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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Seorang pelukis kerap dianggap berbakat oleh orang-orang di 

sekitarnya karena kemampuan yang dimilikinya dalam menciptakan lukisan. 

Meskipun tidak semua orang mampu menafsirkan arti dari lukisan yang telah 

pelukis tersebut ciptakan, lukisan yang diciptakan oleh pelukis terdiri dari 

berbagai unsur yang mampu dimunculkan oleh pelukis tersebut dalam 

lukisan dan memiliki makna tersendiri. Kegiatan melukis yang menghasilkan 

lukisan tersebut merupakan pengungkapan emosi sehingga gambaran, 

komposisi atau abstraksi, maupun estetika dapat membantu 

memanifestasikan ekspresi dan maksud konseptual dari pelukisnya 

(Shokiyah, 2014). 

Penciptaan lukisan yang dilakukan oleh pelukis pun memerlukan 

proses pemikiran yang rumit sehingga menemukan hambatan dalam 

penciptaan lukisan yang dilalui oleh para pelukis adalah hal yang mungkin 

untuk ditemui. Hambatan yang dimaksud bukan hanya sekadar hambatan 

fisik, melainkan juga hambatan secara psikologis. Telah diakui bahwa 

terdapat keterlibatan psikologis dalam menciptakan suatu karya seni lukis. 

Salah satu pelukis ternama Indonesia pun memerlukan waktu bertahun-

tahun karena menemui hambatan psikologis yakni dalam menemukan ciri 

khas kepribadiannya dalam menciptakan karya seni lukis yang mandiri 

layaknya kepribadian yang dimilikinya (Asmoro, 2014). Contoh lain terdapat 
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seorang pelukis yang mengalami hambatan secara psikologis adalah 

seorang pelukis muda asal Jakarta yang memiliki hambatan psikologis 

berupa gangguan bipolar dan depresi sehingga ketika ia melukis, dirinya 

merasa muak serta jijik akan karya yang tengah ia buat. Menurut artikel 

liputan6.com, kegiatan melukis merupakan cara pelukis ini untuk mengatasi  

gangguan  mental  yang tengah diderita sehingga menciptakan lukisan bagi 

para  pelukis  tidak  selalu  menjadi hal yang mudah untuk dilakukan 

meskipun para pelukis tersebut sudah sering melakukan kegiatan melukis. 

Meskipun demikian, pelukis tersebut mengungkapkan bahwa lukisan 

paradepola ciptaannya merupakan hasil dari perlawanannya terhadap 

depresi yang dialaminya. 

Terlepas dari topik bahasan pelukis dengan gangguan mental, karya 

lukis yang diciptakan pelukis apapun cukup memberikan manfaat dalam 

bidang psikologi. Telah diakui bahwa karya lukis yang dihasilkan seseorang 

dapat dijadikan alat bantu bagi ahli di bidang psikologi untuk memperoleh 

informasi mengenai kondisi psikologis yang dialami oleh pelukisnya 

(Adamson, 1984). Tidak hanya itu, karya lukis sesungguhnya memiliki 

potensi untuk ditelaah dari ilmu psikologi seni. Dapat ditelaah menggunakan 

ilmu psikologi seni karena salah satu sarana untuk melakukan pendekatan 

asesmen serta memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai karya lukis 

yang dihasilkan oleh pelukis adalah psikologi seni, dimana hal-hal seperti 

motivasi artistik, proses kreatif, faktor pribadi dalam seni dapat ditelusuri. 

Meskipun demikian, sejauh ini penelitian mengenai pengaplikasian 
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pendekatan psikologi seni dengan psikoanalisa masih belum banyak 

bermunculan di Indonesia (Damajanti, Sabana & Adriati, 2014). Terlebih lagi 

penelitian yang ada untuk mengungkap mekanisme proyeksi yang terjadi 

dalam penciptaan sebuah karya lukis belum banyak bermunculan. 

Lukisan sendiri merupakan seni rupa yang dihasilkan oleh para 

pelukis. Lukisan juga dapat dikatakan sebagai ungkapan pengalaman estetik 

seseorang yang diwujudkan dalam bidang dua dimensi menggunakan 

berbagai medium rupa seperti garis, warna, tekstur, shape, dan sebagainya 

(Dharsono dalam Shokiyah, 2014). Pada umumnya lukisan terdiri dari 

berbagai unsur dan lukisan yang terdiri dari berbagai unsur tersebut memiliki 

peran tertentu dalam mengungkap hal-hal yang dimiliki atau tengah dialami 

oleh pelukisnya. Unsur yang dimunculkan dalam lukisan yang dihasilkan oleh 

pelukis adalah sarana untuk mengekspresikan perasaan dan emosi (Sunarto, 

2012).  

Hal tersebut selaras dengan pendapat Rustin (2008) yang 

menyatakan bahwa sebuah karya seni juga dapat dikategorikan sebagai 

salah satu cara untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan tekanan 

mental yang dialami oleh penciptanya dan dimunculkan dalam lukisan 

mereka. Oleh sebab itu, gangguan mental dapat divisualisasikan melalui 

lukisan yang diciptakan oleh pelukisnya (Adamson, 1984). Penciptaan 

lukisan yang dibuat oleh pelukis lukisan tersebut pun terjadi karena lukisan 

merupakan media seseorang untuk mengungkapkan emosinya, ketika 

terdapat gangguan perasaan pada diri pelukis, pelukis berusaha untuk 
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melepaskan perasaan tersebut dengan melakukan sesuatu atau dalam hal 

ini melukis (Shokiyah, 2014). Kegiatan melukis yang dilakukan pelukis pun 

juga dianggap memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan hal yang 

tidak mampu dikatakan dengan bahasa verbal pada umumnya (Anoviyanti, 

2008). 

Hasil dari wawancara singkat peneliti dengan salah satu pelukis yang 

kini menempuh pendidikan Pascasarjana Pendidikan Seni di Universitas 

Negeri Semarang adalah pelukis tersebut menuturkan bahwa jarang terdapat 

penelitian yang mengulas lukisan dari sisi psikologis. Beliau berkaca dari 

pengalaman pribadi yang beliau alami dan menyampaikan bahwa lukisan 

yang beliau ciptakan tidak lepas dari unsur pengalaman yang beliau alami. 

Beliau juga memiliki sejumlah rekan yang berprofesi sebagai pelukis dan 

menurut beliau pun rekan-rekan tersebut menciptakan lukisan yang cukup 

identik dengan emosi, karakter, dan pengalaman pribadi pelukis tersebut. 

Meskipun kenyataannya demikian, beliau mengakui bahwa tidak mudah 

untuk mengekspresikan seluruh emosi yang dirasakan oleh pelukis ke dalam 

lukisan yang dibuatnya. Kesulitan dalam mengekspresikan emosi tersebut 

ternyata dirasakan dampaknya oleh para pelukis karena menurut penuturan 

narasumber, beliau mengatakan bahwa produktivitas pelukis dalam 

menciptakan karya lukis menjadi berkurang. 

Pelukis sering dianggap sebagai orang yang memiliki kemampuan 

untuk menghubungkan seni dengan perasaan serta emosi karena pelukis 

memiliki tingkat kepekaan perasaan tersendiri (Sunarto, 2012). Menciptakan 
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suatu karya seni lukis dengan pelibatan kreativitas merupakan sarana untuk 

mengeksternalisasikan seluruh emosi dan pikiran yang mengendap sehingga 

akar suatu permasalahan yang dialami oleh seseorang dapat menjadi jelas 

(Anoviyanti, 2008). Emosi yang muncul pada suatu karya seni dapat berupa 

emosi negatif maupun emosi positif. Berdasarkan penelitian sebelumnya, 

ditemukan bahwa partisipan dengan gangguan mental pada suatu program 

seni Girrebala mengalami peningkatan kepercayaan diri yang disebabkan 

oleh restrukturisasi proses kognitif yang dimiliki masing-masing partisipan 

dan dianggap berperan positif dalam mengendalikan gangguan yang mereka 

miliki (Lloyd, Wong & Petchkovsky, 2007). Kemudian salah seorang pelukis 

nasional yang pernah mengalami pelecehan seksual dan mengalami trauma 

akibat kejadian tersebut justru dapat bangkit dengan menciptakan karya seni 

lukis. Karya seni lukisnya kini dianggap sebagai feminist art yang 

menyerukan wanita untuk memperoleh kuasa kembali terhadap tubuhnya 

karena pelukis tersebut membawakan kesan humor pada lukisan yang 

diciptakannya (Damajanti, Sabana & Adriati, 2014).  

Selain memunculkan emosi positif berupa kepercayaan diri, suatu 

karya seni juga dapat memunculkan emosi negatif. Kesedihan yang terdalam 

hingga trauma pun dapat muncul pada karya seni yang diciptakan oleh 

seseorang (Anoviyanti, 2008). Bahkan lukisan mengandung emosi negatif 

yang terselubung pada karya seni lukis pelukis kelas dunia seperti Fransisco 

Goya dan Edvard Munch yang menunjukkan bahwa terdapat mood depresi 

dalam karyanya (Rustin, 2008). Temuan-temuan tersebut memperkuat 
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pendapat Anoviyanti (2008) yang menyatakan bahwa melalui karya seni, 

seorang pelukis dapat menyampaikan hal-hal yang melibatkan pengalaman 

batin tanpa menjelaskannya menggunakan kata-kata. Berdasarkan 

pemaparan tersebut, muncullah pertanyaan tentang bagaimana jika pelukis 

mengalami penurunan produktivitas karena kesulitan untuk menghubungkan 

perasaan serta emosi ke dalam bentuk karya lukis.  

Kesulitan yang dialami pelukis dalam menghubungkan perasaan 

serta emosi ke dalam bentuk karya seni lukis tidak dapat dianggap remeh. 

Terdapat sebuah ungkapan ‘draw from within’ dari kalangan terapis seni 

untuk mengistilahkan seseorang yang melukis sesuai dari dalam diri pelukis. 

Ungkapan tersebut termasuk dalam proses katarsis yang melibatkan 

transformasi emosi yang tertekan dan tersembunyi dalam ketidaksadaran. 

Setelah proses katarsis dapat dilakukan, terdapat pengaruh positif dalam 

memunculkan catharic pleasure yang mampu mengurangi ketegangan 

emosional sehingga terdapat sensasi kelegaan dan nikmat dalam diri mereka 

(Tridjata & Piliang, 2015). 

Freud (dalam Damajanti, Sabana & Adriati, 2014) mengemukakan 

bahwa tindakan dan perilaku seseorang sesungguhnya jauh lebih rumit dan 

bisa saja menyebabkan seseorang tersebut membentuk pemikiran yang tidak 

dapat diterima secara sosial. Pemikiran tersebut mendasari bahwa 

merupakan hal penting untuk seorang pelukis mampu menciptakan lukisan 

yang dapat diterima oleh masyarakat. Permasalahan yang muncul adalah 

jika pelukis yang idealnya mampu menciptakan karya yang dapat diterima 
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banyak orang karena dapat menyalurkan kreativitas dan perasaan dalam 

kesenian justru mengalami kesulitan dalam menyalurkannya sehingga 

karyanya tidak banyak diterima oleh masyarakat dan berdampak pada 

produktivitas karya lukisnya berkurang. Pelukis dianggap memainkan peran 

dalam masyarakat sebagai kritikus yang memiliki kreativitas dan 

keberadaannya dalam masyarakat membawa pengaruh baik yang terikat 

dengan nilai-nilai yang ada maupun tidak (Maulana, 2012). 

Lukisan yang diciptakan pelukis pun dapat dikatakan merupakan 

representasi dari pikiran pelukisnya, sehingga seni dan pikiran terbentuk dari 

fondasi yang sama (Solso, 2003). Rustin (2008) dalam penelitiannya 

menemukan bahwa lukisan yang mampu diciptakannya memberikan andil 

dalam usahanya mendeteksi lebih dalam tentang gangguan mental yang 

dialami kliennya yang melakukan terapi dengannya. Penelitian Rustin (2008) 

menjelaskan bahwa ketika sesi terapi, klien diminta untuk menyampaikan 

apa yang dilihatnya dari lukisan yang telah tersedia serta lukisan tersebut 

mampu memproyeksikan lebih dalam tentang kondisi mental klien sehingga 

lukisan tidak hanya dapat berperan dalam representasi pikiran pelukisnya, 

namun juga pada orang yang melihat lukisan tersebut. 

Memproyeksikan suatu keadaan adalah salah satu mekanisme 

pertahanan yang dimiliki manusia menurut Freud. Proyeksi atau lebih dikenal 

dengan mekanisme proyeksi juga memiliki andil dalam menentukan kondisi 

kejiwaan seseorang sehingga terdapat beberapa alat tes psikologi yang 

mengimplementasikan mekanisme proyeksi seperti Thematic Apperception 
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Test (TAT) dan Rorscach Ink Blot Test (Karmiyati & Suryaningrum, 2012). 

Meskipun demikian, bukan berarti bahwa mekanisme proyeksi selalu 

berkaitan dengan gangguan mental. Freud (2004) mengemukakan bahwa 

proyeksi tidak secara khusus terbentuk karena memunculkan mekanisme 

pertahanan tetapi dapat muncul akibat kondisi psikologis lainnya. Hal 

tersebut mengukuhkan bahwa proyeksi yang dimunculkan pada lukisan 

dapat bersifat secara umum, bukan semata-mata untuk mendeteksi 

gangguan mental namun dapat digunakan untuk mengungkap aspek 

psikologis lain yang dialami pelukis dari lukisan tersebut.  

Selain sebagai sarana pengungkapan ekspresi, para pelukis juga 

melakukan eksperimen dengan menggunakan citra yang dimunculkan dalam 

impian, visi, dan pikiran tak sadar untuk lukisannya. Hal tersebut muncul 

setelah karya Freud tentang pikiran tak sadar dan penggunaan asosiasi 

bebas muncul sehingga karya Freud-lah yang memicu pergerakan aliran 

surealisme dalam melukis (Damajanti, 2006). Surealisme sendiri adalah 

aliran lukisan yang identik dengan bentuk-bentuk yang sering ditemui dalam 

mimpi dan dilukis dengan tujuan untuk menciptakan sensasi tertentu tanpa 

harus memahami bentuk aslinya (Aurissafan, 2011). Salah satu pelukis 

terkenal dengan aliran surealisme adalah Salvador Dali. Dali yang pada 

tahun 1938 bertemu dengan Freud, melukis dengan caranya sendiri dan 

mampu mengubah pengalaman dalam mimpinya menggunakan proses 

pencampuran distorsi, erotisme, dan penjajaran yang bersifat aneh (Esman, 
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2011). Hal tersebut mengukuhkan bahwa pelukis, terutama yang beraliran 

surealisme menjadikan mimpi sebagai sumber imajinasi dan ekspresi. 

Selain aliran surealisme, terdapat pula aliran seni lukis 

ekspresionisme. Aliran ekspresionisme merupakan seni lukis yang 

berkembang berdasarkan aliran post-impresionisme, aliran ini bersifat 

mengungkapkan perasaan emosional (Prihadi, 2011). Aliran seni lukis 

dengan aliran ekspresionisme juga disebut sebagai bentuk ungkapan batin 

seseorang yang cenderung melakukan distorsi terhadap kenyataan yang 

disertai efek-efek emosional, kebebasan distorsi dalam bentuk dan warna 

diciptakan untuk menghasilkan emosi maupun sensasi dari dalam melalui 

tiap goresannya (Rochmatuloh, 2014). Salah satu contoh pelukis beraliran 

ekspresionisme adalah Affandi Koesoema yang mengolah warna untuk 

mengekspresikan apa yang dilihat dan dirasakannya mengenai suatu hal 

(Rochmatuloh, 2014). 

Meskipun demikian, bukan berarti hanya pelukis dengan aliran 

surealisme dan ekspresionisme saja yang mengekspresikan kondisi 

psikologisnya kedalam lukisan. Contoh pelukis dengan aliran post-

impresionisme yang mengekspresikan hasrat mimpinya ke lukisan adalah 

Henri Rousseau dalam lukisannya yang berjudul The Dream. Lukisan The 

Dream karya Henri Rousseau menggambarkan empat mekanisme 

pembentuk mimpi yakni penggambaran, pemindahan, kondensasi, dan 

simbolisasi meskipun lukisan tersebut tidak sepenuhnya tiruan dari mimpi 

yang dialaminya (Damajanti, 2006). 
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Berdasarkan uraian sebelumnya, mengungkap mekanisme proyeksi 

pelukis dalam penciptaan karya seni lukis merupakan hal yang menarik untuk 

diteliti. Penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi hal-hal yang muncul 

yang kemudian diproyeksikan oleh pelukis dalam karya seni lukis yang 

dibuatnya. Unsur psikologis apa yang muncul dalam memproyeksikan 

perasaan atau emosi yang dimiliki pelukis dalam menciptakan karya seni 

lukis. Peneliti ingin mengetahui tentang “bagaimanakah mekanisme proyeksi 

yang dimiliki oleh pelukis?”. 

 

1.02. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap unsur mekanisme 

proyeksi yang dimunculkan oleh pelukis dalam lukisan yang diciptakan oleh 

pelukis tersebut. 

 

1.03. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memberikan sumbangan teoritis pada ilmu psikologi 

antara lain psikologi kepribadian dan psikologi seni. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam mengambil 

keputusan tertentu serta untuk meningkatkan pemahaman dan 
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kepekaan akan pentingnya proses mekanisme proyeksi yang 

dialami dalam menciptakan karya seni lukis. 


