
 

 

REFLEKSI DIRI MELALUI SENI GAMBAR 
 

 

 

PROYEK STUDI 

disajikan sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Prodi Pendidikan Seni Rupa 

 

 

Oleh 

Rudy Vouller 

2401404032 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN SENI RUPA 

FAKULTAS BAHASA DAN SENI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
2011 



 

vii 

SARI 

 

Vouller, Rudy. 2011. “Refleksi Diri melalui Seni Gambar”. Proyek Studi. 
Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I Drs. Ruswondho. Pembimbing II Mujiyono, S.Pd., M.Sn. 

 

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. 




