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A. Latar Belakang 

 Tema penari dalam seni lukis sudah banyak dikerjakan oeh pelukis-

pelukis Indonesia antara lain Nyoman Gunarsa, Basuki Abdullah, Agus Djaja 

dan Dullah. Pelukis-pelukis tersebut mempunyai alasan tertentu perihal tema 

penari. Sosok penari memang menawarkan keindahan dari semua aspek baik 

penarinya itu sendiri maupun gerak dan gesture yang ditampilkan pada saat 

pentas. 

 Penari Tayub merupakan tari pergaulan yang hidup di wilayah Sragen, 

Purwodadi, Wonogiri dan sekitarnya. Sosok penari Tayub adalah wanita 

sederhana yang hidup di desa dan berkostum serta berhias sederhana pula. 

Kesederhanaan wanita penari ini mendorong diciptakannya lukisan realistik 

yang menggambarkan sosok figur penari yang sederhana itu. 

 

B. Metode dan Sumber Penciptaan 

 Sumber penciptaan adalah tarian Tayub yang dilihat di wilayah Sragen 

Jawa Tengah, saat mereka memperagakan tarian itu di hajatan perkawinan. 

Biasanya tarian ini diikuti lebih dari empat penari (ledhek). Pada kesempatan 

ini hanya dilukis dua penari saja dengan maksud agar sosok penarinya bisa 

terfokus memenuhi bidang kanvas. 

 Metode melukisnya adalah merekam tarian Tayub tersebut dengan 

camera, setelah itu diadakan eksplorasi dengan membuat beberapa sketsa 

dengan maksud untuk menemukan komposisi yang terbaik. Langkah 



selanjutnya memindahkan sketsa yang terpilih ke atas kanvas. Teknik 

Allaprima digunakan untuk memvisualkan sketsa tersebut menjadi lukisan. 

 Teknik menggambar manusia menerapkan teori Andrew Lomis 

khususnya tentang teori pencahayaan yang dibagi menjadi : east shadow, 

shadow, reflect halftone  dan  high light (1955:81). 

 Pemilihan gaya seni lukis adalah mengikuti gaya representatif yaitu 

menghadirkan bentuk-bentuk yang dapat dilihat dan ditemukan di sekitar alam 

visual (Yuliman, 1983 : 12). Secara lebih spesifik bentuk representatif ini 

disebut dengan Naturalisme. Menurut Mike Susanto (2011:271) naturalisme 

adalah realisme yang memilih obyek yang indah saja sangat fotografis dan 

membuai. Di Indonesia perkembangan naturalisme mencapai puncaknya pada 

lukisan-lukisan Mooi Indie. Selanjutnya untuk mempertegas pemahaman 

tentang realisme Mike Susanto (2011 : 327) mengatakan bahwa realisme 

memandang dunia tanpa ilusi, apa adanya tanpa menambah atau mengurangi 

obyek. Segampang apa yang disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa 

naturalisme adalah gaya seni lukis yang berangkat dari realitas bentuk-bentuk 

di alam namun bentuk-bentuk di alam itu dipilih yang indah-indah saja. 

 Berhubung tarian Tayub adalah obyek yang indah baik gerakan atau 

penarinya, maka ide pemilihan obyek ini dan visualisasinya menjadi lukisan 

menganut gaya naturalisme. 

 

 

 



C.Visualisasi 

1. Media dan peralatan 

Lukisan dua penari menggunakan media kanvas berukuran 30x40 cm. 

Bahan cat yang digunakan adalah Talens Amsterdam dan pengencer (Lijn 

Olie) Rembrant. Warna-warna yang digunakan adalah :1) Titanium white, 

2) Prussian Blue, 3) Yellow Ocre, 4) Raw umber, 5) Burn umber,             

6) Rubin 7. 

2. Teknik Penggambaran 

a. Penggambaran penari 

 Penggambaran dua figur penari wanita sengaja dibuat keduanya 

dapat terlihat dengan jelas. Seorang ditempatkan didepan dengan 

penggambaran dari kepala sampai paha, yang ditempatkan agak 

dibelakang menghadap kekiri. Dua penari ini sedang memperagakan 

tari Tayub, baik penari di depan dan di belakang keduanya tersenyum. 

 Penggambaran figur penari mengambil model dari wanita desa 

yang sederhana, oleh sebab itu baik kostum dan warna kulit wanita di 

pedesaan yang coklat, sedangkan kostum kembar dan kain jarit 

mengambil dari bahan tenun. Kemben berwarna kuning sedangkan 

jarit berwarna hijau, sementara itu selendang yang melilit dipundak 

berwarna putih. Pada figur penari yang berada di belakang 

mengenakan kemben berwarna hitam dan sehelai selendang merah 

melingkar dibahunya. Kedua wanita ini mengenakan untaian bunga 

melati yang menghias sanggulnya. 



b. Teknik pembuatan 

 Penggambaran warna kulit menggunakan wara burn umber yang 

dicampur dengan yellow ocre dan sedikit warna merah, kemudian 

diberi tambahan warna putih untuk bagian yang terang (high light). 

Pada bagian yang setengah terang (half tone) sedikit dicampur warna 

kuning, kemudian untuk mengunci semua itu pada bagian yang gelap 

(shadow) ditorehkan warna coklat tua. Bila paduan ini dikerjakan 

dengan baik akan menimbulkan suatu dimensi yang menghasilkan 

volume, sehingga penggambaran figur tidak menjadi datar. 

 Sementara itu untuk penggambaran wajah juga mengikuti teknik 

melukis bagian kulit. Wajah wanita yang didepan digambarkan frontal 

menghadap ke depan, sisi kanan dan sisi kiri simetris dengan menarik 

garis hidung, bibir dan dagu sampai ke ujung batas rambut. Mata 

dibuat agak terpejam dan bibir tersenyum, tarikan garis bibir berhenti 

pada sudut pipi ada sedikit sapuan warna merah pada pipi yang 

memberi kesegaran di area itu. Warna-warna yang diterapkan pada 

penggambaran wajah ini adalah campuran dari raw umber, yellow 

ocre, kuning dan merah, sedangkan bagian yang menonjol dan terkena 

cahaya sedikit ditambah warna putih. 

 Pada penggambaran kemben digunakan warna raw umber yang 

dipadu dengan warna kuning, garis-garis lipatan kemben yang 

mengikuti gerak figurnya digunakan raw umber  yang pekat. Balutan 

kemben tersebut berlanjut pada kain jarit yang dibuat dengan 



menggunakan warna emerald green, yang dicampur dengan warna 

kuning. Disisi kanan jarit dan kemben ini ditabur cahaya yang kuat, 

supaya tampak dimensi figurnya. Selendang putih transparant 

digambarkan terlepas dari bahu karena adanya gerakan tangan yang 

turun, penggambarannya menggunakan zinc white karena warna ini 

agak transparan, jadi sesuai untuk penggambaran selendang. 

 

D. Kesimpulan 

 Lukisan dua penari sebagai penggambaran sosok penari Tayub di desa 

mengisyaratkan bahwa mereka ini berpenampilan sederhana, dapat 

divisualisasikan melalui lukisan dengan teknik cat minyak berdasarkan image 

mereka sendiri. Warna-warna harmoni yang diterapkan mempertegas 

kesederhanaan itu, warna kulit, kemben dan jarit dengan dominasi wana ocre 

mengesankan kebersahajaan tanpa kemewahan. Dari tampilan ini harapannya 

adalah agar lukisan dapat dipahami oleh semua pihak, sebagai ungkapan yang 

sederhana pula dari pencitanya. 
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