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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penciptaan 

Pada zaman dahulu, manusia bisa hidup hingga usia ratusan tahun. Pola 

hidup merupakan salah satu faktor yang membuat mereka bisa mencapai usia 100 

tahun bahkan lebih, berbeda dengan manusia zaman sekarang yang hanya 

sebagian kecil saja yang mengalami umur panjang. Kelahiran dan kematian 

merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan dan dihindari. Kematian merupakan 

takdir yang akan dialami oleh setiap insan, dan tak ada satupun manusia yang 

mengetahui kapan kematian itu akan menimpanya. Kematian merupakan hal 

buruk yang menimpa sebagian besar manusia hindari dan juga merupakan 

kebaikan yang diinginkan sebagian manusia. Kematian dapat menjadi “kebaikan” 

ketika hal itu dapat memberikan manfaat dan sudah selayaknya dilakukan seperti 

misalnya hukuman mati bagi para teroris. Kematian juga menjadi malapetaka jika 

meninggalkan duka bagi orang orang di sekitarnya dan memberi kerugian, seperti 

misalnya kematian orang yang sedang berjuang dalam peperangan atau orang 

yang memiliki jiwa besar ingin mememperbaiki peradaban manusia melalui 

sebuah karya seni tetapi harus meninggal di usia muda. 

Fenomena mati muda ini sering sekali terjadi dan cukup menggemparkan 

publik. Tidak sedikit orang yang menemui takdirnya di usia muda ketika sedang 

berada di puncak kesuksesan. Salah satu majalah musik Indonesia, Kort, merilis 

daftar musisi-musisi yang meninggal di usia 27 tahun di antaraya Bryan Jones, 

Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Peter Ham, Gary Thain, 

Helmut Kollen, Bryan Ottoson, Ron McKernan, dan Jeremy Michael Ward (Farre, 

2008, hlm. 31). 

Istilah yang populer dengan sebutan 27 Club ini cukup menggemparkan 

publik sejak tahun 1960an. Para musisi yang meninggal di usia muda ini adalah 

mereka yang sedang berada di puncak karirnya dan menjadi sorotan publik. 

Mereka menciptakan karya-karya musik luar biasa pada masanya dan 
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mempengaruhi karya-karya musik saat ini. Melalui musik, mereka mengabdi 

kepada Tuhan, mengabdi kepada bangsa dan negara, dan mengabdi kepada 

masyarakat. Album-album mereka laris terjual sampai puluhan bahkan ratusan 

keping di seluruh dunia. Entah bagaimana dunia musik saat ini tanpa peran sosok-

sosok inspiratif seperti mereka. 

Popularitas adalah hal yang sangat diinginkan bagi sebagian besar 

masyarakat. Popularitas dapat memberi dampak positif dan dampak negatif. 

Seorang publik figur dengan popularitasnya dikelilingi kemewahan sekaligus 

ancaman yang seringkali membahayakan dirinya. Bahkan, tidak sedikit para tokoh 

terkenal ini menemui takdirnya karena popularitas itu sendiri. 

Lucjanic, dkk. (2010, hlm. 109-113) mengemukakan bahwa “bujukan kisah 

tentang Club Rock 27 adalah kematian sejumlah bintang rock yang tampaknya 

tidak biasa pada usia 27 dalam jangka waktu dua tahun”. Berdasarkan pendapat 

tersebut, 27 Club adalah fenomena tidak lazim mengenai musisi-musisi Rock 

yang meninggal di usia 27 tahun. Kelompok ini lahir secara tidak sengaja karena 

adanya fenomena kematian musisi-musisi besar sejak akhir tahun 1960an. Mereka 

meninggal di usia yang sama yaitu 27. Fenomena ini cukup mengagetkan publik 

dan dengan sendirinya menaikkan popularitas mereka (mendiang anggota 27 

Club). Deretan musisi yang meninggal di usia 27 semakin bertambah dari tahun 

ke tahunnya, sampai pada tahun 2005 kelompok ini mulai lepas dari perhatian 

publik. 

Fenomena kematian musisi di usia 27 tahun ini memberikan duka bagi 

sebagian besar masyarakat dunia. Sebagian kematian para musisi ini karena 

penyalahgunaan narkotika. Mereka meninggal di usia yang masih terbilang muda, 

dan ironisnya karir mereka sedang berada di puncak masa kejayaan. Berdasarkan 

pencapaian prestasinya tersebut, sosok musisi-musisi ini patut untuk diabadikan 

dalam media visual. 

Sikap apresiatif terhadap sebuah karya musik dapat ditunjukkan dengan 

berbagai cara, salah satunya dengan menuangkannya ke dalam media visual, di 

antaranya dengan menuliskan makna sebuah lagu pada sebuah kertas atau hal 
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lainnya seperti figur sang musisi yang digambarkan atau dilukiskan pada sebuah 

media dua atau tiga dimensi dan lain sebagainya. Hal ini patut dilakukan karena 

selain mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri, juga dapat memotivasi dan 

mendatangkan manfaat bagi orang lain. 

Beberapa waktu terakhir ini publik kembali dikejutkan dengan berita 

meninggalnya dua musisi rock legendaris yaitu David Bowie dan Lemmy 

Kilmster (Motorhead). Bowie meninggal pada tanggal 10 Januari 2016 akibat 

kanker yang dideritanya selama 2 tahun. Peristiwa ini dijadikan momen penting 

oleh Helen Green, salah satu seniman ilustrasi, dengan menampilkan potret Bowie 

melalui karya drawing. Sama halnya dengan Helen, Andrew Black, menunjukkan 

rasa hormat dan belasungkawanya terhadap sosok Lemmy Kilmster dengan cara 

menggambarkan potret leader band Motorhead tersebut pada media visual dua 

dimensi. Keduanya memiliki kesamaan dari segi media aplikatifnya yaitu pensil 

(https//www.vice.com/en-us/article/vdx5yd8/a-drawing-tribute-to-the-late-lemmy-

kilmister-motorhead; http://archeyes.com/david-bowie-art-illustration/Bowie draw 

ing n dead). 

Sebuah perasaan dapat diekspresikan ke dalam wujud karya seni, baik tiga 

dimensi, maupun dua dimensi seperti lukisan, dan drawing. Istilah drawing yang 

dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai seni gambar setidaknya terbagi ke 

dalam tiga jenis, yakni gambar subjektif dan objektif, gambar informasi, dan 

gambar bagan. Masing-masing jenis gambar tersebut memiliki identitas dan 

karakeristik tersendiri sehingga tidak sulit untuk mengidentifikasinya (Sale dan 

Betty, 2007, hlm. 10-30). 

Pada masa Renaissance, para seniman ternama seperti Leonardo da Vinci, 

Michael Angelo, dan Giovanni Battista, menciptakan karya drawing dengan 

menggunakan media-media konvensional seperti pensil, charcoal/arang, pastel, 

dan sejenisnya, baik sebagai fine drawing, maupun sebagai studi dalam 

penciptaan karya lukis. Leonardo da Vinci menciptakan karya drawing berjudul 

“Study of a Bear Walking” (1485-1490), Michael Angelo dengan karyanya 

berjudul “Study for the Libyan Sibyl” (1508) yang terbuat dari pastel merah, dan 

http://archeyes.com/david-bowie-art-illustration/Bowie
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Giovanni Battista Salvi yang menciptakan karya drawing berjudul “Saint Michael 

Fighting Against the Dragon” dengan menggunakan media charcoal dan kapur 

hitam. Selain media-media yang disebutkan di atas, media yang lazim diterapkan 

dalam teknik berkarya drawing pada masa renaissance adalah, tinta, dan pen 

(https://www.wga.hu/html-m/1/leonardo/11nature/14bear.html; 

httplinesandcolors.com/2012/10/02/michaela 

ngelos-libyan-sybil-and-study/; Santos, 2011, hlm. 15). 

Di ranah akademik, mahasiswa Departemen Pendidikan Seni Rupa 

Universitas Pendidikan Indonesia mengangkat drawing ke dalam skripsi 

penciptaan dengan menggunakan media dan teknik yang beragam. Berikut adalah 

data tersebut 

Tabel 1.1 Skripsi Penciptaan Drawing 

No Penulis Tahun Judul Skripsi Teknik/Media Catatan 

Hasil Karya 

1 Gin-gin 

Nugraha 

2013 Interpretasi 

Bebas atas Puisi 

Chairil Anwar 

yang Berjudul 

Aku ke dalam 

Drawing  

Bolpoin di 

atas kanvas 

Bergaya 

Surealisme, 

disajikan 

dalam 

materi 

subjek yang 

beragam, 

2 Uswatun 

Hasanah 

2015 Tokoh Legenda 

Endang Dharma 

Ayu sebagai 

Gagasan 

Berkarya 

Drawing 

Cat air di atas  

kertas 

Bertemakan 

cerita 

legenda 

3 Alima 

Hayatun 

Nufus 

2016 Nature Affection 

(Manusia dan 

Alam sebagai 

Gagasan dalam 

Berkarya 

Drawing dengan 

Menggunakan 

Media Cat Air 

Cat air di atas 

kertas 

Bertemakan 

alam, 

lingkungan 

hijau 

4 Gugun 

Setiawan 

2016 Orang-Orang 

Biasa dalam Seni 

Gambar 

Pena rapido 

di atas kertas 

Bertemakan 

sosial 

(Sumber: Hasanah, 2015; Nufus, 2016; Nugraha, 2013; Setiawan; 2016) 

 

https://www.wga.hu/html-m/1/leonardo/11nature/14bear.html
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Berdasarkan fakta tersebut, penulis merasa termotivasi untuk mengapresiasi 

karya musik melalui media visual (kesenirupaan). Mengekspresikan apa yang 

penulis rasakan pada media kanvas dengan teknik drawing. Teknik ini dipilih 

karena kecocokan dan kenyamanan yang ditemukan dari pengalaman empiris 

penulis yang dialami di dalam maupun di luar perkuliahan. Sementara tema 27 

Club menjadi pilihan penulis karena merupakan fenomena unik yang cukup 

menyita perhatian masyarakat. Selain itu, pencapaian prestasi para musisi yang 

masuk ke dalam daftar 27 Club ini sangat membanggakan dan menjadi sumber 

inspirasi dari karya-karya musik saat ini. 

Dalam penciptaan ini, lahirlah ide-ide hasil eksplorasi yang penulis lakukan: 

1. Penggunaan kanvas sebagai media karya drawing  

2. Teknik yang diterapkan penulis dalam penelitian karya ini adalah teknik arsir 

drawing 

3. Tema yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah 27 Club 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis termotivasi untuk mengangkatnya ke 

dalam skripsi penciptaan dengan judul “27 Club sebagai Ide dalam Berkarya 

Drawing”. 

 

B. Rumusan Masalah Penciptaan 

Berdasarkan uruaian di atas, penelitian ini difokuskan pada karya drawing 

yang bersifat eksploratif. Dengan demikian, penelitian dirumuskan sebagai 

berikut: “Bagaimana mewujudkan potret anggota 27 Club dengan teknik 

drawing?” Fokus penelitian akan dirumuskan dengan dua pertanyaan: 

1. Bagaimana mengembangkan ide 27 Club sehingga menjadi konsep dalam 

berkarya drawing? 

2. Bagaimana visualisasi dan analisis estetis potret anggota 27 Club dalam karya 

drawing? 

 

C. Tujuan Penciptaan 

Tujuan penciptaan ini adalah untuk menyelesaikan program studi di 

Departemen Pendidikan Seni Rupa Fakultas Pendidikan Seni dan Desain 
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Universitas Pendidikan Indonesia dengan mengembangkan dan 

memvisualisasikan ide 27 Club ke dalam media kanvas dengan teknik drawing. 

Dengan demikian, tujuan penciptaan ini dipetakan ke dalam dua poin sebagai 

berikut: 

1. Mengembangkan ide 27 Club sehingga menjadi konsep dalam berkarya 

drawing. 

2. Memvisualisasikan anggota 27 Club dan menganalisis karya drawing.  
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D. Manfaat Penciptaan 

Manfaat penelitian ini di antaranya adalah: 

1. Manfaat bagi Penulis 

Sebagai jejak rekam penulis dalam melakukan penelitian, khususnya 

penelitian deskriptif eksperimental yang sekaligus menciptakan sebuah karya seni 

berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan penulis. 

2. Manfaat bagi Akademisi 

Sebagai pemicu dan motivasi untuk berani menciptakan hal-hal baru dan 

mengembangkan yang telah ada sebelumnya di bidang kesenirupaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan di ranah keilmuan. 

3. Manfaat bagi Instansi 

Khususnya Bagi Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya Departemen 

Pendidikan Seni Rupa adalah sebagai langkah dalam mengembangkan dan 

memajukan kesenirupaan di wilayah lembaga formal. 

4. Manfaat bagi Masyarakat 

Membuka paradigma baru bagi masyarakat agar dapat mengoptimalkan 

semua material yang ada di lingkungan menjadi lebih bernilai dan meningkatkan 

produktivitas, khususnya di bidang kesenirupaan 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca dalam membaca dan memahami laporan 

penelitian penciptaan yang berjudul “27 Club sebagai Ide dalam Berkarya 

Drawing”, maka disusunlah sistematika penulisan laporan tersebut dengan format 

sebagai berikut, 

BAB I PENDAHULUAN, Berisi tentang Latar Belakang Penciptaan, Rumusan 

Masalah Penciptaan, Tujuan Penciptaan, Manfaat Penciptaan, dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II KAJIAN PENCIPTAAN, Berisi tentang Kajian Teoretis, yang 

menjelaskan tentang seni, drawing, dan Kajian Faktual mengenai 27 Club. 

BAB III METODE PENCIPTAAN, Memaparkan metode dan langkah-langkah 

yang digunakan dalam proses pembuatan karya: Persiapan (Ide Berkarya, 
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Kontemplasi, Stimulasi, Pengolahan Ide, dan Alat dan Bahan), Proses Penciptaan 

(Persiapan Alat Bahan, Persiapan Foto Referensi, Pembuatan sketsa, Pemasangan 

Spanram, Melapisi Kanvas, Pemindahan Sketsa pada Kanvas, Tahap drawing, dan 

Tahap finishing). 

BAB IV VISUALISASI DAN ANALISIS KARYA, Berisi Analisis Konseptual, 

dan Analisis Karya dengan metode analisis formalistik, yakni Analisis Visual dan 

Analisis Non-visual. 

BAB V PENUTUP, Merupakan bagian terakhir yang berisi simpulan hasil 

penciptaan karya dan saran atau rekomendasi berkenaan dengan karya yang 

diciptakan. 

 


