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l. PENDAHULUAN 

    1. Latar Belakang 

 Pameran Seni Rupa yang melibatkan Dosen, Alumni dan Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta ini 

merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik. Beberapa tahun terakhir Pameran 

tidak dapat diselenggarakan karena sesuatu hal. Kali ini dengan meninjau Semangat 

Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober, para Dosen, Alumni, dan 

Mahasiswa bersemangat untuk menampilkan karyanya di Gedung Pusat Layanan 

Akademik (PLA) dari tanggal 27-30 Oktober 2009. 

 Peserta yang ikut menyelenggarakan Pameran tersebut Dosen dan 

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Rupa, juga Alumni Jurusan Pendidikan Seni Rupa 

baik yang sudah maupun belum menjadi Guru dan Dosen dari Daerah Istimewa 

Yogyakarta maupun dari luar daerah antara lain Surakarta, Surabaya, dan lain-lain. 

 Materi Pameran meliputi karya seni Lukis, Keramik, dan Patung dengan 

berbagai gaya dan tekhnik, seluruhnya berjumlah 50 karya dengan berbagai variasi 

ukuran. 

 Kali ini saya memamerkan lukisan berjudul “Harimau”, berukuran 

120x150cm dengan media cat minyak pada kanvas. Ukuran lukisan yang saya pamerkan 

cukup besar, harapan saya dapat mendorong dan memberikan semangatn berkarya di 

kalangan Dosen dan Mahasiswa di Jurusan Seni Rupa, selain itu juga sebagai bentuk 

pertanggung jawaban saya sebagai pelukis dan pengajar Mata Kuliah Seni Lukis di 

Jurusan Pendidikan Seni Rupa. 

    2. Peserta, Waktu dan Tempat 

 Pada Pameran kali ini diikuti peserta dari lingkungan Jurusan Pendidikan 

Seni Rupa FBS UNY dan dari luar UNY. Sedangkan dari Jurusan menampilkan karya-karya 

Dosen dan Mahasiswa yang lolos dari seleksi, untuk peserta Pameran dari luar UNY 

terdiri dari karya-karya alumni yang tersebar di berbagai daerah, antara lain 

Yogyakarta, Surakarta, Purwokerto, Semarang. 

 Pameran Seni Rupa ini dilaksanakan  pada tanggal 27-30 Oktober 2009, 

bertempat di Gedung Pusat Layanan Akademik FBS, Universitas Negeri Yogyakarta. 

 

  



ll. KAJIAN TEORI 

1. Seni Lukis Dekoratif 

Soedarso Sp. (1987:63) menyebut seni lukis dekoratif sebagai suatu gaya seni 

lukis,dan mengatakan bahwa orang-orang  Indonesia mempunyai kecenderungan untuk 

melukis secara dekoratif. Definisi seni lukis dekoratif menurut Kusnadi (1976:29) adalah 

“Seni lukis yang menstilir segala bentuk-bentuk menjadi elemen luas dengan memberikan 

warna-warna juga sebagai unsur luas”. Jadi seni lukis dekoratif menggunakan penggayaan 

bentuk(stilirisasi) dan penggunaan warna untuk menciptakan keindahan. Stilirisasi 

menurut Soedarso Sp.(2006:82) adalah pengubahan bentuk-bentuk di alam dalam seni 

untuk disesuaikan dengan suatu bentuk artistik atau gaya tertentu seperti yang banyak 

terdapat dalam seni hias atau ornamentik. Stirilisasi disebut juga penggayaan yang 

berasal dari bahasa Inggris “Stylezation” dalam bahasa Belanda “stileren” atau “Styleren 

“. 

Menurut glosarium http: //www.ackland.org, pengertian bentuk digayakan 

(stylized) adalah “Simplified or exaggerated visual form which emphasizes particular or 

contrived design qualities. Bentuk yang digayakan adalah bentuk yang disederhanakan 

atau dilebih-lebihkan. Penggayaan pada dasarnya merupakan pengubahan bentuk yang 

terjadi jauh bedanya dengan bentuk aslinya, Istilah itu berasal dari bahasa latin 

“deformare” yang artinya meniadakan atau merusak bentuk. Maka apabila stilirisasi 

masih berurusan dengan bentuk dasar yang diubah, deformasi sudah tidak lagi 

mengesankan bentuk dasar tersebut.(Soedars, 2006:82). Definisi lain tentang 

deformasi(deformation) yang disebutkan dalam kamus 

http://www.thefreedictionary.com adalah “an alteration of shape as by pressure or 

stress”. Atau “the shape that result from such a alternation”. Deformasi adalah tindakan 

mengubah bentuk, karena tekana atau ketegangan, atau bentuk yang dihasilkan dari 

pengubahan bentuk itu. Deformasi misalnya dapat menimbulkan makna keterasingan, 

misalnya pada karya Giacomessi, Man Pointing „(Feldman, 1976:7). 

2. Unsur-Unsur Bentuk dan Kaidah-Kaidah Komposisi. 

 Dalam menikmati karya seni lukis kepuasan estetik diperoleh dengan mengenali 

dan memahami kualitas pektorilnya, yaitu irama, keselarasan, gerak atau pola (Malins, 

1980:9). Karya seni lukis yang dapat dikatakan sebgai susunan warna pada bidang datar, 

secara langsung dapat merangsang perasaan, tanpa terganggu oleh gambaaran visual 

dunia eksternal atau konsep-konesep logis. Seperti halnya dalam penikmatan musik 

seorang tidak perlu memahami liriknya(Read, 1968) 

http://www.thefreedictionary.com/


 Bentuk dimaksudkan sebagai totalitas karya seni rupa, yaitu organisasi (desain) dari 

semua unsur yang membentuk karya seni rupa. Unsur-unsur bentuk(elements of 

form)juga disebut alat visual(visual device), misalnya garis, bidang, warna, tekstur gelap 

terang. Cara menggunakan unsur-unsur tersebut menentukan penampilan final suatu 

karya seni rupa. Cara untuk menyusun unsur-unsur tersebut disebut prinsip-prinsip 

penyesuaian, misalnya keseimbangan, harmoni variasi warna dan kesatuan. Unsur-unsur 

bentuk dan prinsip-prinsip penyesuaiannya dapat disebut sebagai satu bahasa dasar(basic 

grammer) Seni Rupa (Malins, 1980:9). 

a. Unsur-unsur Bentuk. 

 Unsur-unsur bentuk meliputi garis bentuk masa dan volume, ruang, gelap terang, 

warna dan tekstur. Unsur-unsur bentuk masing-masing memiliki dimensi dan kualitas 

khas. 

b. Prinsip-prinsip Penyusunan. 

 Dalam karya seni rupa unsur-unsur tersebut disusun menjadi desain atau komposisi 

berdasarkan prinsip-prinsip seperti proporsi, keseimbangan, kesatuan, variasi, warna, 

penekanan serta gerak. 

1). Proporsi 

  Proporsi adalah hubungan ukuran antar bagian dalam suatu keseluruhan. 

Sebagai contoh, perbandingan ukuran pada tubuh manusia, yang menghubungkan 

kepala dengan tinggi badan, lebar pundak, dan panjang torso. Proporsi digunakan 

untuk menciptakan keteraturan dan sering ditetapkan untuk membentuk standar 

keindahan dan kesempurnaan, misalnya proporsi manusia pada zaman Yunani klasik 

dan kemudian oada masa Renaisans. 

  Seniman cenderung menggunakan ukuran-ukuran yang tampak seimbang, 

mirip dan berhubungan dengan perbandingan. Penempatan yang dapat memerlukan 

pertimbangan pribadi, karena tidak ada rumus untuk menetapkan ukuran yang 

“benar” atau proporsi yang “tepat”(Ockvirk, 1962:30-31). 

2). Keseimbangan 

  Keseimbangan adalah ekuilibrium diantara bagian-bagian dari suatu 

komposisi. Keseimbangan dapat dicapai dengan dua cara, yaitu simetri  dan asimetri. 

Keseimbangan dapat dihasilkan melalui warna dan gelap terang yang membuat 

bagian-bagian tertentu lebih berat, selaras dengan bagian-bagian yang lain. Dalam 

lukisan, bidang kecil berwarna gelap tampak sama beratnya dengan bidang luas 

berwarna terang(Jones,1992:25-26).  

  Dalam komposisi keseimbangan dicapai berdasarkan pertimbangan visual. 

Dengan kata lain, keseimbangan disini merupakan keseimbangan optik yang dapat 



dirasakan diantara bagian-bagian dalam karya seni rupa. Keseimbangan ditentukan 

oleh faktor-fakktor seperti penampilan, ukuran, proporsi, kualitas dan arah dari 

bagian-bagian tersebut(Ockvirk, 1962:23) 

3). Kesatuan 

  Kesatuan menunjukan keadaan dimana berbagai unsur bentuk bekerja sama 

dalam menciptakan kesan keteraturan dan memberikan keseimbangan yang selaras 

antara bagian-bagian dan keseluruhan. Kesatuan dapat dicapai dengan berbagai cara, 

misalnya dengan pengulangan penyusunan bentuk secara monotone atau dengan 

pengulangan bentuk(shape), warna, dan arah gerak. Kesatuan sering dihasilkan 

dengan mengurangi peranan bagian-bagian demi tercapainya konsep keseluruhan 

yang lebih besar. 

  Penggunaan repetisi untuk mencapai kesatuan. Selain itu kesatuan juga 

dapat dicapai dengan menempatkan bentuk-bentuk secara berdekatan, dan kesatuan 

akan menjadi bertambah kuat jika disertai dengan repetisi. 

4). Variasi 

  Variasi berarti keragaman dalam penggunaan unsur-unsur bentuk. Kombinasi 

berbagai macam bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang dapat menghasilkan 

variasi, tanpa mengurangi kesatuan. 

  Kesatuan dalam komposisi ditentukan oleh keseimbangan antara harmoni 

dan variasi. Harmoni dicapai melalui repetisi dan irama, sedangkan variasi melalui 

perbedaan dan perubahan. Harmoni mengikat bagian-bagian dalam kesatuan, 

sedangkan variasi menambah daya tarik pada keseluruhan bentuk atau komposisi. 

Tanpa variasi, komposisi menjadi statis atau tidak memiliki vitalitas(Ockvirl, 

1962:21). 

5). Irama  

  Irama dapat diciptakan dengan pola repetisi, untuk mengesankan gerak. 

Irama dapat dilihat dengan pengelompokan unsur-unsur bentuk yang repetitif seperti 

garis, bentuk, dan warna. Sedikit perubahan dalam irama, baik dalam seni musik 

maupun seni rupa, dapat menambah daya tarik, tetapi perubahan yang besar dapat 

menyebabkan kesan tidak mengenakkan.(Fichner-Rathus 2008:239). 

  Repetisi dan irama tidak dapat dipisahkan. Repetisi adalah cara penekanan 

ulang satuan-satuan visual dalam suatu pola. Repetisi tidak selalu merupakan 

duplikasi secara persis, tetapi dapat juga didasarkan pada kemiripan. Variasi repetisi 

dapat memperkuat daya tarik suatu pola atau agar pola tersebut tidak membosankan 

(Ockvirk,1962:29). 

 



 

lll. VISUALISASI LUKISAN 

 

 

 
 

Judul : Harimau 

Ukuran : 120x150cm 

Media : Cat Minyak pada Kanvas 

Tahun : 2009 

 

 

 Judul lukisan “Harimau” merupakan tema dari binatang yang 

menggambarkan kehidupan seekor harimau, sebagai raja hutan, yang ditakuti oleh 

binatang lainnya. Struktur tubuhnya memberi kesan keangkuhan, kegagahan, 

kerakusan tetapi sepintas terdapat keanggunan. Melihat karakter harimau tersebut 

memberikan inspirasi untuk mengekspresikan ke dalam lukisan 

 Dalam lukisan, Harimau menjadi pusat perhatian, dengan cara 

memberikan warna putih(terang) agak kekuningan, orange, dikontraskan warna 

“background” coklat gelap dengan berbagai variasi tekanan warna primer, orange, 

merah, kehijauan. Bentuk kepala dideformasi sedemikian rupa, dengan 

menggunakan garis lengkung dan lurus, digarap secara detail sehingga menambah 

menarik perhatian. Unsur background, digambarkan bentuk pohon, sawah 

menggunakan warna kecoklatan dengan berbagai variasi. Baik obyek maupun 



background dibuat harmonis melalui garis lurus, lengkung, warna kecoklatan 

dengan aksen-aksen warna primer di setiap bagian sesuai dengan kebutuhannya. 

 Teknik melukis selain menggunakan pisau palet, untuk menciptakan 

warna padat, jernih dan tekstur tebal sesuai kebutuhan, bentuk detail 

menggunakan kuas berbagai ukuran dan bentuk sesuai kebutuhan, dan untuk 

mencapai bentuk dan warna tertentu kadang-kadang menggunakan teknik glasir. 

 

  



DAFTAR PUSTAKA. 

 

 

Feldman, Edmun Burke. (1967), Art as Image and Idea. Englewood Cliffs: 
Prentice Hall, Inc. Fichner-Rathus, Foundations of Art and Design, 
Thomson wadsword,2008: P 773. 

 
Kusnadi (1976), Warta Budaya. Dit.Jen. Kebudayaan Deprtemen P dan K No.l 

dan ll th.l, 1976. 
 
 Malins, Frederich (1980), Understanding Painting. The Elements of Composition 
 New Jersey: Prentice-Hall. 
 
 Ockvirk, O.G. (1962), Art Fundamentals. Iowa: W.M.C. Brown. 
 
 Read, Herbert. (1968), Art Now. London: Faber and Faber. 
 
 Soedarso Sp. (2006), Trilogi Seni: Penciptaan, Eksistensi dan Kegunaan Seni.  
          Yogyakarta: Badan Penerbit ISI Yogyakarta.  
 
----------------- (1987), Tinjauan Seni, Sebuah Pengantar untuk Apresiasi Seni. 

Saku Dayar Sana. Yogyakarta                                                                           
 


