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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Situasi pandemi Covid-19 mendorong seni dan budaya di dunia untuk berubah. 

Kegiatan seni dan budaya yang awalnya dilakukan melalui pengalaman secara langsung 

dan fisik berpindah ke ruang maya. Adanya kebijakan social distancing pada setiap 

kegiatan di masyarakat menyebabkan pergelaran seni dan budaya tidak bisa dilakukan di 

ruang publik pada umumnya.   Kini, kegiatan seni dan budaya dipamerkan secara virtual 

melalui jaringan internet. Pengalaman antara pengunjung dan obyek seni dan budaya 

menjadi pengalaman nonfisik. Namun, pameran yang dilaksanakan secara virtual 

mempunyai keuntungan dimana mampu melewati batasan ruang dan waktu karena 

pengunjung bebas kapanpun dapat melihat pameran tersebut. Karena itu, pameran virtual 

menjadi popular saat pandemi Covid-19 terutama dalam merespon situasional yang terjadi 

pada pandemic Covid-19. 

Pada saat situasional Pandemi Covid-19, seniman terdorong untuk 

mengekspresikan perasaaannya dalam bentuk karya seni.  Seniman berkarya bukan hanya 

untuk menampilkan visual secara estetis saja namun juga bertujuan untuk 

mengejewantahkan gagasan dan pemikiran mereka. Situasi pandemi Covid-19 yang sangat 

polemik menggugah simpati dan empati seorang seniman untuk menunjukan kepedulian 

terhadap kondisi dan masalah sosial yang terjadi akibat Pandemi Covid-19.  Perasaan-

perasaan ini yang pada akhirnya membuat seniman dalam menciptakan berbagai karya 

yang kreatif dan estetik di era pandemi Covid-19 ini.   

Dampak seni tidak terlihat langsung terhadap pemikiran dan kinerja audiens yang 

melihatnya namun sebagai insipirasi dan rasa empati atau simpati terhadap suatu kondisi. 

Hal ini selaras dengan pendapat Franz Boas yang menyatakan bahwa ada dua dampak 

artistik sebuah karya, yaitu: (1) Kesempurnaan bentuk yang diperlihatkan melalui 

perlakuan teknik sehingga mencapai standar keunggulan tertentu, sehingga kesempurnaan 

bentuk berkaitan dengan keunggulan teknik; (2) Gagasan-gagasan yang diasosiasikan 

dengan bentuk dengan prinsip simbolisme, yaitu ketika sensasi dirangsang bukan oleh 

bentuk saja, tetapi juga melalui asosiasi antara bentuk dan gagasan yang dimiliki seseorang. 

Jadi, bentuk menyampaikan makna tertentu (Boas dalam Yustiono, 2004:10). 

ASEDAS merupakan asosiasi yang bergerak di bidang seni digital, tradisional, dan 

grafis.  ASEAN Digital Art Society atau ASEDAS adalah sebuah gerakan yang menyatukan 
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seniman, seniman, dan pelukis dari negara-negara ASEAN secara fisik dan virtual.  Koalisi ini 

dibentuk pada April 2020 melalui diskusi virtual antara pendirinya, Assoc. Prof. Ahamad 

Tarmizi Azizan (Atan Af) dari Universiti Malaysia Kelantan (UMK), Malaysia, yang 

merupakan akademisi dan seniman digital bersama Dr. Ariesa Pandanwangi dari Universitas 

Kristen Maranatha, Indonesia, yang merupakan akademisi dan ketua Komunitas Indonesia 

K22Ibu di karya seni. (Asedas042020.wixsite.com, 2020) 

ASEDAS berkejasama dengan Program Sarjana Seni Rupa Murni, Fakultas Seni 

Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha akan menggelar Pameran “A New Hope” 

pada tanggal 2 Juni - 31 Desember 2021.  Pameran ini merupakan salah satu pameran 

internasional yang dilakukan secara virtual. Pameran virtual ini akan diikuti oleh berbagai 

seniman yang berasal dari berbagai negara, salah satunya Indonesia. Pameran ASEDAS 

2021 ini adalah kegiatan pameran virtual kedua yang telah diselenggarakan ASEDAS 

dalam merespon situasional Pandemi Covid-19.  Pameran pertaam diselenggarakan pada  

Tujuan pameran “A New Hope” adalah sebagai sarana bagi para seniman dan 

desainer dalam merespons situasional post-pandemi yang dialami oleh dunia.  Para 

seniman diajak untuk berpartisipasi dalam berbagi ekspresi dan pengalaman dalam 

merespon pekembangan terbaru dari situasi pandemi COVID-19 di seluruh dunia.  Penulis 

menyambut ajakan tersebut dengan berpartisipasi dalam menyumbangkan karya kreatifnya 

sebagai rasa simpati dan empati akan keadaan pandemi COVID-19 di dunia.    

 

1.2 Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Agar tema “A New Hope” tidak meluas, tema karya dibatasi sesuai dengan 

subjektivitas penulis sebagai seorang pengajar.  Karya akan menggambarkan harapan 

penulis sebagai seorang tenaga pendidik dalam situasi perkembangan post-pandemi 

COVID-19 dalam dunia pendidikan. 

Berdasarkan pembatasan tema sesuai subjektivitas penulis, maka didapatkan 

perumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah visualisasi yang menggambarkan harapan tenaga pendidik pada 

perkembangan post-pandemi COVID-19 dalam dunia pendidikan ke dalam karya 

seni lukis digital? 

b. Bagaimana teknik seni lukis digital yang tepat untuk merancang karya seni untuk 

pameran ASEDAS 2021 

 

 

https://asedas042020.wixsite.com/asedas/about
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1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penciptaan karya seni lukis ini adalah: 

a. Merancang visualisasi yang menggambarkan harapan tenaga pendidik pada 

perkembangan post-pandemi COVID-19 dalam dunia pendidikan ke dalam karya 

seni lukis digital 

c. Menentukan teknik seni lukis digital yang tepat untuk merancang karya seni untuk 

pameran ASEDAS 2021 

 

1.4 Anggapan Dasar 

Dari pembatasan masalah, penulis akan mengumpulkan referensi-referensi yang 

berkaitan dengan situasi pendidikan pada post-pandemi COVID-19 melalui internet 

sebagai dasar ide karya seni dengan mematuhi protokol yang berlaku dalam masa pandemi.  

Penulis juga akan mengembangkan karya lukis dengan menuangkan perasaan penulis 

terhadap perkembangan sistem pendidikan terbaru di situasi pandemic COVID-19 saat ini. 

Teknik digital painting dipilih karena kemampuan dan spesialis penulis dalam membuat 

lukisan secara digital dan sesuai dengan Pameran ASEDAS 2021. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang ingin dicapai dari penciptaan karya ini adalah : 

a. Menjadi dokumentasi dan rekam jejak sebagai acuan dalam berkarya selanjutnya. 

b. Memberikan ide dan inspirasi bagi masyarakat untuk terus berkarya dan mengajak 

masyarakat dalam berempati pada keadaan situasional pandemi COVID-19.  

c. Mampu mengenalkan teknik maupun media berkarya dalam dunia akademik dan 

dapat menambah refrensi sebagai bahan pustaka. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Seni Lukis Digital 

2.1.1 Elemen dalam Seni Lukis 

Seni lukis merupakan bentuk penyampaian pengalaman estetika manusia 

yang diekspresikan melalui bidang dua dimensional menggunakan garis dan warna. 

Berdasarkan Dharsono Sony Kartika, Seni Lukis merupakan suatu ungkapan 

pengalaman estetik seseorang yang dituangkan ke dalam bidang dua dimensi (dua 

matra), dengan mengunakan medium rupa, yaitu garis dan warna (Dharsono Sony 

Kartika, 2004). 

Garis mempunyai peranan sebagai garis, yang kehadirannya sekedar untuk 

memberi tanda dari bentuk logis, seperti yang terdapat pada ilmu-ilmu eksakta atau 

pasti. Garis mempunyai peranan sebagai lambang, yang kehadirannya merupakan 

lambang infotmasi yang sudah merupakan pola baku dari kehidupan sehari-hari, 

seperti pola pada lambang yang terdapat pada logo, tanda pada rambu-rambu lalu 

lintas. Garis punya peranan untuk menggambarkan sesuatu secara representatif, 

seperti yang terdapat pada gambar ilustrasi dimana garis merupakan medium untuk 

menerangkan kepada orang lain. Garis juga merupakan simbol ekspresi dari 

ungkapan seniman, seperti garis-garis yang terdapat dalam seni non figuratif atau 

juga pada seni ekspresionisme dan abstraksionisme (Dharsono Sony Kartika, 2004). 

Warna dalam karya seni rupa berfungsi untuk mempertinggi kemungkinan-

kemungkinan dalam suatu penciptaan atau karya lukisan, salah satu contoh dari 

warna yang di gunakan untuk keperluan ekspresi. Yang dari padanya seolah-olah 

warna mempunyai sifat-sifat psikologis tertentu seperti warna panas, dingin, sejuk, 

hangat, gelap, terang dan sebagainya (J. Budhi Raharjo, 1987). 

Hubungan warna erat dengan kehidupan manusia, maka warna mempunyai 

peranan yang sangat penting, yaitu: warna sebagai warna, warna sebagai 

representasi alam, warna sebagai simbol ekspresi. Warna sebagai warna adalah 

kehadiran warna tersebut sekedar untuk memberi tanda pada suatu benda atau 

barang. Dalam hal ini warna-warna tidak perlu di pahami, warna sebagai 

repesentasi adalah kehadiran warna merupakan pengambaran sifat objek secara 

nyata atau penggambaran dari suatu objek alam sesuai dengan apa yang dilihatnya. 

Warna sebagai tanda atau simbol adalah kehadiran warna merupakan lambang 
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sesuatu yang merupakan tradisi atau pola umum hal ini banyak kita jumpai dalam 

perwayangan seperti warna merah dapat berarti pengambaran amarah atau rasa 

marah, gairah cinta membara, bahaya, berani, dan lain-lain. Warna putih berarti 

suci, tak berdosa, alim, setia, dan lain-lain. Warna kuning berarti kecewa, pengecut, 

sakit hati, duka, misteri, prihatin dan lain-lain. Warna biru melambangkan 

kecerahan, keagungan, keriangan, dan lain-lain. Hijau melambangkan kesuburan, 

kedamain, kerukunan, dan kesejukan. Hitam melambangkan kematian, frustasi, 

kegelapan, tak puas diri, dan sebagainya. Warna sebagai ekspresi kehadiran warna 

disini dapat dilihat dari pengelompokan warna. Hideaki Chijiwa dalam bukunya 

Clour Harmony mengatakan bahwa : warna hangat yaitu merah, kuning, coklat, 

jingga. Dalam lingkaran warna yang berbeda dari merah ke kuning. Warna sejuk 

yaitu dalam lingkaran warna terletak dari hijau ke ungu melalui biru. Warna tegas 

yaitu biru, merah, kuning, putih, hitam. Warna tua atau gelap yaitu warna-warna 

yang mendekati warna hitam (coklat tua, biru tua,dan sebagaianya). Warna muda 

atau terang yaitu warna-warna yang mendekati warna putih. Warna tenggelam yaitu 

semua warna yang diberi campuran abu-abu. Dari sinilah kita bisa memahami 

pemaknaan dan psikologi dari warna (Dharsono Sony Kartika, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema roda warna. Sumber: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RGB_color_wheel_24.svg 
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Paul Cezanne (1839-1906) berpendapat bahwa pelukis berfikir 

menggunakan warna. Tugas pelukis adalah memproduksi hal yang berdimensi tiga 

ke dalam suatu bidang datar (kanvas). Ekspresionis adalah berangkat dari realisme 

dinamis, sebagai suatu pelepasan diri dari ketidak puasan faham realisme formal. 

Dikatakan oleh Paul Cezanne Dalam buku Seni Rupa Modern, bahwa: yang paling 

sukar di dunia ini adalah mengutarakan ekspresi langsung atau konsepsi yang 

imaginer. Apabila tidak dicocokan dengan model yang objektif, maka buah pikiran 

yang menjelajahi kanvas tidak menentu. Untuk mencapai harmoni yang merupakan 

bahagian seni yang esensial, seorang seniman harus berpegan pada sensasinya 

bukan pada visinya (Dharsono Sony Kartika, 2004). 

 

2.1.2 Gaya seni Lukis 

Yuliman membagi seni lukis (Indonesia Barat) menjadi empat 

kecenderungan gaya, yaitu. 

1. Pelukis menghadapi objek, langsung melukis/membuat sketsa yang 

kemudian dikembangkan menjadi lukisan. Ia digerakkan oleh emosi yang 

bertalian objek itu cenderung mendistorsi rupa objek yaitu mengubah 

bentuknya, proporsinya, dan warnanya yang diutamankan disini emosi dan 

distorsi. 

2. Di samping gaya yang beremosi terdapat juga kecenderungan kepada gaya 

yang mempunyai objekivitas yang lebih besar. Pelukis ingin menjadi 

pengamat sehingga lebih obyektif. Oleh karena itu tak membiarkan 

emosinya mendistorsi apa yang dilihatnya. Gaya ketepatan obyektif dipakai 

pelukis yang menganut aliran realisme. 

3. Kecenderungan kepada subyektivitas yang lebih besar terdapat lukisan yang 

memperlihatkan sifat fantasi. Fantasi disini digunakan untuk menyebut 

secara umum berbagai proses jiwa seperti khayal, lamunan, mimpi, mitos 

dan sebagainya. Psikologi menunjukkan bahwa proses ini ada 

hubungannnya dengan kenyataan dan punya makna, tetapi ada yang muncul 

dalam proses tersebut tersusun menurut logika yang berbeda dari logika-

kenyataan yang kita kenal dengan akal ketika kita bangun. Fantasi dapat 

memunculkan citra (imaji) yang menyenangkan bisa juga 

mencekam/menakutkan, tetapi semuanya muncul oleh tegangan jiwa yang 

berlebih jadi kurang atau bahkan tidak disadari yang mencari 
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penyelesaiannya melalui proses irrasional. Aliran yang demikian disebut 

surrealistis. 

4. Gaya hias/dekoratif. Dalam lukisan bergaya ini kita mengenali obyek (daun, 

pohon) tetapi bentuknya digayakan, ciri gaya ini pada garis/watak kegarisan 

(karena tiap bentuk dirumuskan dengan jelas), irama berulang (karena 

perulangan/penjajaran bentuk berpola) serta susunan yang tertib dan teratur. 

(Yuliman, 1976) 

 

2.1.3 Teknik Seni Lukis Digital 

Berdasarkan Jingtao Cui, lukisan digital adalah lukisan menggunakan 

komputer yang diprodukasi melalui perangkat lunak komputer dan alat grafik 

digital komputer untuk membuat karya. Sekolah Seni Rupa Universitas Chengdu 

"Lukisan Digital" Profesor Zhong Yuanbo dalam definisi seni lukis digital adalah 

kreasi seni lukis yang menggunakan media komputer, penggunaan pengeditan 

program, pemrosesan informasi batch komputer, dan setiap pengkodean elemen 

piksel kecil untuk membentuk virtual gambar visual yang disajikan di depan publik. 

Profesor Wang Daming, seorang profesor sastra dan seni di Universitas Barat Daya 

untuk Kebangsaan, mendefinisikan "media dan perkembangan seni digital”. 

Lukisan digital mengacu pada bentuk baru ilmu komputer, yang berbasis komputer, 

menggunakan perangkat lunak gambar, teknologi multimedia dan teknologi 

jaringan. Seni lukis digital terutama bertumpu pada teknologi komputer dan kreasi, 

hingga jaringan media baru sebagai pembawa dan penyebaran seni lukis digital 

sejak lahir hingga saat ini. (Jintao Cui, 2017) 

Lukisan digital tidak berarti semua pekerjaan dilakukan oleh komputer. 

Simon Morse, manajer konten 3DTotal.com, penerbit yang telah menerbitkan buku 

teknik lukisan digital mengatakan meskipun seni digital menciptakan kemungkinan 

baru dan memberi kita alat yang dapat membantu proses artistik kita, penting juga 

untuk diingat bahwa dasar-dasar seni seperti komposisi, warna, cahaya, dan desain 

tidak bisa dihindari atau ditipu. (Simon Morse, 2011) 
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Gambar 2. Karya lukis digital. Sumber: Dokumentasi penulis 

 

2.2 Pendidikan pada Pandemi Covid-19 

Pandemi COVID-19 diprediksi bermula di Wuhan, China, dan kini telah 

menyebar ke seluruh dunia sejak akhir 2019. Virus Covid-19 dapat menginfeksi semua 

individu dari segala usia. Namun, orang tua dan orang dengan penyakit bawaan, seperti 

diabetes, kanker, dan penyakit kronis lainnya merupakan orang yang berisiko mendapatkan 

gejala penyakit yang parah atau fatal. Tingkat penyebaran virus Covid-19 yang tinggi telah 

menyebabkan banyak negara untuk melakukan beberapa perubahan kebijakan dalam 

pneyelanggaraaan di berbagai sektor termasuk sektor Pendidikan. 

Pada pandemi Covid-19, masyarakat menerapkan social distancing memberi 

pembatasan ruang dan waktu terhadap segenap kegiatan rutin dalam sistem pembelajaran 

pada semua jenjang Pendidikan.  Pemerinatah Indonesia memberikan kebijakan agar 

kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring selama pandemic Covid-19.  Pembelajaran 

daring didefinisikan sebagai pengalaman transfer pengetahuan menggunakan video, audio, 

gambar, komunikasi teks, perangkat lunak (Basilaia & Kvavadze, 2020) dan dengan 

dukungan jaringan internet (Zhu & Liu, 2020).  Tren pembelajaran daring dengan 

menggunakan teknologi digital sebenarnya merupakan ciri khas dari revolusi industry 4.0.  
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Ciri pemebelajaran daring yaitu adanya integrasi teknologi dan ragam inovasi (Banggur et 

al., 2018).  

Tren pembelajaran daring ini mendukung tumbuhnya banyak infrasrutur baru.  

Infrastruktur yang mendukung pembelajaran daring secara gratis melalui berbagai ruang 

diskusi seperti Google Classroom, Whatsapp, Kelas Cerdas, Zenius, Quipper dan 

Microsoft (Abidah et al., 2020). Fitur Whatsapp mencakup Whatsapp Group dapat 

digunakan untuk mengirim pesan teks, gambar, video dan file dalam berbagai format 

kepada semua anggota (Kusuma & Hamidah, 2020). 
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BAB 3 

METODE PENCIPTAAN 

 

Proses penciptaan karya seni lukis berjudul “Pecah Telor” melalui berbagai proses 

dan tahapan-tahapan.  Tahapan awal adalah melakukan pengumpulan data. Pengumpulan 

data dilakukan melalui studi literatur, studi faktual, dan studi piktorial. Studi literatur 

dilakukan untuk memperkuat kedalaman teori dalam berkarya. Studi faktual dilakukan 

untuk mengobservasi realitas faktual yang berkaitan dengan topik, yaitu harapan pengajar 

pada dunia pendidikan di masa post-pandemic Covid-19. Studi piktorial dilakukan untuk 

mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan bentuk yang dapat diciptakan melalui 

pengamatan terhadap seni lukis dengan dunia pendidikan pada masa post-pandemic Covid-

19. Semua data ini lalu diolah dan kemudian menjadi acuan dalam proses pembuatan seni 

lukis. 

3.1 Tahap Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data berguna untuk membantu membangun ide sebuah karya.   

Penulis mencari referensi-referensi terkait pandangan seorang pengajar terhadap sistem 

Pendidikan dalam keadaan pandemi Covid-19. Berdasarkan pengalaman penulis selaku 

tenaga pendidik, perubahan yang paling signifikan adalah berkurangnya interaksi antara 

pengajar dan murid karena perubahan sistem pembelajaran.  Semenjak pandemi muncul 

dari tahun 2020, kegiatan belajar mengajar menggunakan sistem daring yaitu kelas virtual 

dengan menggunakan jaringan internet.  Terlepas adanya kemajuan teknologi yang dapat 

membantu kegiatan belajar mengajar melalui daring, ada hal-hal yang tidak dapat 

digantikan.  Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Nizam mengaatakan 

bahwa Pandemi Covid-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia 

pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Namun, teknologi tetap tidak dapat 

menggantikan peran guru, dosen, dan interaksi belajar antara pelajar dan pengajar sebab 

edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan tetapi juga tentang nilai, kerja 

sama, serta kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas 

setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. 

(Dikti.kemdikbud.go.id, 2020) 

Penulis selaku tenaga pendidik dihadapi suatu situasi dipaksa mempersiapkan 

metode pemebelajaran baru secara instan tanpa persiapan yang matang.  Sistem 

pembelajaran daring yang belum dipersiapkan secara matang ini tentunya sangat 
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berdampak pada metode pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik begitu pun 

dengan penerimaan materi pembelajaran dari peserta didik yang sering kali tidak 

memahami materi yang disampaikan. Angka putus sekolah meningkat di beberapa tempat 

seperti papua, maluku utara dan beberapa daerah yang masuk zona merah di Indonesia. 

Karena angka putus sekolah yang meningkat baik di kota maupun desa hal ini 

menyebabkan menurunnya produktivitas nasional yang membuat mereka terjebak dalam 

lingkaran tidak berujung (vicious circle) kemiskinan struktural. (Enfindonesia.id, 2021) 
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BAB 4 

VISUALISASI KARYA 

 

4.1 Tahap Analisa dan Konsep Karya 

Karya “Pecah Telor” merupakan harapan dan optimisme penulis selaku pengajar 

bahwa dengan munculnya vaksin COVID-19 dan perkembangan pandemic COVID-19 ke 

arah postif, sistem pembelajaran pada semua jenjang pendidikan dapat kembali ke masa 

sebelum COVID-19.   Penulis merespon tema “A New Hope” dengan menggambarkan 

bahwa adanya perkembangan positif pada pandemi Covid-19 akan merubah protokol 

menjalankan pendidikan di masa pandemi menjadi lebih bebas.  

Pada pandemi COVID-19, pembelajaran daring menjadi pilihan satu-satunya dalam 

usaha mencegah penyebaran COVID-19.  Pendidikan yang sebelumnya berlangsung dalam 

kelas dengan interaksi langsung antar tenaga pendidik dan peserta didik beralih 

berlangsung dalam kelas virtual dengan interaksi tidak langsung.  Pembatasan akses 

pendidikan ini sebenarnya tidak hanya memiliki dampak negatif namun juga ada dampak 

positifnya.  Namun dengan berbagai konsekuensi yang ada, pembelajaran harus 

diupayakan tetap berlangsung.  

Dampak perubahan system pembelajaran yang terasa adalah baik tenaga pendidik 

dan peserta didik dipaksa harus adaptasi secara instan.  Pada saat yang bersamaan dan 

waktu yang singkat baik tenaga pendidik ataupun peserta didik dipaksa harus beradaptasi 

pada sistem pendidikan daring.  Segi positifnya adalah semua pihak yang terkait belajar 

untuk bekerja dengan menggunakan teknologi internet terkini di dunia pendidik.  Adaptasi 

ini tentunya akan meningkat kompetensi bagi para tenaga pendidik dan kemandirian 

peserta pendidik dalam dunia pendidikan.  Segi negatifnya adalah ketidaksiapan dalam 

menghadapi sistem pendidikan baru menyebabkan kegiatan belajar mengajar menjadi 

kurang kondusif.  Ketidaksiapan ini disebabkan pengetahuan mengenai teknologi internet 

yang kurang, akses internet yang tidak merata, tenaga pendidik dan peserta pendidik yang 

belum terbiasa dengan sistem daring. 

   Penulis sebagai tenaga pendidik merasakan bahwa ada yang kurang dari 

pendidikan daring dibandingkan pendidikan secara langsung dalam kelas.  Pada masa 

pandemi, Penulis merasakan menurunnya interaksi dengan peserta didiknya dan 

komunikasi yang kurang efektif. Terdapat kerinduan dari diri penulis sebagai tenaga 

pendidik untuk kembali pada kegiatan belajaar mengajar secara langsung dalam kelas..  

Perkembangan terbaru yaitu dengan munculnya vaksin COVID-19 memberikan secercah 



13 
 

harapan pada penulis bahwa keadaan akan kembali normal dan tidak ada batasan lagi 

dalam sistem pendidikan.  Vaksin baru ini melambangkan awal keberhasilan dari 

perjuangan menghadapi COVID-19 dan menginspirasi penulis untuk memberikan judul 

“Pecah Telor” pada karya lukis yang akan dipamerkan pada Pameran ASEDAS 2021.   

Semua konsep ini akan digambarkan melalui studi piktorial pada tahap selanjutnya.  

Penjabaran konsep ditulis menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa inggris 

agar menyesuaikan dengan jenis pameran “A New Hope” yang termasuk tingkat 

internasional serta dapat dimengerti oleh semua target audiens. Penjabaran konsep lukisan 

yang akan ditampilkan pada pameran yaitu, “Pecah Telor in Indonesia is a symbol of the 

beginning of success. The emergence of a new vaccine provides a glimmer of hope for 

learning activities to return to normalcy, a time when everything is not limited to PSBB 

and teaching and learning activities do not have to be done online.” 
 

4.2 Tahap Pembuatan Sketsa Karya 

Pecah Telor akan digambarkan secara literal oleh penulis.  Emphasis karya lukis ini 

terletak pada telur pecah yang memperlihatkan perkembangan baru yang positif.       

Cangkang telur yang pecah ini akan dimodifikasi menjadi tekstur logam dengan tulisan-

tulisan PPKM digital untuk merepresentasi sistem pendidikan yang terbatas dengan sistem 

daring.  

 

 
Gambar 3. Foto telur pecah (kiri) dan tektur logam (kanan) 

Sumber: https://asset.kompas.com/crops/Ll5U7O28r-HyNLEqi2J-

nF8N0wY=/0x0:0x0/750x500/data/photo/2013/02/22/2158497-telur-cangkang-telur-p.jpg dan 

https://e7.pngegg.com/pngimages/384/848/png-clipart-metal-design-stainless-steel-design-sphere-metal.png 
 

 

https://asset.kompas.com/crops/Ll5U7O28r-HyNLEqi2J-nF8N0wY=/0x0:0x0/750x500/data/photo/2013/02/22/2158497-telur-cangkang-telur-p.jpg
https://asset.kompas.com/crops/Ll5U7O28r-HyNLEqi2J-nF8N0wY=/0x0:0x0/750x500/data/photo/2013/02/22/2158497-telur-cangkang-telur-p.jpg


14 
 

Pada dalam cangkang telur terdapat gambar anak burung dan pohon yang tumbuh 

untuk merepresantasikan harapan awal baru yang positif.  Harapan ini bisa bertumbuh 

karena vaksin yang digambarkan dengan tetesan air vaksin yang berubah menjadi note 

balok musik.  Note balok dari musik ini sering dikaitkan dengan simbol kesenangan dan 

kebahagian. 

 

  
Gambar 4. Gambar anak burung (kiri) dan gambar pohon bonsai (kanan) 

Sumber: https://img.dtcn.com/image/toughjobs/baby-bird-wings-mouth-500x500.jpg (kiri) dan 

https://548038.smushcdn.com/934934/wp-content/uploads/2015/04/bonsai-tree-

cuttings.jpg?lossy=1&strip=0&webp=1 (kanan)  

 

 

 
Gambar 5. Gambar not balok  

Sumber: https://3.bp.blogspot.com/-

qjhIT6C_0Lk/XEgso_mwqfI/AAAAAAAABS8/YcSs3iIbktUl4_FZlHAPwHkf9ahUI6OlwCLcBGAs/s1600/

Not%2Bbalok.jpg 

 

 

https://img.dtcn.com/image/toughjobs/baby-bird-wings-mouth-500x500.jpg
https://548038.smushcdn.com/934934/wp-content/uploads/2015/04/bonsai-tree-cuttings.jpg?lossy=1&strip=0&webp=1
https://548038.smushcdn.com/934934/wp-content/uploads/2015/04/bonsai-tree-cuttings.jpg?lossy=1&strip=0&webp=1
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Penulis merepresentasikan perkembangan terbaru COVID-19 dengan kemunculan 

vaksin baru melalui gambar suntikan vaksin yang meneteskan air vaksin ke arah kehidupan 

yaitu pohon dan burung di bawahnya.   Simbol ini merepresentasikan air kehidupan yang 

memberikan 

 

 
Gambar 6. Gambar vaksin Covid-19 (ki 

Sumber: https://img.jakpost.net/c/2020/11/17/2020_11_17_107437_1605583229._large.jpg 

 

Setelah melalui analisa dan konsep maka terdapat gambaran besar untuk 

menghasilkan sketsa.  Dalam menggambarkan konsep secara keseluruhan, karya 

menggunakan gaya gambar semi realis.  Komposisi gambar menekankan pada 

‘pecahnya telur’ menghasilkan kehidupan baru yang direpresentasikan dengan anak 

burung dan pohon.  Karena itu posisi obyek gambar ini berada di tengah.  

Cangkang telur dimodifikasi dengan tektur logam dan terdapat teks digital PSBB 

dan online.  Hal ini merepresentasikan batasan-batasan yang diterapkan pada masa 

pandemi Covid-19 pada dunia pendidikan dimana kegiatan pembelajaran harus 

dilakukan secara daring.  Pecahnya telur logam dengan teks digital tersebut 

merepresentasikan harapan penulis agar kegiatan belajar-menagajar dapat terbebas 

dari batasan-batasan tersebut.  Sementara, tetesan air vaksin dari atas yang berubah 

menjadi note balok merepresentasikan sumber yang mendukung kehidupan baru 

yang membawa kabar gembira atau menyenangkan.  Penulis melihat vaksin sebagai 

salah satu solusi yang dapat mengantarkan kehidupan kembali normal sebelum 

terjadi Pandemi Covid-19.    

 
 

https://img.jakpost.net/c/2020/11/17/2020_11_17_107437_1605583229._large.jpg
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Gambar 7. Sketsa karya “Pecah Telor”.  Sumber: Dokumentasi penulis 

 

4.3 Tahap Pembuatan Karya 

 

Pada tahap ini, diawali dengan memberikan warna dasar pada sketsa karya.  

Warna dasar ini untuk melihat nuansa dan kesan secara keseluruhan yang dari karya 

yang dibuat. Setelah itu, proses pewarnaan dan tektur baru dilakukan untuk 

memberikan detail pada gambar.  Baik sketsa maupun pewarnaan menggunakan 

dalam proses pembuatannya meggunakan perangkat lunak Adobe Photoshop dan 

graphic tablet. Teknik yang akan digunakan yaitu teknik ‘digital painting’ dengan 
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menngunakan brush tools pada perangkat lunak Adobe photoshop untuk membuat 

sketsa, memberi warna dan mengarsir detail-detail pada gambar. 

 

 
Gambar 8. Proses Pembuatan karya “Pecah Telor”.  Sumber: Dokumentasi penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 9. Perangkat Graphic tablet dalam pembuatan karya “Pecah Telor”.  Sumber: Dokumentasi 

penulis 
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Gambar 10. Sketsa Warna Karya “Pecah Telor”.  Sumber: Dokumentasi penulis 
 

Warna yang digunakan pada karya Lukis digital ini cenderung warna-warna 

terang sehingga selaras dengan nuansa dan kesan yang diinginkan pada karya ini 

yaitu harapan, kehidupan baru, dan bebas.  Warna background menggunakan warna 

putih seperti cahaya untuk memberikan nuansa yang positif dan permulaan yang 

baru.  Suntikan vaksin digambarkan dalam bentuk siluet sederhana dengan warna 

yang sama dengan tetesan air sehingga tidak menonjol dan melebur dengan 

background.  Sementara, warna gambar utama yaitu telur pecah, pohon, dan burung 

digambarkan dengan warna-warna yang lebih kontras untuk memberikan emphasis.   
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Gambar 11. Detail gambar cangkang telur 
 

Tahap selanjutnya adalah mengarsir gambar dan memberi detail pada 

gambar.  Cangkang telur diarsir sehingga membentuk tekstur logam. Teks digital di 

cangkang telur dibuat dengan menggunakan type tools yang diberikan efek glow 

dengan mengubah layer property di adobe photoshop sehingga memberikan kesan 

teks digital yang mengeluarkan sinar.   

 

 
 

Gambar 12. Detail pergerakan pada sayap burung 
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Anak burung pada gambar digambarkan terkesan akan terbang.  Untuk ini 

detaul pergerakan sayap harus diberikan efek pergerakan.  Pada gambar ini efek 

pergerakan dibuat dengan beberapa bulu ayam yang terbang mengikuti arah 

gerakana sayap butrung tersebut.  

Setelah tahap arsir dan detail gambar selesai, maka tahap terakhir adalah 

mengedit dan menyesuaikan warna dengan menggunakan fitur adjustment pada 

perangkat lunak Adobe Photoshop.  Hal ini dilakukan untuk mengkoreksi jika 

gambar terlalu gelap atau ada warna yang kurang sesuai. 

 

 
 

 

 
Gambar 13. Penyesuaian warna dan cahaya pada gambar. Sumber: Dokumentasi penulis 
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4.4 Hasil Akhir Karya 

Berikut hasil akhir karya dan detail-detail pada setiap bagian gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Cangkang telur pecah yang merepresentasikan kebebasan. Sumber : Dokumentasi 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Siluet vaksin dan tetesan vaksin yang berubah menjadi huruf note musik ke pohon yang sedang 

tumbuh merupakan simbolik bahwa dengan pekermbangan vaksin terbaru memberikan harapan perubahan 

kehidupan yang lebih baik dan menyenangkan. Sumber: Dokumentasi Penulis 
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Gambar 16. Karya Lukis “Pecah Telor”. Sumber: Dokumentasi Penulis 
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Gambar 17. Tampilan karya pada pameran virtual pada website http://art.maranatha.edu 

Sumber: Dokumentasi Penulis 
 

 
Gambar 18. Tampilan karya pada pameran virtual pada b 

Sumber: Dokumentasi Penulis 
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BAB 5 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan  

Karya yang berjudul “Pecah Telor” ini mengambil pesan kerinduan dari diri 

penulis sebagai tenaga pendidik untuk kembali pada kegiatan belajar mengajar secara 

langsung dalam kelas sebelum dibatasi dengan adanya sistem pembelajaran daring. 

Pecah telor melambangkan permulaan baru yang positif di dunia pendidikan dimana 

sistem pendidikan bisa terbebas dari batasan-batasan akibat Pandemi Covid-19. 

Karya ini menggunakan gaya semirealis dengan nuansa cerah dan positif sehingga 

cocok dalam menggambarkan harapan dan kehidupan baru dengan adanya kemajuan 

solusi dari situsional pandemi Covid-19. 

Teknik yang digunakan pada gambar ini yaitu teknik “digital painting”, yaitu 

teknik menggambar dengan menggunakan komputer.  Pada karya ini alat utama yang 

digunakan pada perangkat lunak Adobe Photoshop yaitu brush tools.  Alat ini harus 

dibantu dengan menggunakan graphic tablet sehingga hasilnya bisa maksimal dan 

memberikan dimensi pada goresan digital. 

 

5.2 Saran  

Sebagai akademisi ataupun praktisi di bidang seni rupa dan desain, 

kemampuan dalam memvisualisasikan sebuah konsep merupakan hal yang krusial. 

Proses pembuatan karya merupakan perjalanan yang mampu meningkatkan teknik, 

pengetahuan, dan pengalaman dalam menghasilkan konsep karya yang baik, 

komunikatif dan sesuai dengan konsep.  

Teknik-teknik seni lukis digital sangat bervariatif. Teknik digital antara satu 

seniman dengan seniman yang lain sangat berbeda dikarenakan fleksibilitas 

perangkat lunak dan perangkat keras yang ditawarkan pada zaman sekarang.  

Perkembangan teknologi tentunya sangat berpengaruh pada perkembangan teknik 

digital.  Karena itu, bagi seniman dan desainer yang ingin menguasai teknik seni 

lukis digital sangat penting untuk mengikuti perkembangan teknologi baik perangkat 

lunatak ataupun keras yang terbaru. 
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