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BAB III 

METODE PENCIPTAAN 

 

A. Persiapan 

1. Ide Berkarya 

Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan mencintai negara kita 

seharusnya kita menjaga dan melestarikan kebudayaan negara kita agar tidak 

punah seiring dengan berjalannya waktu yang semakin meningkatnya dunia 

modern. Budaya Indonesia adalah ciri khas Indonesia dengan berbagai 

keanekaragaman adat-adat yang ada di Indonesia.  

Tujuan yang disertai harapan-harapan luhur bagi terbentuknya sebuah 

pelestarian nilai-nilai budaya nusantara sangatlah di perlukan, seperti laju 

perkembangan salah satu olah raga yang mengandung banyak nilai-nilai budaya 

bangsa. Ditengah keaneka ragaman yang kita temui, negara kita juga kaya akan 

keaneka ragaman baik hayati adat istiadat dan juga seni budaya. Salah satu yang 

ada di dalamnya adalah seni budaya pencak silat dengan berbagai keunikan di 

dalamnya. Sebagai contoh Indonesia tercatat menjadi akar kebudayaan ini dan 

diakui memiliki sejarah ilmu beladiri pencak silat yang lahir berabad-abad tahun 

lalu. 

Seringkali orang menanyakan kedudukan dan kelestarian budaya pencak silat 

dalam perkembangan budaya nasional. Pertanyaan itu memang mengandung 

kekhawatiran bahwa pengembangan kebudayaan nasional akan menggerus 

kebudayaan pencak silat sebagai warisan budaya lokal. Sementara itu 

sebagaimana perkembangan budaya seni yang lainnya budaya seni bela diri 

pencak silat mengalami perkembangan pula. 

Penulis yang memiliki ketertarikan terhadap budaya pencak silat tersebut 

dalam aspek beladiri dengan tujuan kebugaran jasmani serta ikut serta dalam 

pelestariannya. Pencak silat hanya akan dapat memenuhi peranannya sebagai 

salah satu penyumbang dan pendukung kebudayaan dan kesenian nasional jika 

masyarakat pemiliknya ikut berperan aktif, dengan kata lain kalau pancak silat 
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dapat menjadi salah satu pengatur dan pengendali lingkungan baik rohani maupun 

jasmani maka kesenian pencak silat akan tetap lestari dalam masyarakat. Untuk 

itu perlu dilakukan rekonstruksi tradisi kesenian bela diri dan dihidupkan cara 

bertradisi dalam berkesenian nasional. Di sisi lain pencak silat diharapakan akan 

menjadi penyumbang kekayaan dari khasanah masa lampau yang telah 

diselamatkan dan dijaga karena pencak silat dikenal sebagai salah satu jenis 

budaya bela diri khas nusantara. 

Untuk mempermudah pemahaman pola kerja yang harus dilakukan, penulis 

membuat kerangka alur kerja dalam proses pembuatan karya ini, seperti yang ada 

pada bagian berikut ini: 
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Bagan 3.1 

Kerangka alur kerja proses pembuatan karya 

(Sumber: dokumentasi penulis) 

 

Kerangka tersebut berfungsi sebagai batasan bagi penulis dalam 

mengembangkan ide berkarya untuk membuat karya ini. 

 

2. Kontemplasi 

 Dalam berkarya seni, ide atau gagasan yang muncul harus direnungkan dan 

dikaji. Kontemplasi merupakan kata yang sering digunakan dalam proses 
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penciptaan. Sedangkan pengertian kontemplasi menurut kamus besar bahasa 

Indonesia (edisi kedua) adalah renungan dan sebagainya dengan kebulatan pikiran 

atau perhatian penuh.  

Kontemplasi ide merupakan kegiatan perenungan dengan sepenuh hati atau 

proses bermeditasi untuk merenungkan dan berpikir penuh secara mendalam 

untuk mencari nilai-nilai, karena manfaat dan tujuan atau niat suatu hasil 

penciptaan (dalam Mustopo, 1989, hlm.122).  

Hal tersebut merupakan langkah awal untuk mewujudkan ide gagasan ke dalam 

karya lukisan. Dalam kegiatan kontemplasi ini, penulis tidak semata-mata 

membayangkan apa yang diharapkan, namun bersumber pula pada kenyataan 

yang terjadi di sekitar penulis. Dalam tahapan kontemplasi ini penulis mengalami 

proses pendalaman ide dengan melakukan penghayatan dan perenungan pada 

objek-objek disekitar penulis. Dengan metode memandang dan menikmati setiap 

goresan pada karya yang diciptakan, membayangkan segala imajinasi penulis 

ketika melakukan gerakan tersebut. 

Pendalaman serta pengolahan ide/gagasan dituangkan ke dalam karya lukisan 

dengan menghadirkan objek manusia, pengolahan warna, dan sebagainya. 

Tahapan kontemplasi ini menjadi bagian  utama dalam proses pendalaman ide 

dengan melakukan penghayatan dan perenungan subject matter yang diambil dan 

memikirkan bahan, teknik, dan gaya yang akan digunakan dalam karya lukisan 

ini. 

Pada tahapan kontemplasi ini penulis menggunakan metode penghayatan gerak 

pencak silat dengan cara mendemonstrasikan gerak dasar pencak silat, serta 

membayangkan sensasi melakukan gerakan tersebut jika diaplikasikan pada 

seseorang. 

 

3. Stimulasi Berkarya 

 Stimulasi atau rangsangan merupakan sesuatu yang mendorong dalam 

menciptakan karya seni atau penggugah yang memacu kreatifitas dalam proses 

penciptaan. Pada tahap ini penulis melakukan beberapa kegiatan seperti: 

penelitian terhadap objek dengan cara membuat sketsa ataupun memotret guna 
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studi pengenalan teknis, studi literatur, mengamati dan mengaplikasikan gerak 

dasar pencak silat sebagai acuan dalam menstimulasi karya-karya yang akan 

dibuat. 

Serta Sebelum penulis melakukan pewarnaan, ada beberapa tahapan ataupun 

kondisi dimana penulis harus dalam keadaan semangat dan ceria. Beberapa 

metode sering dilakukan penulis seperti, melakukan pemanasan gerak pencak silat 

pada samsak, menyaksikan tayangan ataupun film yang bertajuk beladiri dan 

memainkan game console jenis pertarungan. Penulis melakukan metode tersebut 

dikarnakan untuk mengolah rasa dan perasaan penulis sebelum dituangkan 

kedalam karya. 

 

 
Gambar 3.1 

Pemanasan dan Peregangan 

(sumber: dokumentasi penulis) 
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Gambar 3.2 

Aplikasi Teknik Tendangan 

(sumber: dokumentasi penulis) 

 

 

 
Gambar 3.3 

Aplikasi Teknik Tendangan pada Samsak 

(sumber: dokumentasi penulis) 
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Gambar 3.4 

Aplikasi Variasi Sikap Pasang 

(sumber: dokumentasi penulis) 

 

 
Gambar 3.5 

Aplikasi Pukulan Depan pada Samsak 

(sumber: dokumentasi penulis) 

 

 

Pelestarian akan keanekaragaman budaya di Indonesia ini yakni Pencak silat 

hanya akan dapat memenuhi peranannya sebagai salah satu penyumbang dan 
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pendukung kebudayaan dan kesenian nasional jika masyarakat pemiliknya ikut 

berperan aktif. Hal ini dirasa penting untuk diinformasikan dan diingatkan kepada 

masyarakat, dalam hal ini penulis mencoba melakukan pendekatan terhadap 

apresiator berupa karya seni lukis. Hal tersebut ditujukan untuk menimbulkan 

ataupun menumbuhkan kesadaran  masyarakat mengenai pencak silat sebagai 

salah satu kebudayaan yang harus dilestarikan.  

 

4. Pengolahan Ide 

Pengolahan ide yang merupakan proses pengolahan konsep yang kemudian 

diwujudkan ke dalam bentuk karya lukis yang dimulai dengan olah rasa, yang 

memperhatikan faktor internal dan eksternal, sampai pada penuangan ide dalam 

bentuk sketsa.  

Ide berkarya penulis dapatkan dari beberapa sumber yang ada seperti media 

cetak, internet, karya-karya seni lukis dari berbagai seniman baik lokal maupun 

mancaneraga dan pengalaman hidup penulis. 

Proses perenungan ide, penulis kembangkan ke dalam bentuk sketsa gambar 

yang dibantu oleh beberapa aplikasi penunjang agar mendapat hasil yang 

maksimal dengan penggunaan aplikasi photoscape dan penggunaan aplikasi 

CorelDraw Graphic Suit untuk penyempurnaan media lukisan. Selebihnya penulis 

mengembangkan ide pada teknik manual dalam proses berkaryanya. 

 

Gambar 3.6 

Aplikasi CorelDraw Graphic Suit X7 

(sumber: http://3.bp.blogspot.com/-

OlDcDJuEJt0/VEvzsUWT60I/AAAAAAAAAas/K3SPBo_W110/s1600/product_496.png) 
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Corel Draw adalah sebuah program komputer yang melakukan penyuntingan 

pada garis vektor. Corel draw memiliki kegunaan untuk mengolah gambar, oleh 

karena itu banyak digunakan pada pekerjaan dalam bidang desain ataupun 

pekerjaan di bidang lain yang membutuhkan proses visualisasi. 

 

  

Gambar 3.7 

Aplikasi Photoscape 

(sumber http://farm8.staticflickr.com/7428/10570914526_37f2e9e142_o.jpg 

) 

 

Photoscape adalah sebuah program komputer yang memfasilitasi pengguna 

dalam proses penyuntingan gambar ataupun foto. 

 

5. Alat dan Bahan 

Dalam proses penciptaan ini ini penulis membutuhkan beberapa alat dan bahan 

untuk menunjang keberhasilan karya. Berikut adalah alat serta bahan yang 

digunakan dalam proses pembuatan karya seni lukis ini, diantaranya: 
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Gambar 3.8 

Kertas 
(sumber: dokumentasi penulis) 

 
Gambar 3.9 
Pipa PVC 

(sumber: dokumentasi penulis) 

 

 
Gambar 3.10 

Kertas Bewarna Emas 

(sumber: dokumentasi penulis) 
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Gambar 3.11 

Kertas Duplek Kuning 

(sumber: dokumentasi penulis) 

 

 
Gambar 3.12 

Double Tape 

(sumber: dokumentasi penulis) 

 

 
Gambar 3.13 

Double Tape Spons 

(sumber: dokumentasi penulis) 
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Gambar 3.14 

Cat Semprot 

(sumber: dokumentasi penulis) 

 

 
Gambar 3.15 

Lem 

(sumber: dokumentasi penulis) 

 

 
Gambar 3.16 

Cat Air, Cat Akrilik, Cat Poster 

(sumber: dokumentasi penulis) 
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Gambar 3.17 

Laptop 

(sumber: dokumentasi penulis) 

 

 
Gambar 3.18 

Large Laser Inkjet Printer 

(sumber: dokumentasi penulis) 

 

 
Gambar 3.19 

Palet 

(sumber: dokumentasi penulis) 
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Gambar 3.20 

Botol Parfum Bekas 

(sumber: dokumentasi penulis) 

 

 
Gambar 3.21 

Koas 

(sumber: dokumentasi penulis) 

 

 
Gambar 3.22 

Uang Koin 

(sumber: dokumentasi penulis) 
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Gambar 3.23 

Gergaji Besi 

(sumber: dokumentasi penulis) 

 

 
Gambar 3.24 

Pensil 

(sumber: dokumentasi penulis) 

 

 
Gambar 3.25 

Drawing Pen 

(sumber: dokumentasi penulis) 
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Gambar 3.26 

Spidol Permanen 

(sumber: dokumentasi penulis) 

 

 
Gambar 3.27 

Mistar 

(sumber: dokumentasi penulis) 

 

 
Gambar 3.28 

Pisau Cutter 

(sumber: dokumentasi penulis) 
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Gambar 3.29 

Gunting 

(sumber: dokumentasi penulis) 

 

 
Gambar 3.30 

Lakban Kertas 

(sumber: dokumentasi penulis) 

 

 
Gambar 3.31 

Kamera DSLR Nikon D5000 

 (sumber: dokumentasi penulis) 
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Gambar 3.32 

Cat Fixative 

 (sumber: dokumentasi penulis) 

 

 

 

B. Proses Berkarya 

1. Tahap Persiapan Media 

 Pada tahapan ini penulis mengawali dengan mendesain margin dan ukuran 

media, proses desain ini menggunakan aplikasi Corel Draw. Ada dua ukuran 

dalam media karya tersebut, ukuran pertama yang diperoleh dari satu buah kertas 

berukuran A0 yang di bagi dua dan ukuran kedua diperoleh dari satu buah kertas 

berukuran A0 yang dibagi tiga. 

 

 

Gambar 3.33 

Proses Desain Media Pertama pada Aplikasi Corel Draw 

(sumber: dokumentasi penulis) 
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Gambar 3.34 

Proses Desain Media Kedua pada Aplikasi Corel Draw 

(sumber: dokumentasi penulis) 

 

Setelah proses penyuntingan selesai penulis memindahkan data kedalam 

bentuk pdf dan langsung diproses untuk pencetakan, menggunakan mesin printing 

laser ukuran besar. 

 

 
Gambar 3.35 

Mesin Printing Ukuran Besar 

(sumber: dokumentasi penulis) 
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Gambar 3.36 

Proses Pencetakan Media 

(sumber: dokumentasi penulis) 

 

Setelah tercetak, media dipotong berdasarkan ukuran yang telah ditentukan 

menggunakan gunting, cutter dan mistar. 

 

 

 
Gambar 3.37 

Proses Pemotongan Media 

(sumber: dokumentasi penulis) 

 

Dalam proses produksi batang gulungan, penulis menggunakan bahan dari pipa 

pvc yang dipotong dengan gergaji besi sepanjang 45cm dan 27cm. Setelah pipa 

dipotong sesuai ukuran, pipa diberikan sentuhan warna hitam metalik 

menggunakan cat semprot. Untuk finishing pipa ditutup oleh potongan kertas 

duplek yang berdiameter 3ml dan 2ml atau sebesar uang koin pecahan seribu 

rupiah dan seratus rupiah. Untuk menambahkan kesan elegan, pipa diberikan 
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outline pada bagian sampingnya menggunakan potongan kertas emas. Setelah 

selesai semua batang gulungan tersebut direkatkan pada media kertas yang sudah 

jadi yang dilapisi dauble tape spons pada permukaan bawahnya. 

 

 
Gambar 3.38 

Proses Pemotongan Pipa PVC 

(sumber: dokumentasi penulis) 
 

 
Gambar 3.39 

Pewarnaan Pipa PVC 

(sumber: dokumentasi penulis) 
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Gambar 3.40 

Pemotongan Tutup pada Sisi Batang Gulungan 

(sumber: dokumentasi penulis) 

 

 
Gambar 3.41 

Pengeleman Tutup pada Sisi Batang Gulungan 

(sumber: dokumentasi penulis) 

 

 
Gambar 3.42 

Pengecatan Tutup pada Sisi Batang Gulungan 

(sumber: dokumentasi penulis) 



70 

 

Salsa Solli Nafsika, 2016 
PENCAK SILAT SEBAGAI GAGASAN DALAM PENCIPTAAN KARYA SENI LUKIS EKSPRESIONIS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

 

 
Gambar 3.43 

Pemotongan dan Pemasangan Kertas Emas pada Sisi Batang Gulungan 

(sumber: dokumentasi penulis) 

 

 
Gambar 3.44 

Pemotongan dan Pemasangan Kertas Emas pada Sisi Batang Gulungan 

 (sumber: dokumentasi penulis) 
 

 
Gambar 3.45 

Pemasangan Batang Gulungan pada Media 

(sumber: dokumentasi penulis) 
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2. Tahap Sketsa 

Pada tahap ini penulis melakukan studi gerak dasar terlebih dahulu dan 

diabadikan dalam bentuk gambar hasil potretan kamera, tujuannya agar mendapat 

bentuk atau subject matter menarik dari beberapa gerakan yang ditampilkan.  

 
Gambar 3.46 

Kegiatan Pemotretan Gerakan Lututan 

(sumber: dokumentasi penulis) 

 

 
Gambar 3.47 

Kegiatan Pemotretan Gerakan Tendangan Atas  

(sumber: dokumentasi penulis) 

 

Setelah mendapatkan gerakan yang menarik penulis mulai melakukan 

pemindahan objek kedalam bentuk sketsa siluet. Untuk mendapatkan acuan efek 

hitam putih atau siluet yang lebih menarik dari objek tersebut, penulis 

menggunakan bantuan perangkat komputer dengan penggunaan aplikasi 
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photoscape. Dalam penggunaan aplikasi photoscape tersebut penulis 

menggunakan efek B&W,Threshold. 

 

 
Gambar 3.48 

Proses Penggunaan Efek Hitam Putih Aplikasi Photoscape 

(sumber: dokumentasi penulis) 
 

 
Gambar 3.49 

Hasil Proses Penggunaan Efek Hitam Putih Aplikasi Photoscape 

(sumber: dokumentasi penulis) 
 

 Setelah mendapatkan sketsa yang diharapkan, penulis mulai menuangkan 

pada media yang telah dibuat. Media sketsa berukuran 47cm x 17cm. 
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Gambar 3.50 

Proses Pembuatan Sketsa 

(sumber: dokumentasi penulis) 
 

 
Gambar 3.51 

Sketsa 

(sumber: dokumentasi penulis) 
 

 

3. Tahap Pewarnaan 

Proses pewarnaan diawali dengan memoleskan warna hitam pada media untuk 

pewarnaan bentuk siluet. 
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Gambar 3.52 

Pewarnaan Siluet 

(sumber: dokumentasi penulis) 

 

 
Gambar 3.53 

Proses Pewarnaan 

(sumber: dokumentasi penulis) 

 

Setelah siluet sudah terbentuk, penulis mulai menuangkan cat yang tersedia 

pada palet. Penuangan cat dilakukan secara acak berdasarkan ekspresi dan 

keinginan penulis yang disesuaikan dengan perasaannya. 

Proses pewarnaan menggunakan teknik wet to dry dan wet to wet. Dalam 

sapuan kuas penulis menggunakan beragam teknik seperti, flat wash, graded 

wash, variegated wash, splash, water drop, colour drop, blowing, dan spray. 

Teknik tersebut dilakukan secara naluriah penulis yang didasari perasaannya. 

Dalam proses disformasi bentuk, penulis dominan menggunakan garis 

lengkung atau spiral dalam siluet yang sudah terbentuk. 
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Pendetailan karya menggunakan spidol marker guna merapihkan bagian dari 

siluet. Penggunaan drawing pen untuk memberikan outline pada bagian tertentu. 

Untuk memberikan kesan sempurna pada penyelesaian akhir penulis 

menggunakan fixative guna mempertahankan warna dan cat yang ada. 

 

 
Gambar 3.54 

Proses Disformasi dan Pendetailan 

(sumber: dokumentasi penulis) 

 

 
Gambar 3.55 

Proses Finishing Touch 

(sumber: dokumentasi penulis) 
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Gambar 3.56 

Karya yang Sudah Selesai 

(sumber: dokumentasi penulis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


