus terdapat pada teknik arsir dalam 

perbentukan subjek manusia. Pada gambar di atas lebih didominasi oleh 

perbentukan garis lengkung sehingga memberi kesan dinamis. 

Warna merah terdapat pada perbentukan raut organis pada sebagian 

background. Warna hitam terdapat pada sebagian background, khususnya pada 
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pembentukan garis, gelap terang dan sebagian warna raut. Warna coklat terdapat 

pada subjek manusia dan sebagian background. Warna yang mendominasi adalah 

warna coklat. 

  Keseimbangan pada gambar di atas adalah keseimbangan asimetris, 

karena posisi subjek manusia berada sedikit serong ke kanan di bagian atas bidang 

kertas.Teknik yang digunakan adalah teknik arsir silang, dan teknik plakat pada 

perbentukan warna merah. Pada gambar di atas pembentukan kontur jelas dan 

tegas. 

Secara simbolis figur manusia pada gambar ini difungsikan untuk 

merepresentasikan kondisi fisik penulis yang baru masuk ke lingkungan yang baru 

kemudian mengalami hal yang sebelumnya pernah dialami namun berbeda 

dengan yang dibayangkan. Sedangkan perbentukan raut organis pada background 

dapat diartikan sebagai lika-liku perjalanan hidup yang akan dijalani dan warna 

merah dicitrakan sebagai gairah hidup yang membara. 

Jika dilihat secara keseluruhan, gambar “Berfikir Sejenak” merupakan 

sambungan dari gambar pertama yang berjudul “Belajar Berjalan”. Gambar ini 

merepresentasikan keadaan penulis ketika merasakan hal yang sebelumnya pernah 

dirasakan namun di tempat berbeda kini ditemukan lagi. Hal tersebut membuat 

penulis berfikir sejenak untuk mengingat memori sebelumnya dan mengaitkan 

dengan hal yang dialami pada saat tersebut. 
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4.3. KARYA III 

                      

4.3.1. Spesifikasi Karya 

Judul : Makin Tinggi 

Ukuran : 30x22 Cm 

Media : Ballpoint, Drawing Pen, Cat Poster pada Kertas Lilin 

Tahun : 2009 

 
4.3.2. Deskripsi Karya 

Pada gambar yang berjudul “Makin Tinggi” ini mempunyai subjek utama 

berupa figur mausia berjenis kelamin laki-laki dengan rambut keriting. Subjek 

manusia diposiskan membujur secara horizontal di bagian atas dengan kaki dan 

tangan menjulur ke bawah. Bentuk tubuh figur manusia telah mengalami 

pendistosian sehingga ada bagian-bagian tubuh yang diperpanjang maupun 
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diperpendek.  Pada bagian badan menghadap ke bawah bidang gambar dengan 

posisi kepala mengarah ke  bawah dan muka menghadap samping kanan. Kedua 

tangan menjulur ke bawah diantara kepala dengan posisi telapak tangan terbuka. 

Posisi kaki kanan pada bagian lutut ditekuk ke atas sama tinggi dengan badan. 

Kaki kiri menjulur ke bawah sedikit ditekuk ke samping kanan. 

Pada bagian background berupa susunan raut yang saling menyatu, di 

dalam sebagian permukaan raut terdapat raut-raut kecil yang tersusun di dalamnya 

mengikuti bentuk raut terluar, semakin kedalam semakin kecil. Terdapat raut yang 

memotong sebagian bentuk subjek manusia.  Bagian yang terpotong antara lain 

bagian dada dan perut. Perpotongan dihasilkan oleh raut yang menutup sebagian 

anggota badan pada subjek manusia. 

 
4.3.3. Analisis Karya 

Unsur rupa yang terdapat pada gambar yang berjudul “ Makin Tinggi” ini 

yang pertama adalah garis, yaitu garis lengkung yang terdapat pada pembentukan 

subjek dan raut. Garis lurus terdapat pada teknik arsir dalam perbentukan subjek 

manusia. Pada gambar di atas lebih didominasi oleh perbentukan garis lengkung 

sehingga memberi kesan dinamis. 

 warna merah terdapat pada perbentukan raut organis pada sebagian 

background. Warna hitam terdapat pada sebagian background khususnya pada 

perbentukan garis dan gelap terang. Warna coklat terdapat pada subjek manusia 

dan sebagian background.warna yang mendominasi adalah warna coklat. 

Keseimbangan pada gambar di atas adalah keseimbangan asimetris. 

Teknik yang digunakan adalah teknik arsir campuran, dan teknik plakat pada 
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perbentukan warna merah. Pada gambar di atas perbentukan kontur jelas dan 

tegas. 

Secara simbolis figur manusia pada gambar ini difungsikan untuk 

merepresentasikan kondisi fisik penulis. Sedangkan perbentukan raut organis pada 

background dapat diartikan sebagai lika-liku perjalanan hidup yang akan dijalani 

dan warna merah dicitrakan sebagai gairah hidup yang membara. 

Jika diartikan secara keseluruhan, gambar “Makin Tinggi” merupakan 

sambungan dari gambar ke dua karya penulis yang berjudul “Berfikir Sejenak”. 

Pada gambar ini lebih menceritakan keadaan ketika penulis terbuai dalam situasi 

yang baru dialami, penulis merasakan kesenangannya bertambah semakin besar 

hingga mengabaikan hal-hal lain selain kesenangan. Kesenangan yang teramat 

sangat menyenangkan hingga membutakan mata serta pikiran penulis. 
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4.4. KARYA IV 

                    

4.4.1. Spesifikasi Karya 

Judul                     : Jatuh Ke Lubang Yang Sama 

Ukuran                  : 30x22 Cm 

Media                    : Ballpoint, Drawing Pen, Cat Poster pada Kertas Lilin 

Tahun                    : 2009 

 
4.4.2. Deskripsi Karya 

Pada gambar yang berjudul “Jatuh Ke Lubang Yang Sama” mempunyai 

subjek utama berupa figur manusia berjenis kelamin laki-laki dengan rambut 

keriting, sama seperti gambar sebelumnya. Subyek manusia ditempatkan 

membujur secara horizontal di bagian bawah bidang gambar dengan kaki dan 

tangan menjulur keatas. Bentuk tubuh figur manusia telah mengalami 
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pendistorsian sehingga ada bagian-bagian tubuh yang diperpanjang, diperpendek, 

diperkecil maupun diperbesar. Bagian badan menghadap ke atas bidang gambar 

dengan posisi kepala mengarah atas dan muka menghadap samping kiri serta sorot 

mata ke atas. Kedua tangan menjulur ke atas diantara kepala dengan posisi telapak 

tangan terbuka. Posisi kaki kiri menjulur ke atas sedikit ditekuk dengan telapak 

kaki mengarah ke kiri. Kaki kiri menjulur ke atas dengan telapak kaki 

mengahadap samping kiri. 

Pada bagian background berupa susunan raut yang saling menyatu, pada 

sebagian permukaan raut terdapat raut-raut kecil yang tersusun di dalamnya 

mengikuti bentuk raut terluar, semakin ke dalam semakin kecil. Pada permukaan 

raut yang lain tidak terdapat hal tersebut, namun hanya berupa permukaan polos. 

Terdapat raut yang memotong sebagian bentuk subjek manusia.  Bagian dada 

terpotong sebagian hingga bagian perut. Pergelangan tangan hingga lengan juga 

terpotong sebagian. Pergelangan kaki kiri juga terpotong oleh raut yang mengarah 

ke kiri atas. 

 
4.4.3. Analisis Karya 

Unsur rupa yang terdapat pada gambar yang berjudul “Jatuh Ke Lubang 

Yang Sama” ini sama dengan unsur rupa pada gambar sebelumnya, yaitu garis 

lengkung yang terdapat pada perbentukan subjek dan raut. Garis lurus terdapat 

pada teknik arsir dalam perbentukan subjek manusia. Pada gambar di atas lebih 

didominasi oleh perbentukan garis lengkung sehingga memberi kesan dinamis. 

 Warna merah terdapat pada perbentukan raut organis pada sebagian 

background. Warna hitam terdapat pada sebagian background khususnya pada 
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perbentukan garis dan gelap terang. Warna coklat terdapat pada subjek manusia 

dan sebagian background. 

Keseimbangan pada gambar di atas adalah keseimbangan asimetris karena 

posisi subjek manusia tidak sepenuhnya berada di tengah melainkan sedikit di 

bagian kanan. 

Teknik yang digunakan adalah teknik arsir silang, dan teknik plakat pada 

pembentukan warna merah. Pada gambar di atas perbentukan kontur jelas dang 

tegas. 

Secara simbolis figur manusia pada gambar ini difungsikan untuk 

merepresentasikan kondisi fisik penulis. Sedangkan perbentukan raut organis pada 

background dapat diartikan sebagai lika-liku perjalanan hidup yang akan dijalani 

dan warna merah dicitrakan sebagai gairah hidup yang membara. 

Jika diartikan secara keseluruhan, gambar “Jatuh Ke Lubang Yang Sama” 

merupakan kelanjutan dari gambar ketiga karya penulis yang berjudul “Makin 

Tinggi”. Gambar ini lebih menceritakan keadaan ketika penulis berada dalam 

situasi  kehidupan yang sebelumnya pernah dijalani. Jatuh kelubang yang sama 

dianalogikan sebagai situasi yang pernah dilakukan pada masa sebelumnya. 

Bukan berarti situasi yang benar atau salah, namun lebih kepada situasi yang 

pernah dialami dan dijalani kembali pada saat ini. 
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4.5. KARYA V 

                    

4.5.1. Spesifikasi Karya 

Judul : Angkat Aku Lebih Tinggi 

Ukuran : 30x22 Cm 

Media            : Ballpoint, Drawing Pen, Cat Poster pada Kertas Lilin 

Tahun       : 2009 

 
4.5.2. Deskripsi Karya 

Pada gambar yang berjudul “Angkat Aku Lebih Tinggi” mempunyai 

subjek utama berupa figur manusia berjenis kelamin laki-laki dengan rambut 

keriting, sama dengan subjek yang dihadirkan pada gambar sebelumnya.  

Pada bagian background terdapat susunan raut yang saling menyatu, 

dimana pada sebagian permukaan raut terdapat raut-raut kecil yang tersusun di 
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dalamnya mengikuti bentuk raut terluar, semakin ke dalam semakin kecil. Pada 

permukaan raut yang lain tidak terdapat hal tersebut namun hanya berupa 

permukaan polos. Pada gambar ini terdapat raut yang memotong sebagian bentuk 

subjek manusia.  Bagian perut dihadirkan tidak secara utuh karena tertutup oleh 

raut yang melingkari bagian perut. 

Tangan kanan subjek gambar tidak dihadirkan menyatu dengan bagian 

tubuh subjek melainkan ditempatkan pada bagian bawah bidang gambar, sehingga 

terkesan muncul dari bawah dan menyentuh kaki. 

 
4.5.3. Analisis Karya 

Unsur rupa yang terdapat pada gambar berjudul “Angkat Aku Lebih 

Tinggi” ini yang pertama adalah garis, yaitu garis lengkung yang terdapat pada 

perbentukan subjek dan raut. Garis lurus terdapat pada teknik arsir dalam 

perbentukan subjek manusia. Pada gambar di atas lebih didominasi oleh 

perbentukan garis lengkung sehingga memberi kesan dinamis. 

 Warna merah terdapat pada perbentukan raut organis pada sebagian 

background. Warna hitam terdapat pada sebagian background khususnya pada 

perbentukan garis dan gelap terang. Warna coklat terdapat pada subjek manusia 

dan sebagian background. Warna yang mendominasi adalah warna coklat. 

Keseimbangan pada gambar di atas adalah keseimbangan asimetris karena 

posisi subjek manusia berada di bagian kanan bidang gambar. Teknik yang 

digunakan adalah teknik arsir silang, dan teknik plakat pada perbentukan warna 

merah. Pada gambar di atas perbentkan kontur jelas dan tegas. 
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Secara simbolis figur manusia pada gambar ini difungsikan untuk 

merepresentasikan kondisi fisik penulis yang sudah mulai bisa menyesuaikan diri 

dengan lingkungan yang baru. Sedangkan perbentukan raut organis pada 

background dapat diartikan sebagai penggambaran lingkungan sekitar pada saat 

itu. Sedangkan warna merah tetap dicitrakan sebagai gairah hidup yang membara. 

Secara keseluruhan makna dalam karya yang berjudul “Angkat Aku Lebih 

Tinggi” merupakan lanjutan dari karya sebelumnya. Karya ini lebih menitik 

beratkan pada saat penulis sudah menjalani masa-masa yang menurut penulis 

sangat ‘menyenangkan’ pada waktu itu dan terlampau jauh masuk ke dalamnya 

hingga terbuai. Larut dengan keadaan tersebut tidak serta merta membuat diri 

seseorang puas. Seakan menginginkan hal yang lebih maka penulis menginginkan 

kesenangan yang lebih tinggi dan semakin tinggi dengan simbolisasi tangan dan 

penempatan subjek yang berada di pojok kanan atas. Maka judul “Angkat Aku 

Lebih Tinggi” dapat mewakili serangkaian maksud penulis dalam karya ini. 
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4.6. KARYA VI 

                          

4.6.1. Spesifikasi Karya 

Judul                     : Terjebak 

Ukuran                  : 40x30 Cm 

Media                    : Ballpoint, Drawing Pen, Cat Poster pada Kertas Lilin 

Tahun                    : 2009 

 
4.6.2. Deskripsi Karya 

Gambar ini bersubjek sosok manusia berambut keriting dengan bentuk 

yang sudah mengalami pendistorsian. Bagian tubuh subjek tersebut dibalut 

dengan bentuk semacam kulit yang pada bagian ujung-ujungnya terdapat dua 

buah tangan dan bagian sudut bawah terdapat dua buah kaki. Subjek manusia 

diposisikan menghadap ke depan, posisi kedua tangan diangkat ke atas. Posisi 
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wajah sedang melihat ke depan dengan tatapan mata ke atas. Dan posisi kedua 

kaki ditekuk dengan posisi duduk. 

 Bagian background berupa pola raut organis yang disusun memusat dari 

ukuran yang besar sampai ukuran yang paling kecil. Keseluruhan raut mengarah 

ke tengah pada subjek manusia. Satu sisi tertuju ke atas bidang gambar, satu sisi 

lainnya mengarah kesamping kanan bidang gambar dan sisi yang terakhir 

mengarah ke bagian sudut kiri bawah bidang gambar. Pada sisi raut terdapat 

beberapa susunan raut lagi yang membentuk bercak. Sementara keseluruhan 

bentuk background lainnya berupa susunan titik yang terdapat pada bidang yang 

sama. 

 
4.6.3. Analisis Karya 

Unsur rupa yang terdapat pada gambar berjudul “ Terjebak” ini yang 

pertama adalah titik yang terdapat pada background sehingga membentuk tekstur 

semu. Unsur lainnya adalah garis, yaitu garis lengkung yang terdapat pada 

perbentukan subjek dan raut. Garis lurus terdapat pada teknik arsir dalam 

perbentukan subjek manusia. Pada gambar diatas lebih didominasi oleh 

perbentukan garis lengkung sehingga memberi kesan dinamis. 

 Warna merah terdapat pada perbentukan raut organis pada sebagian 

background. Warna hitam terdapat pada sebagian background khususnya pada 

perbentukan garis dan gelap terang. Warna coklat terdapat pada subjek manusia 

dan sebagian background. Warna yang mendominasi dalam karya gambar ini 

adalah warna coklat dan merah. 



42 

 

  Keseimbangan pada gambar di atas adalah keseimbangan asimetris, 

karena posisi subjek manusia tidak sepenuhnya berada di tengah melainkan 

sedikit berada di kiri bidang gambar dengan posisi tangan condong ke kiri atas 

dan sedikit ke kanan atas. Teknik yang digunakan dalam pembentukan gambar 

adalah teknik arsir campuran, dan teknik plakat pada pembentukan warna merah 

dan beberapa bagian warna hitam. Teknik pointilis terdapat pada sebagian 

background yang berwarna merah. 

Secara simbolis figur manusia pada gambar ini difungsikan untuk 

merepresentasikan kondisi fisik penulis yang telah berada di lingkungan yang 

baru. Lingkungan baru yang begitu memikat penulis sehingga penulis merasa 

telah terjebak di dalamnya dan tidak bisa keluar dari lingkungan ini. Bentuk dari 

selimut yang menyerupai kulit manusia membalut tubuh subjek gambar terdapat 

dua buah tangan dan kaki menggambarkan penulis yang seakan terjebak oleh 

dirinya sendiri. Keinginan dari hati yang sudah baik masih terkalahkan oleh fisik 

yang telah terlanjur berada di lingkungan yang sebenarnya tidak diinginkan. 
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4.7. KARYA VII 

                      

4.7.1. Spesifikasi Karya 

Judul                     : Makin Gila 

Ukuran                  : 40x30 Cm 

Media                    : Ballpoint, Drawing Pen, Cat Poster pada Kertas Lilin 

Tahun                    : 2011 

 
4.7.2. Deskripsi Karya 

Gambar ini bersubjek sosok manusia berambut keriting dengan proporsi 

yang sudah mengalami pendistorsian, sama dengan gambar sebelumnya. Subjek 

manusia diposisikan menghadap ke belakang atau tampak bagian belakang 

manusia. Posisi berjalan dengan kepala mendongak/menghadap ke atas dengan 

menghisap sebatang rokok yang asapnya mengepul ke atas. Tangan kiri di angkat 
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ke atas dengan membawa sebuah botol dan tangan kanan ke bawah. Subjek 

manusia hanya dibaluti dengan sehelai kain yang terurai dari sebelah kiri atas 

bidang gambar mengarah ke tengah membalut subjek manusia dan terurai lagi ke 

bagian kanan bawah bidang gambar. 

 Bagian background berupa pola raut organis yang disusun menyerupai 

batu. Setiap raut di dalamnya diisi oleh raut yang ukurannya lebih kecil terus-

menerus hingga ukuran yang paling kecil berada di tengah raut. Bagian 

background lainnya berbentuk raut lagi dengan bentuk warna blok dan terdapat 

titik-titik.  

 
4.7.3. Analisis Karya 

Unsur rupa yang terdapat pada gambar berjudul “ Makin Gila” ini yang 

pertama adalah titik yang terdapat pada beberapa bagian background. Unsur 

berikutnya adalah garis, yaitu garis lengkung yang terdapat pada perbentukan 

subjek dan raut. Garis lurus terdapat pada teknik arsir dalam perbentukan subjek 

manusia. Pada gambar di atas lebih didominasi oleh perbentukan garis lengkung 

baik pada subjek gambar maupun background sehingga memberi kesan dinamis. 

 Warna merah terdapat pada perbentukan raut organis pada sebagian 

background. Warna hitam terdapat pada sebagian background khususnya pada 

pembentukan garis dan gelap terang. Warna coklat terdapat pada subjek manusia 

dan sebagian background. Warna yang mendominasi dalam karya gambar ini 

adalah warna merah dan coklat. 

  Keseimbangan pada gambar di atas adalah keseimbangan asimetris, 

meskipun posisi manusia berada di tengah. Namun posisi tangan dan kaki yang 
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berbeda antara kiri dan kanan . Teknik yang digunakan dalam pembentukan 

gambar adalah teknik arsir campuran, dan teknik plakat pada pembentukan warna 

merah serta teknik pointilis pada perbentukan tekstur semu pada background.  

Secara simbolis figur manusia pada gambar ini difungsikan untuk 

merepresentasikan kondisi fisik penulis yang berada di dalam lingkungan yang 

tidak diinginkan. Dengan kondisi yang telah terjebak dan tidak bisa berbuat apa-

apa. Penulis merasakan konflik batin yang sangat tinggi, sehingga keadaan 

frustasi yang tinggi telah membuat penulis merasa berada pada kondisi gila. Gila 

yang semakin menjadi karena kondisi dalam keterpurukan yang tidak kunjung 

membaik. Namun sebaliknya, keterpurukan bertambah menjadi semakin parah. 

Sehelai kain yang membalut subjek manusia menggambarkan keadaan manusia 

yang telah gila yang berjalan kesana kemari tertawa terus-menerus meskipun 

mempunyai banyak masalah dalam pikirannya. 
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4.8. KARYA VIII 

                    

4.8.1. Spesifikasi Karya 

Judul : Pucat Pasi 

Ukuran : 40x30 Cm 

Media : Ballpoint, Drawing Pen, Cat Poster pada Kertas Lilin 

Tahun : 2011 

 
4.8.2. Deskripsi Karya 

Pada gambar yang berjudul “Pucat Pasi” mempunyai subjek utama berupa 

figur manusia yang merupakan representasi dari penulis. Manusia berjenis 

kelamin laki-laki dengan rambut gondrong kerinting digambar menghadap ke 

kanan dengan kedua tangan yang mengarah ke depan dan satu tangan mengarah 

ke atas dengan mengacungkan jari telunjuk . Subjek manusia diposisikan pada 
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bidang kertas di bagian sudut kiri bawah. Posisi tubuh sedikit membungkuk 

dengan satu kaki kanan ditekuk dan kaki kiri mengarah ke atas. Sementara di 

bagian kanan atas terdapat figur manusia namun tidak nampak secara keseluruhan. 

Yang nampak hanya kedua kaki yang mengarah ke bawah dan sebagian badan. 

Pada bagian background secara umum berupa raut besar yang dihiasi oleh 

susunan titik dan beberapa raut. Salah satu bagian background  lain berupa 

susunan raut yang saling menyatu, di dalam sebagian permukaan raut terdapat 

raut-raut kecil yang tersusun di dalamnya mengikuti bentuk raut terluar, semakin 

ke dalam semakin kecil. Pada permukaan raut yang lain tersusun oleh susunan 

garis lengkung setengah lingkaran yang disusun dengan ukuran terbesar berada di 

luar dan semakin kedalam semakin kecil. Pada background bagian kanan atas 

terdapat beberapa bentuk sulur yang tersusun sedemikian rupa. Selain itu bagian 

background lainnya terdapat bentuk organis lainnya. 

 
4.8.3. Analisis Karya 

Unsur rupa yang terdapat pada gambar yang berjudul “Pucat Pasi” ini yang 

pertama adalah titik yang mengisi bagian pada background dan beberapa bagian 

subjek gambar. Unsur yang selanjutnya adalah garis, yaitu garis lengkung yang 

terdapat pada perbentukan subjek dan raut pada background. Garis lurus terdapat 

pada teknik arsir dalam perbentukan subjek manusia. Pada gambar di atas lebih 

didominasi oleh perbentukan garis lengkung sehingga memberi kesan dinamis. 

Warna merah terdapat pada perbentukan raut organis pada sebagian 

background. Warna hitam terdapat pada sebagian background, khususnya pada 

pembentukan susunan titik, garis, gelap terang dan sebagian warna raut. Warna 
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coklat terdapat pada subjek manusia dan sebagian background. Warna yang 

mendominasi adalah warna coklat dan merah. 

  Keseimbangan pada gambar di atas adalah keseimbangan asimetris, 

karena posisi subjek manusia berada pada sudut kiri bawah dan bagian tubuh 

manusia yang berada pada sudut kanan atas. Meskipun bentuk visual terlihat 

asimetris namun pada gambar ini menggunakan keseimbangan diagonal. Dengan 

pemberian kesan berat bukan pada bentuk yang sama antara sisi kanan dan kiri, 

melainkan pada permainan garis dan raut. Teknik yang digunakan adalah teknik 

arsir silang, dan teknik plakat pada perbentukan warna merah dan hitam pada 

beberapa bagian background. Pada gambar di atas pembentukan kontur jelas dan 

tegas. 

Secara simbolis figur manusia pada gambar ini difungsikan untuk 

merepresentasikan kondisi fisik penulis yang berada pada kondisi gila yang 

berkelanjutan. Keadaan fisik yang gila (tidak pada kondisi gila yang 

sesungguhnya) namun seakan-akan menjadi gila telah membuat keadaan fisik 

penulis telah menjadi lemah. Lemah karena merasa lelah dengan keadaan yang 

semakin tidak baik, semakin terjerumus lebih dalam. Lelah secara fisik maupun 

secara mental. Kondisi mental yang terganggu terus-menerus namun kekuatan 

batin yang terdalam masih tetap bertahan sehingga menimbulkan prtentangan 

batin yang mendalam. 

Jika dilihat secara keseluruhan, gambar “Pucat Pasi” juga merupakan 

kelanjutan dari gambar sebelumnya yang berjudul “Makin Gila”. Gambar ini 

menggambarkan kelanjutan konflik batin yang ada pada diri penulis. Hal tersebut 
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membuat penulis selalu berfikir untuk mengingat memori sebelumnya dan 

mengaitkan dengan hal yang dialami seterusnya. Namun kondisi fisik yang 

melemah ditambah dengan rasa takut yang tinggi membuat penulis belum bisa 

melakukan apa-apa pada kondisi ini. 

 
4.9. KARYA IX 

                    

4.9.1. Spesifikasi Karya 

Judul                    : Dilema 

Ukuran                 : 40x30 Cm 

Media                   : Ballpoint, Drawing Pen, Cat Poster pada Kertas Lilin 

Tahun                   : 2011 
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4.9.2. Deskripsi Karya 

Gambar ini bersubjek sosok manusia berambut keriting dengan proporsi 

yang sudah mengalami pendistorsian. Bagian tubuh subjek tersebut mengalami 

pemanjangan pada tangan dan kaki. Jumlah tangan dan kaki masing-masing ada 

empat buah. Subjek manusia diposisikan menghadap ke depan, posisi tangan 

kanan semuanya menjulur ke atas dengan posisi telapak tangan yang berbeda-

beda. Ada bagian tangan yang mengepal, terbuka serta beberapa bagian jari yang 

menekuk dan beberapa jari lainnya lurus. Sementara posisi kaki kesemuanya 

mengarah ke bawah dengan bentuk yang tidak beraturan. Posisi wajah sedang 

menghadap kedepan dengan tatapan kosong. Pada bagian perut terdapat lingkaran 

dan pada bagian tangan terdapat susunan garis bekelok. 

Pada bagian kanan sedikit ke atas terdapat sebuah bentuk mata yang 

terbuka lebar dan beberapa  bentuk raut organis yang menyatu kepada 

background. Salah satu kaki subjek gambar mengarah ke mata ini. Bentuk mata 

juga dikelilingi oleh bentuk pipa yang berkelak-kelok menyerupai bentuk jantung 

dengan ujung pipa semakin besar mengarah ke bawah. 

 Bagian background berupa pola raut organis yang disusun saling tumpang 

tindih. Pada permukaan bagian  raut terdapat pola raut yang ukurannya lebih kecil 

mengisi bagian dalam, semakin dalam semakin mengecil. Semua raut tersusun 

menjadi satu bagian membentuk pola yang mengalir dan menyilang. Bagian 

background lain berupa raut dengan warna blok dan bagian lainnya dilengkapi 

dengan susunan titik-titik. 
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4.9.3. Analisis Karya 

Unsur rupa yang terdapat pada gambar berjudul “ Dilema” ini yang 

pertama adalah titik yang terdapat pada sebagian subjek serta background . Unsur 

yang lain adalah garis, yaitu garis lengkung yang terdapat pada perbentukan 

subjek dan raut. Garis lurus terdapat pada teknik arsir dalam perbentukan subjek 

manusia. Pada gambar di atas lebih didominasi oleh perbentukan garis lengkung 

sehingga memberi kesan dinamis. 

 Warna merah terdapat pada perbentukan raut organis pada sebagian 

background. Warna hitam terdapat pada sebagian background khususnya pada 

perbentukan garis dan gelap terang. Warna coklat terdapat pada subjek manusia 

dan sebagian background. Warna yang mendominasi dalam karya gambar ini 

adalah warna coklat. Warna merah juga mendominasi pada bagian background. 

  Keseimbangan pada gambar di atas adalah keseimbangan asimetris, 

karena posisi subjek manusia tidak sepenuhnya berada di tengah melainkan 

sedikit berada pada kiri bidang gambar. Keseimbangan diperoleh dengan 

permainan raut dan arah garis. Susunan warna juga mempengaruhi keseimbangan 

dalam gambar ini. Teknik yang digunakan dalam pembentukan gambar adalah 

teknik arsir campuran, dan teknik plakat pada pembentukan warna merah. Pada 

gambar di atas perbentukan kontur terlihat sangat jelas. 

Secara simbolis figur manusia pada gambar ini difungsikan untuk 

merepresentasikan kondisi fisik penulis yang setelah terjerembab begitu dalam 

dan sekian lamanya berada dilingkungan yang tidak diinginkan. Kata hati yang 

terdalam begitu berbeda dengan kenyataan yang ada. Keinginan dari dalam hati 
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yang terus memberontak dari kenyataan yang ada semakin kuat. Keinginan itu 

terus datang begitu kuatnya namun melihat fisik yang sepertinya sudah tidak 

mampu lagi untuk melakukan apa-apa. Penulis merasakan keadaan yang sangan 

dilematis pada saat ini. Apakah hanya diam dan terus terpuruk, apakah bangkit 

dan berjuang dengan sisa-sisa tenaga yang ada. 

 
4.10. KARYA X 

                    

4.10.1. Spesifikasi Karya 

Judul : Langkah Awal 

Ukuran : 40x30 Cm 

Media : Ballpoint, Drawing Pen, Cat Poster pada Kertas Lilin 

Tahun : 2011 

 
 



53 

 

4.10.2. Deskripsi Karya 

Pada gambar yang berjudul “Langkah Awal” mempunyai subjek utama 

berupa figur manusia yang merupakan representasi dari penulis. Manusia berjenis 

kelamin laki-laki dengan rambut gondrong kerinting digambar satu bagian penuh 

mulai kepala hingga ujung kaki . Subjek manusia diposisikan pada bidang kertas 

di bagian kiri bidang gambar. Posisi tubuh mengahadap ke samping kanan bidang 

gambar dengan posisi kaki kiri menjulur ke bawah ke bagian kanan bidang 

gambar. Kaki kanan sedikit terangkat, pada bagian lutut ditekuk ke atas. 

Pada bagian background berupa susunan raut yang saling menyatu, di 

dalam sebagian permukaan raut terdapat raut-raut kecil yang tersusun di dalamnya 

mengikuti bentuk raut terluar, semakin ke dalam semakin kecil dengan arsiran di 

bagian tepi raut. Pada permukaan raut yang lain tidak terdapat hal tersebut namun 

hanya berupa permukaan polos dengan tekstur semu serta beberapa raut dengan 

teknik blok. Terdapat raut yang memotong sebagian bentuk subjek manusia 

berupa mantel yang di setiap ujungnya terdapat dua bentuk tangan dan dua bentuk 

kaki. Raut tersebut terdapat di bagian perut yang seolah-olah membalut tubuh 

subjek. 

 
4.10.3. Analisis Karya 

Unsur rupa yang terdapat pada gambar yang berjudul “Langkah Awal” ini 

yang pertama adalah garis, yaitu garis lengkung yang terdapat pada perbentukan 

subjek dan raut. Garis lurus terdapat pada teknik arsir dalam perbentukan subjek 

manusia dan unsur titik pada perbentukan tekstur pada background. Pada gambar 
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di atas lebih didominasi oleh perbentukan garis lengkung sehingga memberi kesan 

dinamis. 

Warna merah terdapat pada perbentukan raut organis pada sebagian 

background disertai tekstur semu yang dibuat dengan teknik pointilis. Warna 

hitam terdapat pada sebagian background, khususnya pada pembentukan garis, 

gelap terang dan sebagian warna raut. Warna coklat terdapat pada subjek manusia 

dan sebagian background. Warna yang mendominasi adalah warna coklat dan 

merah. 

  Keseimbangan pada gambar di atas adalah keseimbangan asimetris, 

karena posisi subjek manusia berada di sebelah kanan bagian bidang 

gambar.Teknik yang digunakan adalah teknik arsir silang pada subjek gambar, 

dan teknik plakat pada perbentukan warna merah. Pada gambar di atas 

pembentukan kontur jelas dan tegas. 

Secara simbolis figur manusia pada gambar ini dihadirkan untuk 

merepresentasikan kondisi penulis yang mulai sadar dan mencoba menata kembali 

perjalanan hidup ke arah yang lebih baik. Sedangkan perbentukan raut organis 

pada background dapat diartikan sebagai lika-liku perjalanan hidup yang akan 

dijalani dan warna merah tetap mencitrakan gairah hidup yang membara. 

Secara simbolis  gambar “Langkah Awal” merupakan tindak lanjut dari 

gejolak batin yang melanda diri penulis yang  digambarkan pada karya 

sebelumnya. Gambar ini merupakan penggambaran langkah awal yang dilakukan 

penulis dalam perbaikan kualitas diri. 
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Jika diartikan secara keseluruhan, gambar ini berbicara mengenai langkah 

awal bagi penulis kaitannya dengan perjalanan hidup yang akan dijalani dengan 

semangat baru. 

 
4.11. KARYA XI 

                    

4.11.1. Spesifikasi Karya 

Judul                    : Kerja Keras 

Ukuran                 : 40x30 Cm 

Media                   : Ballpoint, Drawing Pen, Cat Poster pada Kertas Lilin 

Tahun                   : 2011 

 
4.11.2. Deskripsi Karya 

Gambar ini bersubjek sosok manusia berambut keriting dengan proporsi 

yang sudah mengalami pendistorsian. Subjek manusia diposisikan menghadap ke 
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depan, dengan posisi kedua tangan berlawanan. Tangan kiri diangkat ke atas dan 

siku ditekuk ke arah kanan bidang gambar, sedangkan posisi tangan kanan 

diturunkan dengan siku ditekuk ke arah  kiri bidang gambar. Ekspresi wajah 

tersenyum dan posisi kepala sedikit mendongak ke atas. Dan kedua kaki 

diposisikan dengan lutut ditekuk dan diangkat ke atas. 

 Bagian background berupa pola raut organis yang disusun saling tumpang 

tindih. Pada permukaan bagian  raut terdapat pola raut yang ukurannya lebih kecil 

mengisi bagian dalam, semakin dalam semakin mengecil. Background juga 

digambarkan dengan raut warna merah yang dipadukan dengan warna hitam 

secara gradatif. 

 
4.11.3. Analisis Karya 

Unsur rupa yang terdapat pada gambar berjudul “Kerja Keras” ini yang 

pertama adalah garis, yaitu garis lengkung yang terdapat pada perbentukan subjek 

dan raut. Garis lurus terdapat pada teknik arsir dalam perbentukan subjek 

manusia, sama dengan gambar sebelumnya. Gambar di atas lebih didominasi oleh 

perbentukan garis lengkung sehingga memberi kesan dinamis. 

 Warna merah terdapat pada perbentukan raut organis pada sebagian 

background. Warna hitam terdapat pada sebagian background khususnya pada 

pembentukan garis dan gelap terang. Warna coklat terdapat pada subjek manusia 

dan sebagian background. Warna yang mendominasi dalam karya gambar ini 

adalah warna coklat. 

  Keseimbangan pada gambar di atas adalah keseimbangan asimetris. 

Teknik yang digunakan dalam pembentukan gambar adalah teknik arsir 
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campuran, dan teknik plakat pada pembentukan warna merah pada bagian 

background. Pada gambar di atas perbentukan kontur terlihat sangat jelas. 

Secara simbolis figur manusia pada gambar ini difungsikan untuk 

merepresentasikan kondisi penulis yang mencoba lebih keras untuk meninggalkan 

kehidupannya yang lalu. Sedangkan perbentukan raut organis pada background 

dapat diartikan sebagai lika-liku perjalanan hidup yang akan dijalani dan warna 

merah mencitrakan gairah hidup yang membara. 

Jika diartikan secara keseluruhan, gambar ini berbicara mengenai 

perjalanan hidup yang dijalani penulis dengan usaha yang cukup keras demi 

tercapainya tujuan hidup yang lebih baik dengan sedikit senyum di wajah.. 

 
4.12. KARYA XII 
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4.12.1. Spesifikasi Karya 

Judul : Berkembang Pesat 

Ukuran : 40x30 Cm 

Media : Ballpoint, Drawing Pen, Cat Poster pada Kertas Lilin 

Tahun : 2011 

 
4.12.2. Deskripsi Karya 

Pada gambar yang berjudul “Berkembang Pesat” ini sama dengan gambar-

gambar sebelumnya yaitu mempunyai subjek utama berupa figur manusia yang 

merupakan representasi dari penulis. Namun perbentukan rambut subjek dibuat 

sedikit berbeda, yaitu lebih panjang dan diikat. Manusia berjenis kelamin laki-laki 

dengan rambut gondrong kerinting ini tidak dihadirkan satu bagian penuh mulai 

kepala hingga ujung kaki, tetapi hanya bagian atas tubuh subjek saja. Subjek 

manusia diposisikan pada bidang kertas bagian bawah dengan sayap kecil di 

punggungnya. Posisi wajah mengahadap ke samping kanan bidang gambar 

dengan sedikit senyum di wajah dan posisi tangan kanan diacungkan ke arah 

kanan atas, serta tangan kiri yang berada di bawah. 

Pada bagian background berupa susunan raut yang saling menyatu, di 

dalam sebagian permukaan raut terdapat raut-raut kecil yang tersusun di dalamnya 

mengikuti bentuk raut terluar, semakin kedalam semakin kecil. Pada permukaan 

raut yang lain tidak terdapat hal tersebut namun hanya berupa permukaan polos 

dengan sedikit arsiran. Ada beberapa susunan raut yang terdapat di dalam pola 

raut yang lebih besar tetapi tidak dibuat secara penuh. Terdapat raut yang 

memotong sebagian bentuk subjek manusia dan bentuk batang pohon dengan 
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sedikit bunga dan daun yang ditempatkan di depan subjek dan di bagian sudut kiri 

bawah bidang gambar. 

 
4.12.3. Analisis Karya 

Unsur rupa yang terdapat pada gambar yang berjudul “Berkembang Pesat” 

ini yang pertama adalah garis, yaitu garis lengkung yang terdapat pada 

perbentukan subjek dan raut. Garis lurus terdapat pada teknik arsir dalam 

perbentukan subjek manusia. Pada gambar di atas lebih didominasi oleh 

perbentukan garis lengkung sehingga memberi kesan dinamis. 

Warna merah terdapat pada perbentukan raut organis pada sebagian 

background. Warna hitam terdapat pada sebagian background, khususnya pada 

pembentukan garis, gelap terang dan sebagian warna raut. Warna coklat terdapat 

pada subjek manusia dan sebagian background. Warna yang mendominasi adalah 

warna coklat. 

  Keseimbangan pada gambar di atas adalah keseimbangan asimetris. 

Teknik yang digunakan adalah teknik arsir silang, acak, dan teknik plakat pada 

perbentukan warna merah. Pada gambar di atas pembentukan kontur jelas dan 

tegas. 

Secara simbolis figur manusia pada gambar ini difungsikan untuk 

merepresentasikan kondisi penulis yang telah cukup merasakan dampak positif 

dari apa yang telah dilakukan. Sedangkan perbentukan raut organis pada 

background dapat diartikan sebagai lika-liku perjalanan hidup yang akan dijalani 

dan warna merah dicitrakan sebagai gairah hidup yang membara. 
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Jika dilihat secara keseluruhan, gambar “Berkembang Pesat” ini 

merupakan kelanjutan dari gambar sebelumnya yang berjudul “Kerja Keras”. 

Gambar ini lebih menceritakan tentang penulis ketika merasakan hasil dari kerja 

keras penulis dalam menciptakan pola hidup yang lebih baik. Hal tersebut 

membuat penulis sadar bahwa apa yang penulis kerjakan dengan baik akan 

menghasilkan sesuatu yang baik pula. 

 
4.13. KARYA XIII 

                    

4.13.1. Spesifikasi Karya 

Judul : Tersenyum Kembali 

Ukuran : 40x30 Cm 

Media : Ballpoint, Drawing Pen, Cat Poster pada Kertas Lilin 

Tahun : 2011 
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4.13.2. Deskripsi Karya 

Pada gambar berjudul “Tersenyum Kembali” ini subjek gambar dihadirkan 

dengan bentuk yang relatif sama dengan subjek pada gambar-gambar sebelumnya, 

yaitu sosok manusia berjenis kelamin laki-laki dengan rambut keriting dan 

proporsi tubuh yang telah mengalami pendistorsian. Tangan kiri digambarkan 

sedang menyentuh rambut yang terurai, sedangkan tangan kanan diposisikan 

mengarah ke bagian kanan bidang gambar. 

Posisi lutut kaki kanan ditekuk ke atas dan bagian telapak kaki berada di 

bawah. Sedangkan kaki kiri diangkat ke bagian belakang subjek mengarah ke 

bagian kiri atas bidang gambar. Di bagian perut subjek terdapat raut dengan 

bentuk menyerupai kain yang membalut dan menjuntai ke bagian sudut kiri 

bawah bidang gambar. 

Pada bagian background terdapat susunan pola raut organis yang 

memanjang ke arah sudut kiri atas dan bawah bidang gambar, serta bentuk raut 

yang sama mengarah ke bagian kiri bidang gambar. Di bagian dalam raut 

dihadirkan susunan raut yang mengikuti bentuk raut terluar, semakin dalam 

bentuk raut semakin mengecil. Terdapat raut-raut kecil yang di hadirkan dengan 

teknik blok, dan permukaan raut yang lain dipadukan dengan perbentukan tekstur 

semu berupa susunan titik-titik. 

 
4.13.3. Analisis Karya 

Unsur rupa yang terdapat pada gambar yang berjudul “Tersenyum 

Kembali” ini yang pertama adalah garis, yaitu garis lengkung yang terdapat pada 

perbentukan subjek dan raut. Garis lurus terdapat pada teknik arsir dalam 
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perbentukan subjek manusia. Pada gambar di atas lebih didominasi oleh 

perbentukan garis lengkung sehingga memberi kesan dinamis. 

Warna merah terdapat pada perbentukan raut organis pada sebagian 

background. Warna hitam terdapat pada sebagian background, khususnya pada 

pembentukan garis, gelap terang dan sebagian warna raut. Warna coklat terdapat 

pada subjek manusia dan sebagian background. Warna yang mendominasi adalah 

warna coklat. 

  Keseimbangan pada gambar di atas adalah keseimbangan asimetris, 

karena posisi subjek ditempatkan pada posisi diagonal. Teknik yang digunakan 

adalah teknik arsir silang, arsir acak dan teknik plakat pada perbentukan warna 

merah, serta teknik pointilis dalam perbentukan tekstur semu pada bagian 

background. Pada gambar di atas pembentukan kontur jelas dan tegas. 

Secara simbolis figur manusia pada gambar ini difungsikan untuk 

merepresentasikan keadaan penulis yang puas dengan hasil yang telah dicapai 

dengan usaha yang cukup keras. Sedangkan perbentukan raut organis dan warna 

merah pada background dapat diartikan sebagai suasana hati penulis yang dalam 

keadaan bahagia dan penuh semangat. 

Jika dilihat secara keseluruhan, gambar “Tersenyum Kembali” merupakan 

kelanjutan dari gambar sebelumnya yang berjudul “Berkembang Pesat”. Gambar 

ini lebih menceritakan keadaan penulis ketika berada pada puncak kepuasan batin, 

dalam hal ini yang dimaksudkan adalah keberhasilan penulis dalam merubah pola 

hidup tanpa mengesampingkan hal-hal penting yang dulu selalu menyertai setiap 
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apa yang dilakukan penulis. Hal tersebut membuat penulis merasa lebih lega 

dalam menantukan apa yang akan dilakukan selanjutnya. 

 
4.14. KARYA XIV 

                    

4.14.1. Spesifikasi Karya 

Judul                    : Langkah Baru 

Ukuran                 : 40x30 Cm 

Media                   : Ballpoint, Drawing Pen, Cat Poster pada Kertas Lilin 

Tahun                   : 2011 

 
4.14.2. Deskripsi Karya 

Gambar ini bersubjek sosok manusia berambut keriting dengan proporsi 

yang sudah mengalami pendistorsian sama dengan subjek pada gambar 

sebelumnya. Subjek manusia diposisikan menghadap ke belakang di bagian kiri 
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bidang gambar dengan posisi wajah menengok ke kiri dan mata melirik ke 

belakang serta ekspresi senyum di wajah. Tangan kiri mengarah ke atas dan 

tangan kanan berada di belakang. Kedua kaki diposisikan di bawah dengan kaki 

kanan sedikit terangkat dengan lutut ditekuk sedangkan kaki kiri berada di bawah. 

Bagian tubuh subjek dibalut dengan raut yang menyerupai kain yang pada bagian 

ujungnya menjuntai ke bagian sudut kiri bawah bidang gambar. 

Sama dengan gambar-gambar sebelumnya, bagian background berupa pola 

raut organis yang disusun saling tumpang tindih. Pada permukaan bagian  raut 

terdapat pola raut yang ukurannya lebih kecil mengisi bagian dalam, semakin 

dalam semakin mengecil. Sedangkan raut polos berada di bawah susunan pola 

raut yang lain. Background warna merah dipadukan dengan perbentukan tekstur 

semu dengan susunan titik-titik. 

 
4.14.3. Analisis Karya 

Unsur rupa yang terdapat pada gambar berjudul “Langkah Baru” ini yang 

pertama adalah garis, yaitu garis lengkung yang terdapat pada perbentukan subjek 

dan raut. Garis lurus terdapat pada teknik arsir dalam perbentukan subjek 

manusia. Pada gambar di atas lebih didominasi oleh perbentukan garis lengkung 

sehingga memberi kesan dinamis. 

 Warna merah terdapat pada perbentukan raut organis pada sebagian 

background yang dipadukan dengan tekstur semu. Warna hitam terdapat pada 

sebagian background khususnya pada pembentukan garis dan gelap terang serta 

raut organis. Warna coklat terdapat pada subjek manusia dan sebagian 
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background berupa susunan raut organis. Warna yang mendominasi dalam karya 

gambar ini adalah warna merah. 

 Keseimbangan pada gambar di atas adalah keseimbangan asimetris, 

karena posisi subjek manusia tidak berada di tengah melainkan berada di bagian 

kanan gambar. Teknik yang digunakan dalam pembentukan gambar adalah teknik 

arsir campuran, dan teknik plakat pada pembentukan warna merah serta teknik 

pointilis pada perbentukan tekstur semu. Pada gambar di atas perbentukan kontur 

terlihat sangat jelas. 

Secara simbolis figur manusia pada gambar ini difungsikan untuk 

merepresentasikan kondisi penulis yang mencoba untuk melangkah ke dunia yang 

baru dan meninggalkan kebiasaan lama yang cukup memberikan dampak baik 

positif maupun negatif bagi diri penulis. Sedangkan perbentukan raut organis pada 

background dapat diartikan sebagai warna dalam perjalanan hidup yang akan 

dijalani dan warna merah dicitrakan sebagai semangat hidup yang baru. 

Jika diartikan secara keseluruhan, gambar ini berbicara mengenai langkah 

baru perjalanan hidup yang akan dijalani penulis dengan gairah hidup yang 

menggebu, sehingga penulis harus belajar lebih keras lagi dalam menyikapi 

kondisi-kondisi yang akan dihadapi di kemudian hari dengan cara penulis sendiri. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Dalam pembuatan karya proyek studi ini penulis memilih tema “Refleksi 

Diri melalui Seni Gambar” yang mengungkapkan tentang sebuah ide atau gagasan 

yang bersumber dari penulis sendiri, semisal tentang pengalaman pribadi penulis, 

sehingga karya seni gambar tersebut juga difungsikan untuk merekam kehidupan 

penulis sendiri. Dengan karya gambar yang difungsikan sebagai media ekspresi 

serta media untuk mengungkapkan ide dan gagasan memiliki nilai seni di samping 

karya seni lain, misalnya foto, film dan teater atau pertunjukan. Karya gambar ini 

akan menjadi memori bagi penulis dan lainnya yang nantinya bisa mengingatkan 

kembali ke masa-masa yang telah lalu. 

Konsistensi tampilan karya terdapat pada subjek figur manusia dan raut-

raut organis yang ada pada setiap karyanya. Figur atau sosok yang yang dijadikan 

subjek pada karya merupakan karakter yang dipilih oleh penulis untuk 

memvisualisasikan diri penulis sendiri. Dalam pembuatan karakter subjek gambar 

dari karya satu sampai empat belas, penulis merasakan adanya perkembangan 

pemvisualisasian karya, namun masih tetap dalam koridor tema. Dengan 

memadukan beberapa teknik dalam berkarya, yaitu dengan teknik arsir, pointilis 

dan sapuan kuas, penulis dapat bereksplorasi sesuai dengan keinginannya dengan 

memperhatikan konsistensi karya dari karya satu sampai empat belas. Dengan 
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berkarya seni gambar diharapkan penulis dapat menyalurkan imajinasi 

menggunakan simbol-simbol tertentu di dalam keragaman berkarya seni. 

Kesimpulan akhir dari penulis adalah ide atau gagasan dalam pembuatan 

karya seni bisa datang dari mana saja, baik tentang kehidupan sosial, budaya, 

politik, ekonomi, sampai pada pengalaman pribadi seseorang. Dari kesekian ide 

tersebut, ide dari pengalaman pribadi ternyata menarik untuk digunakan dalam 

menghasilkan karya seni dan sangat menarik pula untuk diungkapkan melalui 

karya seni gambar dengan memanfaatkan media-media baru dalam menggambar, 

salah satunya adalah media kertas lilin yang biasanya digunakan untuk 

membungkus makanan. 

 
5.2. Saran 

Dengan adanya proyek studi yang penulis buat ini, diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yang berarti bagi akademisi Unnes dalam bidang seni 

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

pendidikan maupun murni atau bahkan mahasiswa prodi DKV, diharapkan 

penulis agar lebih kreatif lagi dalam berkarya. 

Penulis juga berharap agar semua pihak yang telah menyaksikan karya 

gambar ini dapat termotivasi untuk berkarya lebih baik lagi karena karya gambar 

yang penulis buat ini masih 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 gambar ini 

memberikan banyak pelajaran yang berarti karena dengan bereksplorasi baik 
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media maupun tekniknya, maka akan kita temui pemecahan masalah dari segala 

kesulitan yang dihadapi. Hal itulah yang seharusnya dilakukan oleh para perupa 

yang masih amatir, seperti penulis sendiri, agar meningkatkan pengetahuannya di 

bidang teknis dan non-teknis dalam hal berkarya seni rupa. Setiap orang haruslah 

konsisten dengan apa yang telah dipilihnya, karena dengan kekonsistenan itulah 

orang akan berhasil dan dihargai. 
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