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BAB 4 

PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.01. Persiapan Penelitian 

4.01.1. Orientasi Kancah 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2019 hingga 2 

April 2019. Sebelum melaksanakan penelitian ini, peneliti menghubungi 

kenalan peneliti yang memiliki rekan yang berprofesi sebagai pelukis. 

Setelah peneliti menghubungi rekan peneliti, peneliti meminta kontak dari 

para pelukis yang dapat peneliti hubungi untuk merencanakan pertemuan 

antara peneliti dan pelukis yang akan dijadikan responden. Responden 

pertama yang peneliti jumpai adalah MM yang berdomisili di Semarang 

Barat. Responden kedua yaitu NN merupakan pelukis berusia muda yang 

bertempat tinggal di daerah Gombel, Semarang. Sedangkan responden 

ketiga merupakan pelukis yang pernah melakukan residensi di Užupis, 

Lithuania dan kini bertempat tinggal di salah satu perumahan di daerah 

Sampangan, Semarang. 

Wawancara dengan ketiga responden yang berprofesi sebagai 

pelukis dilakukan di kediaman responden serta observasi karya seni lukis 

yang diciptakan oleh responden dilakukan di pameran serta studio milik 

responden. Selain itu, data yang dicantumkan pada bab ini akan 

dideskripsikan oleh peneliti berdasarkan observasi serta wawancara yang 

telah dilakukan. Apabila terdapat data yang menyangkut identitas responden, 
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maka data tersebut akan peneliti samarkan untuk menjaga kerahasiaan 

responden penelitian ini. Terdapat pula data triangulasi dari orang-orang 

terdekat para responden yang dicantumkan serta disamarkan pula untuk 

menjaga kerahasiaan responden untuk penelitian ini. 

 

4.01.2. Persiapan Pengumpulan Data 

Sebelum peneliti melaksanakan penelitian, terdapat beberapa proses 

yang dilakukan oleh peneliti, yakni: 

1. Menentukan kriteria responden 

Kriteria responden untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Berprofesi sebagai pelukis dalam arti sudah menghasilkan 

pemasukan dari hasil karya lukis yang diciptakannya 

b. Telah menjalani profesi sebagai pelukis selama setidaknya 

dalam kurun waktu dua tahun terakhir 

c. Bertempat tinggal di Kota Semarang dan sekitarnya 

2. Melakukan kontak dengan responden untuk menjelaskan 

mengenai penelitian yang akan dilaksanakan peneliti dan 

menanyakan kesediaan responden 

3. Menyusun panduan wawancara dan observasi 

Peneliti melakukan penyusunan terhadap panduan 

wawancara dan observasi agar panduan tersebut sesuai dengan 

tema penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan tidak meluas dari 

tema. Penyusunan panduan wawancara dan observasi dapat 
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membantu peneliti dalam melakukan penelitian. Selain itu, 

penyusunan panduan wawancara dan observasi dilakukan 

dengan tujuan agar dapat menggali lebih dalam mengenai 

mekanisme proyeksi yang dilakukan oleh responden. 

4. Membuat informed consent untuk responden 

Peneliti membuat informed consent yang akan ditandatangani 

oleh para responden, masing-masing responden diberikan satu 

lembar informed consent. 

5. Persiapan alat bantu penelitian 

Peneliti dalam penelitian inipun menyiapkan alat bantu untuk 

menunjang kelancaran dalam pengambilan data di lapangan. Alat 

bantu yang digunakan adalah alat tulis seperti kertas dan ballpoint 

untuk mencatat jawaban subjek dan hal-hal yang terjadi selama 

observasi, serta kamera handphone untuk mengambil gambar 

dari lukisan subjek, dan fitur perekam suara dari handphone untuk 

merekam pembicaraan responden dan peneliti selama 

wawancara berlangsung. 

 

4.02. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan metode wawancara, 

dokumentasi, dan observasi dimulai pada akhir bulan Februari 2019 hingga 

awal bulan April 2019. Hal yang diobservasi pada penelitian ini adalah 

lingkungan tempat tinggal responden, suasana rumah atau studio responden, 
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kesan umum lukisan yang diciptakan, faktor eksternal dan internal yang 

memengaruhi hasil lukisan responden serta emosi yang dimunculkan oleh 

responden ketika membahas lukisan yang diciptakannya. Responden yang 

terlibat dalam penelitian ini berjumlah tiga responden serta tiga responden 

untuk triangulasi data. Peneliti melaksanakan observasi dan wawancara 

serta dokumentasi secara seksama dan menggunakan alat bantu berupa 

kertas, pulpen, alat perekam suara yang merupakan fitur dari handphone 

peneliti, dan kamera untuk mendokumentasikan hasil lukisan responden. 

Jadwal pertemuan peneliti dengan responden serta responden triangulasi 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 Jadwal Pertemuan dengan Seluruh Responden 

 1 2 3 

Responden 27 Feb 2019 1 Mar 2019 25 Mar 2019 
Informan 4 Mar 2019 21 Mar 2019 2 Apr 2019 

 

4.02.1. Hasil dan Analisis Setiap Kasus 

Responden 1 

a. Profil Responden 1 

Nama   : MM 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 21 Oktober 1960 

Usia   : 58 tahun 

Alamat   : Jalan Sriwibowo, Ngaliyan, Semarang 

Pendidikan terakhir : S1 
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Profesi   : pelukis 

Aktif sebagai pelukis : sekitar tahun 1981 

Tanggal wawancara : Rabu, 27 Februari 2019 

b. Hasil Observasi Responden 1 

Wawancara dan observasi dilakukan di kediaman responden yang 

berada di Jalan Sriwibowo, Ngaliyan, Semarang. Peneliti tiba di kediaman 

responden pada pukul 10.00 WIB. Ketika peneliti tiba di rumah 

responden, rumah responden sepi karena hanya responden seorang diri 

yang tengah berada di rumah. Responden ketika itu hanya ditemani oleh 

kucing hitam peliharaannya yang responden sebut sebagai ‘teman setia’ 

miliknya karena kemanapun responden melangkah, kucing hitam tersebut 

mengikuti responden. Kedatangan peneliti disambut ramah oleh 

responden. Responden mempersilakan peneliti untuk duduk di teras 

rumah miliknya untuk mengobrol dengan responden.  

MM pada hari itu berpenampilan santai namun tetap rapi. Responden 

mengenakan kaus dan celana pendek, rambut MM nampak lebih panjang 

daripada rambut laki-laki pada umumnya. Namun rambut MM ditata rapi 

dan dicat dengan warna hitam, MM pun memiliki janggut yang juga dicat 

sehingga berwarna hitam. Sedangkan kediaman MM berukuran kecil, 

cenderung sederhana, dan terkesan kuno. Terdapat mobil dari tahun 

1990 milik MM yang akan dijual oleh MM serta motor vespa yang 

terparkir di garasi kediaman MM. Beberapa lukisan ciptaan MM terlihat 

dari teras rumah MM dan terdapat setidaknya delapan lukisan yang 
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dipajang oleh MM di kediamannya. Karya seni lukis berukuran besar 

yang dipajang oleh MM di ruang utama kediamannya adalah lukisan 

wajah Ir. Joko Widodo dengan penambahan objek biota laut dan warna 

biru sebagai warna dominan. 

Setelah bercakap-cakap untuk beberapa menit, MM menyerahkan 

buku katalog pameran yang dimiliki oleh MM. MM memperlihatkan tiga 

buku katalog pameran yang pernah MM ikuti. Ketiga buku katalog 

tersebut merupakan pameran nasional yang pernah diikuti oleh MM, 

salah satunya adalah pameran yang berjudul Imaji Ornamen yang 

diadakan di Galeri Nasional Indonesia pada tahun 2011. MM nampak 

antusias ketika menyerahkan ketiga buku katalog tersebut kepada 

peneliti. MM menceritakan beberapa pengalamannya ketika MM 

mengikuti pameran di beberapa kota. 

MM juga menceritakan bahwa ayah MM merupakan keturunan 

Belanda dan ibu MM berdarah Tionghoa. MM merasa bahwa darah seni 

yang dimilikinya berasal dari ayah MM. MM merupakan anak terakhir dari 

lima bersaudara. MM juga menyatakan bahwa kemampuannya dalam hal 

melukis merupakan bakat yang dimilikinya sejak kecil. MM yang 

merupakan lulusan Institut Seni Indonesia menyatakan bahwa MM sudah 

menjual lukisannya sejak MM kuliah. MM menceritakan bahwa MM 

awalnya memiliki aliran naturalis dan surealis dalam hal melukis. Lukisan 

yang diciptakan oleh MM mayoritasnya menggunakan media cat akrilik 

dan menggunakan kanvas berukuran lebih dari satu meter. 
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Beberapa lukisan MM nampak dipajang di berbagai ruangan di rumah 

MM. Peneliti diizinkan untuk mengobservasi lukisan yang berada di ruang 

utama, lorong menuju ruang makan, dan ruang makan kediaman MM. 

Karya seni lukis yang dipajang berasal dari tahun yang berbeda-beda. 

Lukisan tertua yang dipajang oleh MM merupakan lukisan yang 

diciptakan oleh MM ketika MM masih berkuliah di Institut Seni Indonesia.  

Karya seni lukis yang diciptakan oleh MM memiliki beberapa objek 

yang sering muncul. Objek yang sering muncul pada lukisan MM adalah 

para tokoh wayang Punakawan, perahu atau kapal, dan biota laut. 

Menurut observasi peneliti, selain karena kenangan masa kecil MM, 

perahu dan kapal yang muncul pada lukisan MM merupakan representasi 

kekecewaan MM karena pemerintah Kota Semarang membiarkan 

pelabuhan Kota Semarang terbengkalai. MM nampak emosional ketika 

MM menceritakan kekecewaannya mengenai pelabuhan Kota Semarang 

yang terbengkalai. MM bahkan memberikan saran untuk menjadikan 

pelabuhan Kota Semarang didirikan museum dan dikembangkan wisata 

bahari di sekitarnya. Unsur warna dominan yang digunakan oleh MM 

adalah warna biru dan coklat. Hasil lukisan yang diciptakan oleh MM 

bersifat detail dan teliti, baik dari bentuk objek yang dilukis maupun 

pembuatan corak berukuran kecil. Meskipun detail dan beberapa 

diantaranya berukuran kecil, hasil lukisan yang diciptakan MM tetap rapi 

dan memiliki bentuk atau tidak bersifat abstrak. Beberapa hasil karya seni 

lukis MM belum diberi bingkai, namun sudah dibubuhkan identitas MM 
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pada bagian bawah lukisan. Kesan umum dari lukisan yang diciptakan 

oleh MM cenderung terstruktur dan memiliki tema. 

c. Hasil Wawancara Responden 1 

MM memiliki ketertarikan pada dunia seni sejak usianya masih muda. 

MM merasa bahwa dirinya memiliki bakat dalam hal melukis dan hal 

tersebut diakui oleh lingkungan sekitarnya. MM menempuh pendidikan di 

Institut Seni Indonesia pada tahun 1981-1988. MM selama menempuh 

pendidikan di Institut Seni Indonesia sudah menghasilkan beberapa 

lukisan. MM aktif dalam hal menciptakan lukisan sejak kuliah sehingga 

MM hingga kini sudah menghasilkan ratusan karya seni lukis. Karya seni 

lukis yang diciptakan oleh MM kini tersebar di berbagai kota, namun 

terdapat pula beberapa lukisan MM yang dipajang di kediaman MM. 

Waktu yang diperlukan untuk menghasilkan satu karya seni lukis relatif 

berbeda-beda karena ukuran kanvas yang berbeda serta kemampuan 

fisik MM yang cenderung sudah lebih terbatas jika dibandingkan dengan 

masa mudanya dulu. Salah satu lukisan berukuran dua meter yang MM 

ciptakan memerlukan waktu sekitar tiga bulan. MM pun selama beberapa 

tahun pernah menjadi guru seni lukis di beberapa sekolah yang ada di 

Semarang dan sempat menjadi guru lukis privat. Setelah MM tidak aktif 

mengajar, MM hingga kini selain berprofesi sebagai pelukis, MM 

membuat buku mewarnai untuk anak-anak.  

MM memutuskan untuk berprofesi sebagai pelukis karena menurut 

MM merupakan hal yang menyenangkan untuk berprofesi sebagai 
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pelukis. MM menyatakan ketika MM masih sangat aktif dalam 

menciptakan lukisan, MM memberikan target per tahun dalam penciptaan 

lukisan. Namun belakangan ini MM sudah tidak memberikan target 

lukisan yang harus diciptakan karena keterbatasan fisik MM. Selain 

karena keterbatasan fisik, hal lain yang menghambat MM dalam proses 

menciptakan karya seni lukis adalah bahan-bahan yang kurang memadai 

atau kurang lengkap. Bahan yang kurang memadai dalam konteks ini 

adalah kanvas yang ukuran atau bahannya kurang sesuai dengan 

keinginan MM sehingga MM harus membuat kanvas sendiri. Pembuatan 

kanvas sendiri pun terhambat karena span ram untuk kanvas sulit 

ditemukan di Semarang. 

Penciptaan karya seni lukis yang dilalui oleh MM juga tidak 

sepenuhnya mudah karena MM sempat mengalami masa jenuh. Masa 

jenuh tersebut diatasi MM dengan cara membuat buku mewarnai untuk 

anak-anak. Menciptakan karya seni lukis menurut MM sebagai kepuasan 

batin, MM juga merasa puas jika dapat menyenangkan orang lain melalui 

lukisan ciptaannya. Meskipun mengalami beberapa kesulitan, MM 

mampu menceritakan hal-hal yang diproyeksikan pada lukisan 

ciptaannya. 

Karya seni lukis ciptaan MM cenderung bertemakan maritim dan 

menampilkan Punakawan sebagai objek yang kerap muncul pada 

lukisan. Tema maritim muncul karena menurut MM, MM memiliki 

kenangan masa kecil yang berkesan untuknya sehingga MM 
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memvisualisasikannya pada lukisan yang MM ciptakan. Kenangan 

tersebut adalah ketika MM diajak ayahnya pergi ke pelabuhan Semarang 

untuk melihat perahu dan juga kapal. MM melukiskan objek-objek 

bertemakan maritim sebagai proyeksi dari kenangan masa kecilnya. 

Sedangkan objek Punakawan merupakan representasi dari rakyat kecil. 

MM merupakan seseorang yang peka terhadap kesejahteraan rakyat 

kecil dan pemerintahan. MM bahkan memunculkan figur Ir. Joko Widodo 

dalam lukisannya karena dianggap sebagai simbol dari rakyat kecil.  

d. Hasil Triangulasi 

Peneliti juga mewawancarai sahabat MM yang berinisial TD untuk 

triangulasi data. Berdasarkan keterangan TD terhadap MM, TD 

menjelaskan bahwa MM memiliki perubahan dalam melukis. Lukisan 

yang diciptakan oleh MM dulunya lebih ke aliran ekspresionis. TD sudah 

mengenal MM sejak keduanya masih duduk di bangku SMP dan SMA. 

TD menjelaskan bahwa MM merupakan pelukis yang kurang sukses 

karena MM hingga kini kurang berhasil jika dibandingkan dengan pelukis 

yang memulai kariernya bersamaan dengan MM. Selain itu, TD juga 

menjelaskan bahwa kehidupan MM cenderung sederhana selain karena 

MM berprofesi sebagai pelukis yang tidak pasti penghasilannya, juga 

karena MM kurang dinamis dalam menciptakan karya seni lukis yang 

berkembang sesuai zaman serta MM merupakan tipe orang yang 

menerima apa adanya atau dapat dikatakan kurang dinamis. TD pun juga 

menjelaskan bahwa selama mengenal MM, MM belum mampu 



46 
 

 
 

menemukan karakteristik dan cenderung masih bimbang dalam 

menciptakan suatu karya. 

Terdapat alasan lain karya seni lukis MM kurang diminati dan kini 

produktivitasnya berkurang. MM menurut penuturan TD kurang mampu 

menyesuaikan tren yang ada sehingga terkesan MM terjebak dalam 

masa lalu. Dulu ketika MM masih muda, MM merupakan pelukis yang 

cukup produktif. TD menyatakan bahwa kini MM kurang diminati hasil 

karyanya karena tidak mengikuti tren seni lukis kontemporer yang 

sebenarnya lebih digemari belakangan ini. Meskipun demikian, TD 

memuji detail yang mampu dimunculkan oleh MM pada lukisan 

ciptaannya. TD berkomunikasi dengan MM setiap MM hendak ataupun 

tengah menciptakan lukisan. Selama proses penciptaan lukisan, MM juga 

kerap memberikan perkembangan karya lukisnya kepada TD.  

MM menurut penuturan TD juga kurang mampu menerima kritikan 

terkait lukisannya yang kurang mengikuti perkembangan zaman. MM 

nampak terlihat bingung untuk menyesuaikan tren yang ada. Meskipun 

terlihat bingung dan kurang mampu menerima kritikan, MM pada akhirnya 

dapat mengembangkan hasil lukisannya. Mengembangkan hasil lukisan 

yang dimaksud adalah menciptakan lukisan yang mampu menampilkan 

sisi kontemporer. TD pun menyatakan produktivitas MM dalam 

menciptakan lukisan diartikan sebagai ‘tangan kanan dan tangan kiri’. 

Istilah ‘tangan kanan dan tangan kiri memiliki arti  bahwa tangan kanan 

melukis sesuai dengan panggilan hati atau sisi seniman murni yang 
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dimiliki oleh MM, sedangkan tangan kiri diartikan sebagai lukisan MM 

yang diciptakan sesuai dengan permintaan pasar. Salah satu jenis 

lukisan MM yang diciptakan karena menyesuaikan permintaan pasar 

adalah lukisan portrait yang diakui oleh orang-orang termasuk TD kurang 

mirip dengan wujud aslinya.  

e. Analisis Kasus Responden 1 

1) Mimpi 

MM mengakui bahwa selama menjadi pelukis belum pernah melukis 

sesuai hal yang pernah dilihatnya di dalam mimpi. Meskipun 

demikian, MM pernah melukis sesuai mimpi yang dialami oleh orang 

lain. Mimpi yang pernah dilukiskan oleh MM adalah mimpi dari ibu 

salah satu musikus terkenal Indonesia. Selain pengalaman tersebut, 

menurut MM lukisan yang paling mendekati alam mimpi adalah 

lukisan surealisme yang dulu pernah MM ciptakan.  

2) Fenomena hypnagogue 

Belakangan ini MM dalam menciptakan karya seni lukis mengalami 

hambatan motorik. Hambatan motorik yang dialami oleh MM selama 

menciptakan lukisan adalah kemampuan fisiknya yang mulai terbatas 

sehingga MM kurang mampu untuk berlama-lama duduk sambil 

melukis lukisan. Kemampuan fisik MM pun juga diakui oleh TD, 

responden triangulasi. 
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3) Lamunan 

Lamunan yang dilalui oleh MM cenderung berbeda-beda durasinya. 

MM mengakui jika dirinya ditawari untuk mengikuti suatu pameran, 

waktu yang MM perlukan untuk melamun relatif singkat karena dirinya 

merasa semangat dan termotivasi untuk menciptakan lukisan. Selain 

karena ditawari untuk mengikuti pameran, waktu MM dalam 

melamunkan suatu gambaran memerlukan waktu yang relatif singkat 

pula jika MM melihat teman sesama seniman menghasilkan suatu 

karya. 

4) Asosiasi bebas 

MM dalam mengasosiasikan satu objek dengan objek lainnya 

bersikap bebas dan cenderung tidak terlalu memerhatikan tema. MM 

berimajinasi dan melukis objek secara bebas. MM tidak memiliki 

idealisme tertentu dan tidak membatasi apa yang ingin dilukisnya dan 

yang tidak ingin dilukis. MM bahkan tidak menutup kemungkinan 

untuk berpindah aliran dalam melukis, sebagai contoh dahulu MM 

merupakan pelukis dengan aliran ekspresionis namun kini MM 

merupakan pelukis beraliran realis. Selain itu, penggabungan wayang 

dan maritim pun merupakan salah satu asosiasi bebas yang 

dimunculkan oleh MM. Meskipun demikian, MM kurang mampu 

mengasosiasikan berbagai bentuk atau objek yang mengakibatkan 

karyanya kurang diminati dan dianggap kurang mengikuti 

perkembangan tren yang ada.  
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5) Kreasi artistik 

Keunikan yang dimiliki oleh MM adalah pemilihan warna yang tidak 

sesuai dengan teori dan cenderung mengikuti suasana hati MM. Jika 

berdasarkan teori, warna coklat termasuk warna panas namun MM 

memilih warna coklat apabila dirinya sedang merasa tidak tergesa-

gesa atau dengan kata lain sedang merasa tenang. Kreasi artistik 

yang dimunculkan oleh MM berdasarkan referensi yang 

ditemukannya melalui buku serta terinspirasi dari lukisan Salvador 

Dali, Picasso, Sigit Santoso, dan seniman lainnya. Meskipun 

demikian, MM kurang mampu dalam menyesuaikan lukisannya 

dengan perkembangan pasar dan cenderung masih bimbang untuk 

mencari identitas lukisan ciptaannya. Berdasarkan hasil observasi 

dan triangulasi, peneliti melihat bahwa MM kurang produktif dalam 

menghasilkan karya seni lukis karena kebimbangannya dan 

kurangnya kreasi artistik yang dimunculkan dalam lukisannya. 

6) Teknik proyeksi 

Proyeksi yang dimunculkan oleh MM sudah ada sejak dulu meskipun 

MM belum menyadarinya. MM dulu kerap melukis pemandangan 

Kota Lama dengan teknik ekspresionis dan meskipun MM merasa 

seram untuk melihat lukisan tersebut, proyeksi muncul dalam lukisan 

Kota Lama. Kota Lama identik dengan bangunan-bangunan kuno 

yang didirikan oleh Belanda, negara kelahiran ayah MM. Menurut 

pengamatan peneliti, Kota Lama merupakan proyeksi kerinduan dan 
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keinginan MM untuk ‘lebih dekat’ dengan ayahnya karena MM sejak 

kecil sudah ditinggal oleh ayahnya. Kemudian MM memiliki kenangan 

masa kecil dimana MM diajak oleh ayahnya ke pelabuhan yang ada 

di Semarang untuk melihat kapal dan perahu. Kenangan tersebut 

merupakan kenangan yang berkesan bagi MM hingga kini dan MM 

menuangkan kenangan tersebut kedalam kanvas dengan cara 

melukis beragam bentuk perahu dan kapal serta biota laut. MM dapat 

mengakui bahwa pengalaman tersebut sangat berkesan sehingga 

MM dapat menjelaskan alasan kemunculan simbol yang muncul pada 

lukisannya. Kemunculan bentuk perahu dan kapal serta biota laut 

pada lukisan MM tidak hanya disebabkan oleh kenangan masa kecil 

yang dimiliki MM, namun juga sebagai rasa prihatin atau kekecewaan 

MM karena hingga kini menurut MM pelabuhan di Kota Semarang 

tidak seindah pelabuhan Kota Semarang yang dulu. MM merasa 

kecewa karena pelabuhan di Kota Semarang dibiarkan terbengkalai 

oleh pemerintah. Meskipun demikian, setelah mampu melukis sesuai 

memori masa kecil yang dimilikinya, MM merasa senang karena 

mampu mengungkap dan mewujudkan ingatannya dalam bentuk 

nyata pada bidang dua dimensi. Lukisan yang memiliki keterikatan 

emosi paling kuat dengan MM adalah lukisan MM yang berjudul 

Fisherman dan salah satu lukisan Punakawan beserta perahu naga 

yang dipajang oleh MM di rumahnya. Punakawan dalam lukisan yang 

diciptakan oleh MM merupakan representasi rakyat kecil, bahkan 
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menurut observasi peneliti Punakawan merupakan representasi diri 

MM karena MM hidup dalam kesederhanaan dan seorang yang pro 

pada Ir. Joko Widodo, figur yang mengayomi rakyat kecil sehingga 

terdapat sosok Ir. Joko Widodo pada setidaknya dua lukisan MM 

yang bahkan salah satu lukisan Ir. Joko Widodo yang berukuran dua 

meter terpajang di ruang utama kediaman MM. Kendala yang dialami 

MM selama melakukan teknik proyeksi adalah ketika dirinya merasa 

tidak dalam suasana hati yang bagus untuk melukis. Terkadang MM 

juga merasa jenuh untuk melukis, namun MM sudah mengetahui cara 

untuk mengatasinya yakni dengan melihat-lihat pameran atau melihat 

teman sesama seniman melukis. 
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f. Intensitas Tema 

Tabel 4.2 Intensitas tema aspek mekanisme proyeksi pada responden 1 

Aspek Mekanisme 
Proyeksi 

Intensitas Keterangan 

Mimpi + MM belum pernah melukis sesuai 
mimpi yang dialaminya 

Fenomena 
Hypnagogue 

+ MM mengalami kendala motorik 
karena fisiknya tidak sudah sekuat 
ketika MM masih muda, gejala 
motorik tidak muncul ketika proses 
sadar menuju tidur yang dialami MM 

Lamunan ++ MM melamun jika ingin menciptakan 
suatu karya seni lukis, waktu yang 
diperlukan untuk melakukan lamunan 
berbeda-beda dan MM belum 
mengetahui alasan atau penyebab 
dari perbedaan waktu proses 
lamunan 

Asosiasi Bebas +++ MM dapat melukis dengan bebas 
karena tidak membatasi objek yang 
ingin digambarnya 

Kreasi Artistik ++ MM dapat melukiskan bentuk-bentuk 
artistik meskipun masih belum 
menemukan kekhasan lukisannya 

Teknik Proyeksi ++++ MM kini memproyeksikan kenangan 
masa kecil ketika MM diajak oleh 
ayahnya ke Pelabuhan Kota 
Semarang dan sebagai visualisasi 
kekecewaannya terkait pelabuhan 
Kota Semarang yang kini tidak 
terawat, serta kehidupan 
sederhananya divisualisasikan dalam 
bentuk Punakawan dan sosok Ir. Joko 
Widodo 
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Tabel 4.3 Intensitas tema faktor mekanisme proyeksi pada responden 1 

Faktor Mekanisme 
Proyeksi 

Intensitas Keterangan 

Psikoanalisis Umum ++ Terdapat simbol yang berasal dari 
cerita rakyat yakni wayang yang kerap 
muncul di lukisan MM 

Pengalaman Klinis +++ MM melakukan mekanisme 
displacement dalam melukis berupa 
melukis objek yang berkaitan dengan 
maritim karena kekecewaannya akan 
pelabuhan Kota Semarang yang 
terbengkalai 

Penguraian Simbolisasi +++ MM dapat menguraikan kepada 
peneliti tentang simbol yang muncul 
pada lukisan sesuai asosiasi 

Bukti Empiris ++ Beberapa lukisan MM nampak 
memiliki kesinambungan tema yakni 
Punakawan dan objek maritim 

Penelusuran Petunjuk +++ Simbol yang sering muncul dalam 
lukisan adalah tokoh Punakawan dan 
objek maritim, responden juga 
menghasilkan goresan halus pada 
lukisan yang kini MM ciptakan 

Korelasi ++ Lukisan MM memiliki korelasi antara 
kehidupan MM dengan objek yang 
dilukiskan 

Konsistensi Internal ++ Tema yang diambil oleh MM memiliki 
konsistensi tema yang merupakan 
hasil proyeksi 

Studi Eksperimental +++ MM menggunakan referensi dan 
mampu mengatasi masalah yang 
muncul selama proses penciptaan 
lukisan. MM mempelajari bahwa 
karyanya harus berubah jika ingin laku 
di pasaran 

 



 
 

54 
 

Kehidupan responden 

 Ketika kecil sering 

diajak ayahnya ke 

pelabuhan Kota 

Semarang 

 Ditinggal oleh orang 

tua sejak kecil 

 Hidup dalam 

kesederhanaan  

Lamunan 

 Membutuhkan waktu yang 

berbeda-beda 

Asosiasi Bebas 

 Terdapat asosiasi bebas 

yang kurang maksimal 

dalam lukisan responden 

 Lukisan kurang mengikuti 

tren kontemporer 

Kreasi Artistik 

 Karya yang dihasilkan 

memiliki nilai seni 

 Karya responden sudah 

beberapa kali mengikuti 

pameran skala nasional 

Teknik Proyeksi 

 Objek yang dominan 

muncul adalah perahu atau 

kapal, biota laut, dan 

Punakawan 

 Terdapat figur Ir. Joko 

Widodo dalam lukisan 

Responden MM 

menciptakan karya 

seni lukis 

Mekanisme Proyeksi 

Responden MM 

memproyeksikan kehidupan 

serta pengalaman masa 

kecil yang dialaminya ke 

dalam lukisan 

Skema 4.1 Mekanisme Proyeksi pada MM 

Kepribadian MM yang 

kurang dinamis dan 

menerima apa adanya 
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Responden 2 

a. Profil Responden 2 

Nama   : NN 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 13 November 2002 

Usia   : 16 tahun 

Alamat   : Jalan Gombel Lama, Semarang 

Pendidikan terakhir : SMP 

Profesi   : siswa 

Aktif sebagai pelukis : sejak tahun 2017 

Tanggal wawancara : Jumat, 1 Maret 2019 

b. Hasil Observasi Responden 2 

Peneliti bertemu dengan NN pada Jumat, 1 Maret 2019 di kediaman 

sekaligus studio tempat NN bekerja. Peneliti tiba di tempat tersebut pada 

pukul 14.00 WIB. Kediaman NN ketika itu ramai dengan pekerja yang 

bekerja untuk usaha yang dimiliki oleh keluarga NN. Ketika itu NN 

berpenampilan santai dengan mengenakan kaos serta celana kulot. NN 

bersikap malu namun NN dapat menyambut kedatangan peneliti dengan 

ramah. NN ketika itu mempersilakan peneliti untuk melakukan 

wawancara dengan NN di ruangan studio tempat NN dan rekan-rekannya 

bekerja. Studio tempat NN dan rekan-rekannya bekerja berada di wilayah 

yang sama dengan kediaman NN. Kediaman NN terdiri dari beberapa 

paviliun dan setiap paviliun dimanfaatkan sebagai tempat kerja bagi 
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usaha yang bergerak di bidang seni yang didirikan serta dikembangkan 

oleh orang tua NN. Kediaman NN dapat dikatakan mewah dan berkesan 

modern. Beberapa lukisan yang diciptakan oleh NN dipajang di ruang 

utama dari kediaman NN. Sebagian lukisan NN pun ada yang ditumpuk di 

pojok ruang utama kediaman NN. Easel beserta kuas dalam berbagai 

ukuran milik NN juga diletakkan di ruang utama kediaman NN. Selain itu, 

terdapat pula mural yang diciptakan oleh NN di dekat kolam renang 

kediaman NN.  

NN awalnya bersikap malu ketika diwawancarai oleh peneliti, namun 

perlahan-lahan NN mulai membuka diri dan dapat bercerita kepada 

peneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses penciptaan lukisan 

yang NN lalui. Berdasarkan observasi peneliti, NN lebih banyak melukis 

dengan media digital karena dalam sehari NN setidaknya mendapatkan 

dua commission dalam bentuk digital dari klien internasional. Commission 

adalah istilah yang digunakan ketika terdapat klien yang memesan karya 

seni kepada seorang seniman. Hasil commission yang diciptakan oleh 

NN sendiri juga sangat detail dan rapi. Menurut penuturan NN, 

commission NN dijual dengan harga mulai dari 45 USD per orang. 

Ketika peneliti dan NN melihat-lihat lukisan NN, NN menuturkan 

bahwa cat yang sering NN gunakan adalah Van Gogh Oil. NN bahkan 

merekomendasikan salah satu toko perlengkapan alat lukis yang cukup 

lengkap di Kota Semarang. NN mengatakan bahwa jika dirinya ingin 

membeli peralatan lukis, NN suka mengunjungi toko yang terletak di 
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Jalan Mataram tersebut. NN pun mengetahui keberadaan toko tersebut 

dari ayahnya yang dulunya juga merupakan pelukis. NN nampak senang 

memperlihatkan karyanya kepada peneliti dan mempersilakan peneliti 

untuk melihat mural yang NN lukis. Lukisan yang dihasilkan oleh NN 

menurut pengamatan peneliti merupakan lukisan dengan aliran realis 

bercampur dengan surealisme. Ukuran lukisan yang diciptakan NN 

setidaknya berukuran satu meter. Terdapat setidaknya dua belas lukisan 

yang berada di kediaman NN. Lukisan NN identik dengan objek 

perempuan berwajah orang barat serta tumbuhan. Warna yang dominan 

muncul pada lukisan NN adalah warna-warna pastel.  

Setelah peneliti selesai melakukan wawancara dengan NN, NN 

melanjutkan aktivitasnya yakni mengajarkan teknik menggambar digital 

pada pekerja yang ketika itu tengah bekerja di studio miliki keluarga NN. 

Terdapat sekitar sembilan pekerja ketika itu dan NN mengajarkan teknik 

menggambar kepada salah satu pekerja di studio. NN merupakan yang 

termuda di ruangan studio tersebut namun NN sudah andal dalam teknik 

tersebut. Ketika memberi arahan kepada rekannya pun NN dapat 

berbicara dengan lantang dan tegas dalam menyampaikan maksudnya. 

Setelah mengajarkan salah satu pekerja di studio, NN melanjutkan salah 

satu commission klien internasionalnya dengan laptop dan pen tab yang 

NN miliki di studio. Selama melukis commission, NN nampak serius 

namun tetap menikmati proses melukis digital. NN tidak mudah 

terdistraksi dan bahkan NN bersenandung menyesuaikan dengan lagu 
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yang ketika itu diputar ketika NN melukis. Terkadang NN juga mengajak 

rekan-rekan kerjanya mengobrol meskipun NN tengah melukis.  

Menurut observasi peneliti, NN melukiskan hal-hal yang tengah 

dirasakan dan terjadi di sekitar NN. NN memiliki keinginan tertentu yang 

tidak dapat diceritakan oleh NN kepada siapapun karena NN merasa 

tidak suka jika dirinya terlihat rapuh di mata orang lain. NN ingin nampak 

misterius dan tidak bercerita banyak atas apa yang dialaminya atau 

dirasakannya. Atas dasar tersebutlah NN lebih memilih untuk melukiskan 

apa yang diinginkannya. Harapan dan keinginan NN dilukiskannya 

dengan tema lukisan, sedangkan proyeksi diri NN dilukiskannya melalui 

objek perempuan yang merupakan visualisasi dari dirinya. Kegiatan 

melukis menurut observasi peneliti bagi NN merupakan media self-

healing, dimana NN tidak dapat mengungkapkan berbagai perasaan atau 

cerita tertentu lalu NN memutuskan untuk melukis agar dirinya merasa 

lebih baik. 

c. Hasil Wawancara Responden 2 

NN merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Kedua orang tuanya 

memiliki ketertarikan pada seni sehingga sejak dulu NN dan saudara 

kandungnya sudah diperkenalkan dengan dunia seni. Ayah NN 

membangun lingkungan yang erat dengan seni. Akibat lingkungan yang 

dibentuk oleh ayah NN, NN dan saudara kandungnya bergelut di bidang 

seni sejak kecil serta tentu saja keluarga NN mendukung NN dalam 

kegiatannya menjadi pelukis. Awal mula NN menjadi pelukis diawali 
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dengan NN mempelajari menggambar secara digital menggunakan 

aplikasi Adobe Photoshop. NN mengawali menggambar digital sejak  

dirinya masih kelas 1 SD.  

NN merupakan pelukis dengan aliran surealis dan lebih tepatnya 

lowbrow surrealism. Aliran surealis yang dimiliki oleh NN termasuk dalam 

kategori lowbrow karena aliran surealis NN terinspirasi dengan ikon pop 

culture dan sindrom Bohemian. Lukisan yang diciptakan oleh NN 

didominasi oleh tema surealis karena NN sendiri menyukai surealis dan 

menurut NN lukisan yang mengandung misteri merupakan hal yang 

menarik. NN tidak pernah menyesali keputusannya untuk serius di bidang 

seni, justru NN mempertanyakan pada dirinya apa yang akan dilakukan 

olehnya jika suatu hari NN berhenti melukis. Sebagai pelukis, NN lebih 

sering melukis menggunakan cat minyak. Menurut NN cat minyak mudah 

dikuasai olehnya dan bau cat minyak mengingatkannya pada masa 

kecilnya dimana NN sering mencium bau dari cat minyak karena ketika 

dirinya kecil pelukis sering datang ke rumah NN untuk melukis. 

Objek yang kerap muncul pada lukisan NN adalah perempuan. NN 

mengakui bahwa NN menyukai manusia dan tertarik untuk mempelajari 

manusia. Mempelajari manusia yang dimaksud oleh NN adalah 

mempelajari mengenai apa yang sedang dialami, dipikirkan dan juga apa 

yang tengah dirasakan oleh manusia tersebut. Ketertarikan tersebut 

diakui NN sudah muncul sejak dirinya masih kecil. Manusia yang kerap 

dilukiskan oleh NN merupakan sosok perempuan karena menurut NN, 
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NN melukiskan perempuan daripada laki-laki karena NN adalah seorang 

perempuan dan merasa dirinya lebih dekat dengan apa yang 

digambarkannya. Selain objek perempuan yang kerap muncul di lukisan 

NN, objek lain yang kerap muncul pada lukisan NN adalah tumbuhan. 

Tumbuhan dilukiskan oleh NN bukan sebagai visualisasi dari 

pertumbuhan. Menurut NN, tumbuhan yang dilukiskannya merupakan 

visualisasi dari perasaan atau pikiran dari perempuan yang ada pada 

lukisan ciptaannya. 

NN mengakui bahwa dirinya tidak pernah melukiskan hal-hal yang 

dilihatnya di dalam mimpi. NN kerap disangka oleh orang yang melihat 

lukisannya bahwa lukisan yang NN ciptakan merupakan hasil mimpi dari 

NN meskipun pada kenyataannnya tidak. NN merasa bahwa mimpi yang 

dialaminya tidak memiliki nilai surealis sebanyak apa yang NN lukiskan. 

Sekalipun NN memiliki kemampuan photographic memory, NN kadang 

merasa bingung mengapa orang lain dapat mengingat mimpi yang 

dialaminya. 

NN selama melukis tidak menentukan waktu yang pasti untuk 

melamunkan lukisannya. Menurut penuturan NN, melamunkan suatu 

lukisan terlalu lama justru membuat lukisannya menjadi kurang 

memuaskan untuknya dan lukisan yang membutuhkan waktu melamun 

lebih cepat justru lebih memuaskan hasilnya. NN ketika menciptakan 

suatu karya seni lukis cenderung untuk mengingat serta mengumpulkan 

hal-hal atau konsep yang diinginkannya untuk dilukis. Setelah konsep 
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tersebut terkumpul, NN akan memilih konsep mana yang memiliki 

keterkaitan paling kuat dengan kondisi perasaan serta kisah yang ketika 

itu tengah NN alami. 

NN menyatakan bahwa dirinya melukis tanpa batasan tertentu. NN 

mengasosiasikan berbagai bentuk namun bentuk yang NN hindari adalah 

bentuk rumah. Menurut NN, melukis rumah merupakan hal yang sulit dan 

NN kurang menyukainya karena sudah ada ‘pakem’ untuk menggambar 

rumah. Hal tersebut NN sadari ketika dirinya melukis mural berbentuk 

perempuan berkepala rumah di dekat kolam renang rumah NN. 

Beberapa lukisan NN memiliki warna dominan berwarna kusam. 

Pemilihan warna kusam digunakan oleh NN dalam menciptakan karya 

seni lukis bukan tanpa alasan. Warna kusam tersebut menurut NN 

merupakan visualisasi dari suasana misterius yang ingin NN sampaikan 

pada lukisannya. NN merupakan pelukis yang tidak menginginkan 

lukisannya dianggap sebagai lukisan yang cantik. NN lebih menyukai jika 

orang lain dapat melihat lukisannya dengan waktu yang lama sambil 

menerka maksud yang disampaikan dari lukisan NN yang merupakan 

visualisasi dari suatu hal yang bersifat misterius. 

NN mengakui bahwa lukisan yang diciptakannya merupakan 

visualisasi dari cerita yang ketika itu tengah dialaminya. Salah satu 

lukisan yang NN ciptakan yakni lukisan berjudul Medicine, memiliki 

keterkaitan yang kuat dengan hal yang tengah dialami oleh NN. Lukisan 

berjudul Medicine tersebut melukiskan seorang perempuan yang 
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merangkul kaktus yang berada di padang pasir. Kaktus tidak memerlukan 

banyak air untuk dapat hidup, menurut analogi yang divisualisasikan oleh 

NN, kaktus tersebut tidak memerlukan banyak kasih sayang untuk hidup. 

Kemudian NN melukiskan perempuan yang tengah merangkul kaktus 

tersebut sebagai representasi diri NN. Perempuan tersebut merangkul 

kaktus karena perempuan tersebut ingin menjadi seperti kaktus tersebut, 

dapat menyembuhkan diri atau sebagai hal yang membantu perempuan 

untuk sembuh. NN ketika itu ingin melakukan self-healing, sehingga NN 

memvisualisasikannya dalam bentuk lukisan berjudul Medicine tersebut. 

Setelah menyelesaikan lukisan yang digarap oleh NN selama satu bulan 

tersebut, NN mengakui bahwa dirinya menjadi lebih lega dan merasa 

lebih baik. 

Selain lukisan berjudul Medicine, NN menuturkan bahwa terdapat 

lukisan yang memproyeksikan harapan yang dimiliki olehnya meskipun 

harapan tersebut tidak mungkin dapat terjadi. Lukisan tersebut adalah 

lukisan NN yang diberi judul Utopia yang berarti keinginan yang tidak 

akan terjadi. Utopia merupakan lukisan perempuan yang memiliki kepala 

terbelah menjadi tiga bagian. NN memiliki keinginan untuk dapat 

membagi dirinya menjadi tiga. Ketiga bagian dari NN tersebut diharapkan 

oleh NN dapat menjadi sosok yang mampu memenuhi tugas yang dimiliki 

oleh NN. Tugas bagi sosok pertama adalah melakukan kegiatan melukis 

atau menggambar, sosok kedua memiliki tugas dalam menyelesaikan 

pekerjaan rumah sehari-hari, dan sosok ketiga bertugas dalam mengatur 
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kondisi mental yang dimiliki oleh NN agar mental yang dimilikinya tetap 

stabil. Selain diartikan sebagai tiga sosok yang ingin NN miliki, lukisan 

tersebut juga memvisualisasikan bahwa NN ingin dapat melakukan 

diskusi dengan dirinya sendiri jika NN menemui masalah tertentu.  

d. Hasil Triangulasi 

Peneliti melakukan triangulasi mengenai NN kepada kakak 

perempuan NN yang bernama SN. Menurut SN, NN merupakan 

seseorang yang paling berbakat dalam melukis di keluarganya. SN 

mengakui bahwa orang tua SN dan NN membentuk lingkungan yang erat 

kaitannya dengan seni sejak NN dan SN masih duduk di bangku SD. 

Menurut SN, pilihan NN untuk serius dalam melukis pun merupakan 

pilihan NN yang didukung oleh orang tua NN. NN ketika akan 

menciptakan lukisan akan bercerita kepada SN dan ayahnya untuk 

meminta masukan. Lukisan yang diciptakan oleh NN merupakan media 

untuk NN berdamai dengan dirinya sendiri berdasarkan penuturan SN. 

SN juga menjelaskan bahwa alasan mengapa NN tidak menginginkan 

lukisannya dianggap orang lain sebagai lukisan yang cantik adalah 

karena kepribadian yang dimiliki oleh NN. NN merupakan sosok yang 

memiliki pembawaan tomboi dan justru lebih ingin dilihat sebagai sosok 

yang seram atau kelaki-lakian. 

Lukisan yang dihasilkan oleh NN menurut SN tidak semuanya 

merupakan cerita dari diri NN, namun ada juga yang terkait dengan hal-

hal yang diamati NN di sekelilingnya. NN tidak menceritakan secara 
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lengkap jika lukisan tersebut merupakan hasil dari perasaan atau 

masalah yang tengah NN hadapi kepada SN. Masih terdapat beberapa 

cerita yang tidak seluruhnya diungkapkan oleh NN bahkan ke orang 

terdekatnya sekalipun. Lukisan NN seluruhnya merupakan lukisan 

perempuan berwajah orang barat, NN tidak pernah melukis perempuan 

berwajah Asia. Hal tersebut sempat dikritisi oleh salah seorang pengamat 

seni yang lalu sempat membuat NN tidak menerima kritik tersebut. 

Menurut penuturan SN, NN lebih cenderung melukis perempuan 

berwajah orang barat karena NN sering melihat foto perempuan berwajah 

barat di Instagram dan video Youtube. Menurut SN, NN sangat 

menggemari dan menekuni kegiatan melukis yang hingga kini NN jalani. 

Berdasarkan keterangan SN, NN dalam sehari dapat mengerjakan suatu 

lukisan baik manual maupun digital selama 12 jam. NN kadang 

mengeluhkan bahwa fisiknya merasa lelah hingga SN mengingatkan NN 

untuk istirahat terlebih dahulu. 

e. Analisis Kasus Responden 2 

1) Mimpi 

NN tidak melukis sesuai hal-hal yang dilihatnya dalam mimpi 

meskipun terdapat beberapa orang yang mengira serta menanyakan 

apakah lukisan NN berasal atau terinspirasi dari mimpi yang 

dialaminya. NN justru merasa heran bagaimana seseorang dapat 

mengingat hal yang dilihatnya dalam mimpi. NN juga merasa bahwa 

lukisan yang NN ciptakan memiliki nilai surealisme lebih jika 
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dibandingkan dengan mimpi yang NN alami. Meskipun demikian, NN 

melakukan displacement dengan cara melukiskan hal-hal yang tidak 

dapat diungkapkannya kepada orang lain melalui kata-kata karena 

NN tidak ingin terlihat rapuh. 

2) Fenomena hypnagogue 

Hambatan motorik yang dialami oleh NN adalah ketika dirinya sudah 

cukup lama melukis dalam jangka waktu satu hari. NN merasa lelah 

namun dirinya masih ingin meneruskan kegiatan melukis. Jika NN 

merasa kelelahan dalam melukis maka yang mengingatkan untuk 

istirahat adalah SN. 

3) Lamunan 

NN menciptakan karya seni lukis dengan melalui proses melamun. 

Proses lamunan yang dilalui oleh NN relatif berbeda-beda waktunya. 

Hingga kini NN belum mengetahui apa penyebab dari cepat atau 

lambatnya proses melamun yang NN butuhkan. Durasi lamunan 

tersebut bagi NN memberikan dampak pada hasil lukisan NN dimana 

menurut NN lukisan yang melalui proses lamunan lebih lama justru 

lebih kurang memuaskan daripada lukisan yang melalui proses 

lamunan dengan durasi waktu yang cepat. 

4) Asosiasi Bebas 

Penciptaan lukisan yang dilalui NN dilakukan dengan kebebasan NN 

dalam penggabungan satu objek dengan objek lainnya meskipun 

sedikit dibatasi karena NN tetap memiliki tema tertentu dan 
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cenderung idealis dalam pemilihan tema dan unsur yang dilukiskan. 

Selain itu NN cenderung agak membatasi dengan tidak ingin melukis 

rumah atau suatu objek yang memiliki garis lurus karena NN tidak 

suka dan mengalami kesulitan dalam melukiskannya. 

5) Kreasi Artistik 

NN mengkreasikan lukisannya dengan cara menggabungkan wanita 

berwajah asing dengan dedaunan. Pemilihan warna yang dilukiskan 

pada lukisan NN juga merupakan hasil campuran atau kreasi dari NN 

yang cenderung memilih warna kusam sebagai warna yang kerap 

muncul di lukisan NN. Lukisan NN bahkan diakui memiliki nilai seni 

hingga NN diikutsertakan dalam salah satu pameran di Lawang Sewu 

dan pernah berkolaborasi dengan kedua saudara kandungnya dalam 

membuat lukisan untuk lagu salah satu musikus terkenal Indonesia. 

6) Teknik Proyeksi 

NN memproyeksikan dirinya sebagai perempuan yang merupakan 

bagian dari lukisannya. Objek utama dari lukisan NN adalah 

perempuan tersebut dan di tiap lukisan, perempuan tersebut memiliki 

tema atau cerita tertentu yang ingin disampaikan. Selain objek 

perempuan, terdapat objek dedaunan yang muncul pada lukisan NN 

sebagai proyeksi dari suatu hal yang bersifat universal namun kerap 

menjadi proyeksi perasaan atau hal yang tengah dipikirkan oleh 

perempuan tersebut atau dengan kata lain NN. Aliran melukis NN 

adalah lowbrow surrealism, aliran ini dipilih oleh NN karena cerita 



67 
 

 
 

yang hendak disampaikan NN bersifat misterius. NN melukis 

bertemakan misterius karena tidak ingin dirinya atau perasaannya 

diketahui oleh orang lain dengan semudah itu. Hal tersebut juga 

terjadi akibat NN merasa lebih mahir untuk mengeluarkan hal yang 

dialaminya melalui lukisan ciptaannya daripada kata-kata kepada 

orang lain. 
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f. Intensitas Tema 

Tabel 4.4 Intensitas tema aspek mekanisme proyeksi pada responden 2 

Aspek Mekanisme 

Proyeksi 
Intensitas Keterangan 

Mimpi + NN tidak melukis sesuai mimpi yang 
pernah NN alami, bahkan NN merasa 
mimpi yang NN alami tidak se-surreal 
lukisan ciptaannya. Meskipun demikian 
terdapat proses displacement pada NN 
dengan cara melukiskan hal-hal yang tidak 
dapat NN sampaikan secara verbal 

Fenomena 
Hypnagogue 

+ Kendala motorik yang dialami NN hanya 
ketika NN merasa lelah karena melukis 
dalam waktu yang lama meskipun NN 
masih memiliki keinginan untuk 
melanjutkan kegiatan melukis 

Lamunan ++ NN melalui proses melamun, proses 
melamun yang NN lalui memiliki waktu 
yang relatif berbeda dan NN belum 
mengetahui penyebabnya 

Asosiasi Bebas ++ NN melukis dengan objek-objek yang 
bebas meskipun NN membatasi bahwa ia 
tidak ingin menggambar hal yang bersifat 
kaku seperti bentuk rumah 

Kreasi Artistik +++ NN dapat menghasilkan lukisan yang 
beraliran surealisme dan mengkreasikan 
representasi dirinya sebagai perempuan 
berwajah orang barat 

Teknik Proyeksi 
++++ 

NN memproyeksikan perempuan pada 
gambarnya sebagai representasi dirinya 
dan tumbuhan sebagai representasi dari 
kondisi batin yang dialami oleh wanita yang 
ada pada lukisannya atau simbol dari suatu 
sifat maupun kepribadian 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 
 

Tabel 4.5 Intensitas tema faktor mekanisme proyeksi pada responden 2 

Faktor Mekanisme 

Proyeksi 
Intensitas Keterangan 

Psikoanalisis Umum + Secara tidak langsung NN lebih 
menyukai merepresentasikan dirinya 
dalam lukisan sebagai perempuan 
berwajah barat karena sering melihat 
foto dan mengerjakan commission 
untuk perempuan berwajah barat 

Pengalaman Klinis +++ NN melakukan displacement dengan 
cara melukis hal atau cerita yang 
sedang dialaminya karena merasa 
tidak ingin untuk menceritakannya 
kepada orang lain 

Penguraian 
Simbolisasi 

++ NN mampu menguraikan arti dari 
simbol yang NN lukiskan pada 
lukisannya 

Bukti Empiris +++ Lukisan-lukisan NN memiliki 
keterkaitan tema dan objek yang 
dilukis 

Penelusuran 
Petunjuk 

++ Terdapat simbolisasi meskipun tidak 
dalam jumlah yang banyak, NN juga 
menghasilkan goresan halus pada 
simbol-simbol tersebut 

Korelasi ++ Lukisan NN memiliki hubungan 
dengan hal yang dialami oleh NN 

Konsistensi Internal +++ Lukisan yang dihasilkan NN memiliki 
objek serta unsur yang hampir mirip 
dan konsisten, sehingga terdapat 
konsistensi antara gambaran yang 
dihasilkan dan sejarah kasus NN 

Studi Eksperimental +++ NN mengembangkan lukisan dengan 
cara mempelajari teknik melukis 
secara otodidak 
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Perasaan 
dan hal 
yang 
dialami 
oleh NN 

NN tidak dapat 
mengungkapkan 
perasaan atau 
cerita secara 
keseluruhan 
kepada orang 
lain 

Ide dan 
konsep yang 
dikumpulkan 
oleh NN 

Lamunan 
Semakin lama 
melamunkan suatu 
lukisan NN merasa 
karyanya kurang 
memuaskan 

Kreasi Artistik 
NN menggabungkan 
objek perempuan 
berwajah barat dengan 
dedaunan 

Teknik Proyeksi 
NN memproyeksikan 
dirinya sebagai 
perempuan dalam 
lukisan dan dedaunan. 
NN juga memilih tema 
lukisan misterius 

Mekanisme Proyeksi 
NN menciptakan lukisan yang sesuai 
dengan kisah dan perasaan yang 
tengah ia alami sebagai bentuk 
ungkapannya karena tidak ingin 
terlihat rapuh dengan bercerita tentang 
kisah dan perasaannya kepada orang 
lain 

Skema 4.2 Mekanisme Proyeksi pada NN 

Kepribadian NN yang 
tomboi dan tertutup 
kepada orang lain 



71 
 

 
 

Responden 3 

a. Profil Responden 3 

Nama   : RM 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 7 November 1973 

Usia   : 45 tahun 

Alamat   : Perumahan Taman Puri Sartika, Semarang 

Pendidikan terakhir : SMK 

Profesi   : pelukis 

Aktif sebagai pelukis : sekitar tahun 2007 

Tanggal wawancara : Senin, 25 Maret 2019 

b. Hasil Observasi Responden 3 

Selain melaksanakan wawancara dan observasi pada RM secara 

langsung, beberapa hari sebelum pertemuan peneliti dengan RM, peneliti 

melaksanakan observasi terkait lukisan RM melalui pameran tunggal 

yang diselenggarakan oleh RM. Observasi pada pameran RM peneliti 

laksanakan pada hari Selasa, 19 Maret 2019 di Grobak Art Kos, 

Semarang. Pameran tersebut berjudul Contemplore: Diary of Madman II 

dan pada pameran tersebut terdapat enam lukisan berukuran besar dan 

lima lukisan berukuran kecil yang dipamerkan. Pameran tersebut hanya 

menampilkan karya seni lukis yang diciptakan oleh RM. Karya yang 

dipamerkan merupakan lukisan yang RM ciptakan pada tahun 2018 

hingga 2019. Kesan umum yang dimunculkan oleh lukisan-lukisan 



72 
 

 
 

tersebut adalah lukisan tersebut memiliki goresan serta coretan kasar, 

objek yang dimunculkan tidak terlalu memiliki bentuk yang menyerupai 

benda asli, dan terdapat simbol-simbol yang menyerupai kode atau sandi 

tertentu. Sedangkan warna yang muncul berbeda-beda dari satu lukisan 

dengan lukisan yang lainnya.  

Selain itu, terdapat pula sinopsis dari kurator pameran yang 

dilaksanakan oleh RM yang intinya menjelaskan bahwa pameran 

Contemplore: Diary of Madman II ini merupakan kelanjutan dari pameran 

Alone: Diary of Madman I dimana pada Alone: Diary of Madman I 

bertemakan luka batin yang dimiliki oleh RM. Luka batin yang dimaksud 

adalah sisi gelap RM yakni perasaan kesepian, neurosis, keinginan untuk 

menghadapi maut, dan ketidakbermaknaan hidup. Menurut sinopsis 

tersebut, Contemplore: Diary of Madman II juga berangkat dari perasaan 

kecewa akan luka batin yang pernah RM alami namun RM sudah 

membaik keadaannya jika dibandingkan dengan sebelumnya. Menurut 

katalog yang diciptakan untuk pameran tersebut, pameran Contemplore: 

Diary of Madman II lebih berkesan manis meskipun masih hal-hal yang 

rumit seperti seri pertama dari pameran ini, yaitu Alone: Diary of Madman 

I. 

Kemudian pada hari pada hari Senin, 25 Maret 2019 peneliti 

melaksanakan wawancara dan observasi terkait RM di studio milik RM 

yang merupakan salah satu bagian dari kediaman RM. Peneliti tiba di 

kediaman RM pada pukul 11.00 WIB dan disambut hangat oleh RM. RM 
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ketika itu mengurai rambut gondrongnya yang panjang, mengenakan 

kaos berwarna biru tua, dan celana panjang berbahan jeans. Kediaman 

RM berukuran kecil namun artistik. Kemudian studio milik RM berada 

pada bagian depan kediaman RM. Isi ruangan tersebut dipenuhi oleh 

lukisan dengan berbagai macam ukuran. Terdapat beberapa lukisan 

yang belum selesai namun sudah ada beberapa yang dibingkai dengan 

bingkai warna putih dan coklat tua. Lukisan yang dipajang merupakan 

lukisan lama milik RM dan terdapat pula lukisan lama yang ditumpuk oleh 

RM. Selain dipenuhi oleh lukisan hasil karya RM, ruangan tersebut juga 

dipenuhi oleh komputer beserta pen tab untuk menggambar secara 

digital, berbagai peralatan melukis, empat gitar elektrik yang dipajang di 

dinding, dan beberapa tong yang dimanfaatkan sebagai tempat duduk.  

Ketika peneliti tiba di kediaman RM, RM tengah merancang desain 

untuk cover buku novel di komputer miliknya. RM nampak antusias 

dengan kehadiran peneliti. Sebelum memulai wawancara, RM dan 

peneliti melakukan obrolan ringan dan peneliti menceritakan bahwa 

peneliti menghadiri pameran yang beliau adakan beberapa hari yang lalu. 

Mengetahui hal tersebut, RM memberikan katalog pameran Contemplore: 

Diary of Madman II kepada peneliti. Selama wawancara, RM bersikap 

terbuka dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. RM 

juga mampu menceritakan berbagai hal di balik penciptaan lukisan yang 

dilalui oleh RM serta RM mampu menceritakan masa lalunya yang kelam 

kepada peneliti. 
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Menurut observasi peneliti, secara umum kesan yang dimunculkan 

oleh RM pada karya-karyanya adalah bangga dan senang karena 

menurut berbagai penuturan dari RM, RM sangat menikmati kegiatan 

melukis dan profesi menjadi pelukis yang ia jalani. RM menurut observasi 

peneliti pun merupakan sosok yang ceria. RM juga seperti menganggap 

lukisan ciptaannya sebagai anaknya sendiri karena meskipun lukisannya 

berada jauh darinya, seperti di Jerman, Belanda, dan Lithuania RM 

menyempatkan dirinya untuk ‘menengok’ lukisan hasil ciptaannya. 

Ekspresi yang dimunculkan RM selama menjelaskan unsur serta cerita di 

balik lukisan ciptaannya serius namun tetap bahagia ketika menjelaskan. 

Menurut pengamatan peneliti, RM menganggap lukisannya sebagai 

penyembuh dan tempat menuangkan hal-hal yang dialaminya atau 

ditemuinya pada hari itu. RM juga tidak ragu dalam mencampurkan 

media yang ada untuk menghasilkan karya seni lukis.  

Terdapat temuan menarik pada RM menurut observasi yang 

dilakukan oleh peneliti terhadap kesan visual yang dimunculkan oleh RM 

pada lukisan ciptaannya. Peneliti mencoba untuk menguraikan kesan 

umum yang dimiliki oleh lukisan yang diciptakan oleh RM karena RM 

melukis dengan aliran art brut dan pernah dinyatakan memiliki 

kecenderungan neurosis. Berdasarkan ciri-ciri visualisasi lukisan pasien 

neurosis menurut Anoviyanti (2008), RM memenuhi enam dari delapan 

ciri visualisasi lukisan pasien neurosis. Enam ciri tersebut adalah warna 

dan bentuk yang divisualisasikan tumpang tindih (overlapping), bentuk 
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dan komposisi bersifat absurd, tidak terdapat objek nyata, terdapat 

visualisasi bentuk-bentuk dasar (seperti segitiga, lingkaran, dan persegi), 

pembagian bidang tampak kacau, dan brush strokes nampak tidak 

terkendali atau kacau. 

c. Hasil Wawancara Responden 3 

RM memiliki minat yang kuat dalam bidang seni sejak SD. RM 

menganggap dengan menggambar, perasaannya menjadi senang. 

Meskipun demikian, minat dan perasaan bahagia yang muncul karena 

seni tersebut tidak didukung oleh keluarganya yang memiliki latar 

belakang militer. Orang tua RM menginginkan anak-anaknya untuk terjun 

ke dunia militer pula. Kakak pertama dan kedua RM menuruti keinginan 

kedua orang tua RM, namun berbeda dengan RM yang merupakan anak 

ketiga dari empat bersaudara.  

Penolakan RM untuk mengikuti keinginan kedua orang tuanya 

didasari minatnya pada seni dan RM melihat bahwa dunia militer 

bukanlah dirinya. RM menolak keinginan kedua orang tuanya dengan 

cara memasang tato pada lengan bagian kiri sejak RM masih duduk di 

bangku SMP serta pergi dari rumah. Meskipun demikian, RM merasa 

bahwa memang setiap orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anak-

anaknya. RM mengalami pergolakan batin, perasaan ingin menentang 

dan juga RM tetap ingin serius dalam bidang seni meskipun orang tuanya 

tidak setuju. Orang tua RM tidak setuju RM menempuh pendidikan di 

bidang seni dengan menanyakan pada RM ‘mau makan apa kalau jadi 
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pelukis?’. RM tetap mengukuhkan niatnya untuk menekuni bidang seni 

dengan cara mendaftar ke salah satu SMK di Semarang yang memiliki 

jurusan grafis.  

Kehidupan RM ketika muda jauh dari kata ideal. RM mengalami 

berbagai macam tekanan batin. Tekanan batin tersebut memengaruhi 

kondisi psikologis RM karena RM sejak muda kerap kesulitan untuk tidur. 

Bahkan ketika sekitar usia 20 tahun, RM perlu menyakiti dirinya terlebih 

dahulu seperti menyayat lengan atau meminta orang lain untuk 

memukulnya agar RM merasakan sakit yang membantunya untuk 

terlelap. Tidak berhenti sampai disitu, dampak RM kesulitan untuk tidur 

adalah RM sempat beberapa kali sleep walking ketika muda. Selain 

gangguan tidur, RM juga memiliki keinginan untuk bunuh diri. Keinginan 

bunuh diri yang muncul pada RM adalah ketika RM melihat ke arah 

bawah dari suatu ketinggian tertentu, RM merasakan keinginan untuk 

loncat dan mengakhiri hidupnya. Namun masa-masa tersebut berangsur 

hilang sejak RM bertemu dengan istrinya. RM juga memiliki masa lalu 

kelam seperti sempat mengonsumsi alkohol, ganja, dan narkoba lainnya 

hingga akhirnya RM berhenti mengonsumsi obat-obatan terlarang 

tersebut pada tahun 1998. Meskipun RM memiliki masa lalu yang kurang 

menyenangkan serta membekas untuk RM, RM sudah dapat 

menceritakan kepada peneliti tentang pengalaman-pengalaman masa 

lalunya tanpa merasa sedih. 
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Kehidupan RM juga tidak jauh dari seni, selain seni rupa yang 

ditekuninya, RM juga sempat berkarya melalui seni musik. RM hingga kini 

tergabung dalam salah satu band metal sejak dirinya masih muda dan 

RM berperan sebagai gitaris sekaligus vokal dari band tersebut. Band 

tersebut sudah menghasilkan beberapa album menurut penuturan RM. 

RM terkenal menggeluti bidang seni sehingga memiliki teman dalam 

jumlah yang banyak. Mulai dari teman sesama seniman hingga kolektor 

seni. Beberapa karya yang diciptakannya pun tercipta karena kerjasama 

yang dimilikinya dengan teman-teman RM. Seperti salah satu contohnya 

mural karya RM yaitu Ode to Da Vinci: The Last Supper 2 yang hingga 

saat penelitian ini dibuat, masih dapat dilihat di Semarang Contemporary 

Art Gallery. Penciptaan berbagai mural yang pernah dibuat oleh RM pun 

melalui proses yang rumit dan RM totalitas dalam menghasilkannya. RM 

juga paham dan mengeksekusi dengan bahan atau alat pendukung 

terbaik yang RM ketahui untuk karyanya. 

Penciptaan karya seni yang dilalui RM tidak terlalu banyak melalui 

proses di awal karena RM cenderung langsung melukiskan hal-hal yang 

dirasakan, dilihatnya atau pun berada di lingkungan sekitar RM. RM yang 

pernah tinggal di Užupis, Lithuania tersebut bahkan menyatakan lukisan-

lukisan miliknya sebagai catatan harian miliknya meskipun catatan harian 

itu berhari-hari dalam proses penciptaannya. RM merasa tidak mampu 

menuliskan secara baik hal-hal yang berada di sekelilingnya lalu RM 

memutuskan untuk melukiskannya dengan berbagai media sebagai 
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bentuk ungkapan. Lukisan RM terdiri dari berbagai media seperti cat 

akrilik, oil pastel, charcoal, dan pulpen sekalipun. RM merasa dalam 

melukis tidak perlu dibatasi media serta tujuan melukis adalah sebagai 

sarana untuk bersenang-senang sehingga RM cenderung untuk spontan 

dalam melukis.  

Meskipun spontan dalam melukis, RM termasuk pelukis yang detail 

dalam menentukan pemilihan warna serta unsur dalam lukisan. Bagi RM 

pemilihan hal-hal tersebut harus tepat, karena satu unsur atau warna 

sekalipun dapat memengaruhi keseluruhan lukisan. RM tidak segan 

untuk mencampur cat yang bahkan sampai 300 kali mencampur demi 

menemukan warna yang tepat dan diinginkannya untuk lukisan 

ciptaannya. RM pun melukiskan simbol-simbol yang nampak seperti 

kode. Simbol-simbol tersebut memiliki makna tertentu dan hanya RM saja 

yang mengetahui arti dibalik simbol tersebut. Meskipun demikian, 

beberapa teman RM sudah ada yang dapat menebak arti dari simbol 

tersebut tetapi RM tidak menyatakan secara gamblang apa arti di balik 

simbol yang RM lukiskan. Menurut RM, simbol tersebut dapat dibaca 

dengan alat bantu yang bernama enigma. RM mengakui bahwa aliran 

yang dimilikinya dalam melukis adalah art brut, salah satu aliran karya 

seni lukis dari seniman yang memiliki gangguan kejiwaan. 

RM dalam menciptakan satu karya seni lukis memerlukan waktu yang 

berbeda-beda, ada yang hanya sepuluh hari namun ada pula yang 

hingga tiga bulan belum rampung. Kendati demikian, bukan berarti jika 
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sebuah lukisan belum selesai berarti RM tidak melanjutkan atau 

menghasilkan karya seni lukis yang lain. Jika terdapat lukisan yang belum 

selesai, RM tetap melukis di kanvas atau media yang lain untuk 

menghasilkan karya seni lukis yang baru lagi. RM menyatakan bahwa 

setidaknya RM harus melewati proses dalam berkarya selama delapan 

jam per hari. Bahkan RM menyatakan jika ada lukisan yang belum 

selesai dan dirasa masih ada yang kurang dari lukisan tersebut, RM 

memandangi sambil melamunkan lukisan tersebut selama kurang lebih 

dua jam untuk menemukan hal yang kurang pada lukisan tersebut. 

Selama melamunkan lukisan ciptaannya, orang-orang di sekeliling RM 

sudah paham bahwa RM tidak boleh diganggu terlebih dahulu. 

Makna yang dimiliki oleh lukisan ciptaan RM sebagian besar 

merupakan perasaan serta hal-hal yang dilihatnya ketika hari itu 

sehingga RM menyatakan lukisannya sebagai catatan harian. Meskipun 

demikian menurut penuturan RM, salah satu kurator yang dikenalnya 

ketika melihat hasil lukisannya menyatakan bahwa terdapat kesan 

neurosis yang muncul pada lukisan yang diciptakan oleh RM. Selain 

neurosis, kurator tersebut juga menyatakan bahwa RM memiliki 

‘complicated life’ yang nampak dalam lukisan ciptaannya. Mendengar 

pernyataan tersebut, RM tidak menyangkal bahwa terdapat kenangan 

dan luka batin yang membawa pengaruh pada hasil lukisannya. 

RM sudah sering mengikuti maupun menyelenggarakan pameran 

hasil karya seni lukis ciptaannya. RM mengadakan serial dalam pameran 
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tunggal miliknya yang bernama Alone: Diary of Madman I untuk seri 

pertama dan Contemplore: Diary of Madman II untuk seri kedua serta 

terbarunya. RM menyatakan bahwa untuk pameran tunggal pertamanya 

ia menempatkan dirinya sebagai pembunuh berantai sehingga karyanya 

lebih berkesan gelap. Sedangkan untuk pameran keduanya, 

Contemplore: Diary of Madman II lebih memvisualkan tentang perubahan 

yang RM alami. Karya RM diminati oleh klien lokal dan internasional. 

Hingga wawancara dengan RM berlangsung, RM menyatakan bahwa 

terdapat karya RM yang dipajang dan dipamerkan dalam beberapa 

kesempatan baik di dalam maupun luar negeri. Bahkan terdapat karya 

seni lukis RM yang dipajang di perpustakaan dan museum di Belanda, 

Jerman, Lithuania, dan berbagai kota di Eropa. Selain karena klien RM 

merupakan masyarakat Eropa, RM juga sempat melakukan residensi di 

Eropa atau lebih tepatnya di Užupis, Lithuania selama beberapa tahun 

serta mengajar summer class di Eropa. 

d. Hasil Triangulasi 

Triangulasi untuk RM dilakukan dengan cara mewawancarai sahabat 

dekat RM yang bernama ST. ST merupakan teman sesama seniman 

yang sudah memperhatikan dan sering berdiskusi dengan RM sejak 

lama. ST menuturkan bahwa RM dalam berkarya atau menciptakan 

lukisan selalu berprinsip untuk bersenang-senang namun tetap 

profesional dan totalitas. Prinsip bersenang-senang yang dilakukan oleh 

RM ketika RM melukis menurut ST muncul akibat RM merupakan 
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seseorang yang memiliki kepribadian yang ceria dan ingin membuat 

orang lain senang. RM dikenal sebagai sosok yang periang dalam 

bersosialisasi dengan sahabat-sahabatnya namun RM juga mampu 

bekerja secara profesional. 

RM dalam berkarya menurut ST mengalami pergeseran-pergeseran 

tertentu. Pergeseran tersebut dianggap ST lazim dan menurut 

pengamatan ST setelah sekian lama RM menggeluti seni lukis, aliran art 

brut merupakan aliran yang paling disukai dan cocok dengan seorang 

RM. Bahkan ST juga membenarkan fakta bahwa RM sudah memulai 

melukis dengan aliran art brut untuk waktu yang cukup lama. Menurut ST, 

aliran apa pun yang dipilih oleh RM dalam menciptakan suatu karya 

selalu bersifat linear dengan kepribadian yang dimiliki oleh RM. Karya 

seni lukis yang kini diciptakan RM secara visual berbeda dengan yang 

dulu, namun menurut ST inti dan konsep diri yang dimunculkan RM ke 

dalam lukisan tetap sama atau linear dengan diri RM.  

Berdasarkan keterangan dari ST pun, RM merupakan orang yang 

tidak bercerita atau menyampaikan suatu hal secara utuh kepada orang 

lain. Beberapa pemikiran RM ST rasa disimpan untuk dirinya sendiri. ST 

juga menyampaikan bahwa RM merupakan orang yang sering membuat 

kejutan kepada teman-temannya mengenai karya yang dibuatnya. Jika 

terkait dengan kehidupan pribadi, ST mengakui bahwa RM tidak pernah 

mengutarakan isi hatinya kepada sahabatnya. 
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Karya yang kini diciptakan oleh RM menurut ST merupakan karya 

yang colorful. ST yakin bahwa dibalik warna yang colorful tersebut 

terdapat suatu perjalanan seorang RM yang hadir di dalam lukisannya. 

ST mengakui bahwa mungkin terdapat orang-orang yang bingung 

dengan karya RM yang nampak tidak berkesinambungan dengan diri RM. 

Meskipun banyak orang yang beranggapan demikian, ST percaya dan 

dapat melihat bahwa terdapat persamaan antara sikap, sifat, maupun 

latar belakang yang dimiliki RM dalam lukisan yang diciptakan oleh RM. 

e. Analisis Kasus Responden 3 

1) Mimpi 

RM menyatakan bahwa selama ini lukisan yang ia ciptakan tidak 

terinspirasi atau tidak berperan sebagai gambaran dari mimpi yang 

pernah RM alami. 

2) Fenomena hypnagogue 

RM mengalami gangguan tidur ketika masa remaja. Akibat berbagai 

gangguan tidur yang dimilikinya dulu, terdapat dampak yang muncul 

pada RM. RM masih kesulitan untuk tidur dengan jumlah waktu rata-

rata yang diperlukan seseorang untuk tidur dalam sehari. Siklus tidur 

yang dimiliki RM hingga kini tidak teratur sebab dalam sehari RM 

hanya tidur selama empat jam. RM dapat tidur delapan jam hanya 

ketika dirinya pergi ke luar negeri. 
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3) Lamunan 

Karya seni lukis yang diciptakan oleh RM melalui proses lamunan. 

Proses lamunan yang dialami oleh RM terjadi ketika RM merasa ada 

yang kurang dalam lukisan yang ketika itu RM ciptakan. Jika hal 

tersebut terjadi, RM meluangkan waktu tersendiri untuk melamun di 

depan lukisan yang RM ciptakan. Waktu yang dibutuhkan untuk RM 

melamun relatif berbeda-beda dan RM sendiri belum memahami apa 

yang mempercepat atau memperlambat lamunannya tersebut. Ketika 

sudah selesai melamun, atau dengan kata lain menemukan hal yang 

hilang dari lukisan ciptaannya, RM merasa puas. Bahkan RM merasa 

melukis ibarat mengisi Teka-Teki Silang dimana RM harus 

menemukan hal yang hilang dan apabila menemukan jawaban dari 

hal yang hilang tersebut, RM dapat menyelesaikan suatu karya. 

4) Asosiasi Bebas 

RM melukiskan secara langsung hal-hal yang dialami atau berada di 

sekelilingnya ke dalam lukisan dengan cara yang spontan karena di 

awal proses penciptaan lukisan RM tidak berlama-lama dalam 

memikirkan konsep. RM tidak membatasi objek atau unsur yang 

dilukiskannya karena menurut RM melukis merupakan kegiatan 

bersenang-senang. Melukis juga RM anggap sebagai media untuk 

menceritakan hal-hal yang dialaminya baik sedih maupun gembira. 

Unsur-unsur yang muncul pun juga merupakan penggabungan dari 

berbagai kode dan bentuk yang diciptakan oleh RM. 
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5) Kreasi Artistik 

Lukisan RM tercipta dari pencampuran warna yang sengaja RM 

campur sendiri demi menghasilkan suatu karya yang 

merepresentasikan keinginannya. Bentuk yang muncul dalam lukisan 

relatif tidak berbentuk jelas, terdapat goresan kasar, kemunculan 

warna-warna dalam jumlah banyak dalam satu lukisan, dan simbol-

simbol yang hanya RM saja yang dapat menerjemahkan arti 

sesungguhnya. Meskipun demikian, unsur-unsur tersebut menjadi 

satu kesatuan lukisan yang memiliki nilai seni tertentu dan telah 

diakui oleh berbagai kurator karya seni lukis. Karya seni lukis RM pun 

sudah dipajang dan dipamerkan pada beberapa kesempatan. 

6) Teknik Proyeksi 

Keinginan orang tuanya dan keinginan dari RM bertolak belakang. 

Akibatnya RM yang memiliki masa muda yang penuh dengan 

pertikaian batin. Pertikaian batin tersebut sangat membekas pada RM 

sehingga RM sempat mengalami gangguan psikologis. Gangguan 

psikologis tersebut hingga kini belum terdeteksi gangguan dengan 

kategori apa, namun salah seorang kurator seni menyebutkan bahwa 

terdapat kesan neurosis pada lukisan yang diciptakan oleh RM. 

Kesan neurosis yang nampak jelas adalah adanya goresan kasar 

pada lukisan RM yang kerap muncul. Gangguan psikologis yang 

dialami oleh RM berdampak pada hasil lukisan RM yang beraliran art 

brut, suatu aliran karya seni yang lahir dari seniman dengan masalah 
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kejiwaan. RM merasa bahwa seni merupakan dirinya. RM konsekuen 

untuk menekuni bidang seni dan merasa bahwa melalui lukisan, RM 

lebih mampu menceritakan hal-hal yang dialaminya atau yang ada di 

sekelilingnya. Hal-hal yang dilihat dan dialami oleh RM dilukiskan 

dalam bentuk simbol. Simbol tersebut pun hanya RM yang dapat 

menerjemahkan makna dibalik simbol tersebut. Menurut penuturan 

RM, salah satu objek yang dilukiskan olehnya dalam salah satu 

lukisan ciptaannya adalah serangga. Serangga tersebut merupakan 

representasi dirinya yang bermetamorfosis dari dulu hingga sekarang. 

Perjalanan hidup termasuk ketika RM kecil dan remaja serta hal-hal 

yang memengaruhi RM juga berpengaruh pada lukisan ciptaan RM, 

hal tersebut diakui oleh RM dan bahkan sahabat dekatnya, ST. RM 

juga memunculkan proyeksi yang dimilikinya dalam tema-tema 

pameran tunggal miliknya, yakni Alone: Diary of Madman I dan 

Contemplore: Diary of Madman II. 
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f. Intensitas Tema 

Tabel 4.6 Intensitas tema aspek mekanisme proyeksi pada responden 3 

Aspek Mekanisme 
Proyeksi 

Intensitas Keterangan 

Mimpi + RM tidak pernah melukis sesuai gambaran 
yang ada di dalam mimpi 

Fenomena 
Hypnagogue 

+ RM mengalami kesulitan tidur yang 
dialaminya hingga kini meskipun tidak 
muncul secara signifikan dan tidak 
memengaruhi karya seni lukis RM 

Lamunan +++ RM melalui proses lamunan dalam 
menciptakan karya seni lukis dan RM dapat 
menyebutkan waktu yang diperlukan 
untuknya per hari dalam melakukan proses 
lamunan meskipun durasinya berbeda-beda 

Asosiasi Bebas +++ RM menggabungkan berbagai macam 
bentuk dan unsur dalam lukisannya 
meskipun bentuk nyata dari suatu bentuk 
tidak kerap muncul pada lukisan RM 

Kreasi Artistik +++ RM mengkreasikan berbagai macam 
bentuk dan simbol-simbol yang hanya dapat 
dipahami oleh dirinya sehingga terbentuklah 
lukisan ciptaannya yang memiliki makna 
tertentu, karyanya pun telah diakui oleh 
berbagai kurator seni 

Teknik Proyeksi ++++ RM memproyeksikan tekanan batin yang 
hingga kini masih membekas bagi RM 
melalui aliran art brut, RM juga melukiskan 
hal-hal yang dialaminya sehingga RM 
menyatakan lukisan sebagai catatan 
hariannya 
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Tabel 4.7 Intensitas tema faktor mekanisme proyeksi pada responden 3 

Faktor Mekanisme 
Proyeksi 

Intensitas Keterangan 

Psikoanalisis Umum ++ Terdapat studi mengenai seni berupa 
kemunculan simbol yang hanya dapat 
diterjemahkan oleh RM 

Pengalaman Klinis +++ RM memiliki pengalaman neurosis seperti 
yang dinyatakan salah satu kuratornya 
bahwa RM memiliki kesan neurosis dalam 
lukisan ciptaannya 

Penguraian 
Simbolisasi 

+++ RM dapat menjelaskan simbol yang 
dimunculkannya dalam lukisan meski 
terdapat simbol yang tidak RM ungkapkan 
karena hanya RM yang mengetahuinya 

Bukti Empiris ++++ Lukisan RM memiliki kesinambungan satu 
sama lain dan terdapat ciri khas dari lukisan 
RM 

Penelusuran 
Petunjuk 

+++ Unsur yang sering muncul dalam lukisan RM 
adalah goresan kasar, simbol-simbol yang 
menyerupai tulisan, dan penggabungan 
berbagai macam warna 

Korelasi +++ Terdapat korelasi antara lukisan RM yang 
terdahulu dan lukisan RM yang kini RM 
ciptakan 

Konsistensi Internal ++ Terdapat konsistensi antara gambaran yang 
dihasilkan RM dan sejarah kasus RM 

Studi Eksperimental ++++ RM melakukan berbagai eksperimen dari 
hasil coba-coba sehingga menghasilkan 
karya yang sekarang 



 
 

88 
 

Keluarga RM 
yang merupakan 
keluarga militer 
dan tidak setuju 
RM menekuni 
seni lukis 

Perasaan dan pertikaian 
batin RM yang mencintai 
orang tuanya namun ingin 
menekuni dunia seni serta 
merasa seni adalah dirinya 

Asosiasi Bebas 
RM menggabungkan 
berbagai macam bentuk dan 
unsur ke dalam lukisannya 
tanpa berpikir secara lama 

Lamunan 
RM melakukan lamunan di 
tengah RM menciptakan 
karya lukis 

Teknik Proyeksi 
Lukisan yang diciptakan RM 
merupakan catatan harian 
RM dimana perasaan, 
simbol serta objek yang 
melukiskan kisahnya, dan 
hal-hal yang dilihat di 
sekitarnya dilukis ke dalam 
karyanya. Terdapat pula 
proyeksi tekanan batin RM 
yang muncul pada aliran 
lukisan RM 

Mekanisme Proyeksi 
Lukisan RM memiliki pengaruh dari 
masa lalu RM yang menyebabkan RM 
melukis dengan aliran art brut. RM 

melukiskan simbol, unsur, dan objek 
yang berkaitan dengan perasaan serta 
pengalaman yang dialami oleh RM 
sehingga RM menyebutnya sebagai 
catatan harian miliknya 

Skema 4.3 Mekanisme Proyeksi pada RM 

Kepribadian RM yang ceria dan selalu 
ingin membawa kebahagiaan 

Kreasi Artistik 
RM mengkreasikan berbagai 
macam bentuk yang 
memiliki makna tertentu 


