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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.01. Analisis Keseluruhan Data 

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah 

dilakukan oleh peneliti terhadap para responden, dapat diketahui bahwa 

seluruh responden memunculkan mekanisme proyeksi pada karya seni lukis 

yang diciptakannya. Terdapat kemunculan intensitas dari berbagai aspek 

yang dimiliki oleh mekanisme proyeksi pada para responden meskipun 

beberapa diantaranya tidak memiliki intensitas yang kuat. Kemunculan 

intensitas tema mekanisme proyeksi yang muncul pada ketiga responden 

dapat dirangkum pada tabel berikut: 
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        Tabel 5.1 Intensitas tema mekanisme proyeksi pada Responden 1, 2, 3 

Tema R1 R2 R3 Analisa 

Mimpi + + + Ketiga responden tidak 
melukis atau menciptakan 
karya seni lukis 
berdasarkan hal-hal yang 
dilihat di dalam mimpi 
para responden, meski-
pun lukisan yang 
diciptakan disangka orang 
yang melihatnya sebagai 
perwujudan mimpi 

Fenomena Hypnagogue + + + Gangguan motorik ketika 
akan tidur tidak muncul 
secara signifikan pada 
para responden 

Lamunan ++ ++ +++ Lamunan muncul 
meskipun dialami pada 
tahap yang berbeda 
dalam penciptaan dan 
durasi yang berbeda 

Asosiasi Bebas +++ ++ +++ Penciptaan karya seni 
lukis dibuat secara bebas 
meskipun masih dalam 
tema atau aliran tertentu 

Kreasi Artistik ++ +++ +++ Terdapat nilai seni pada 
lukisan yang diciptakan 
oleh para responden dan 
diakui oleh berbagai 
kurator seni yang dikenal 
oleh para responden 

Teknik Proyeksi ++++ ++++ ++++ Proyeksi melibatkan 
kenangan masa lalu, 
kejadian yang dialami 
oleh responden, hal-hal 
yang tengah dirasakan 
oleh responden, dan 
kepribadian responden 
muncul pada karya seni 
lukis responden 

 

Keterangan:   

+ : intensitas rendah  +++ : intensitas tinggi 

++ : intensitas sedang  ++++ : intensitas sangat tinggi 
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Mimpi diakui oleh seluruh responden bahwa para responden tidak 

melukis berdasarkan apa yang mereka lihat di dalam mimpi sehingga 

intensitas tema pada ketiga responden bersifat lemah. Meskipun demikian, 

responden 1 menyatakan pernah melukis sesuai mimpi yang dialami oleh 

orang lain. Sedangkan responden 2 kerap disangka oleh orang yang melihat 

lukisannya melukis sesuai apa yang dilihat oleh responden 2 di dalam 

mimpinya. Sedangkan responden 3 tidak pernah sama sekali melukis sesuai 

mimpi yang dialaminya karena responden 3 melukis sesuai memori yang 

diingatnya. 

Fenomena hypnagogue tidak muncul secara signifikan pada ketiga 

responden. Intensitas tema fenomena hypnagogue rendah pada responden 1 

dan 2. Responden 1 hanya memiliki keluhan motorik karena sudah berusia 

dan tidak mampu duduk berlama-lama untuk melukis. Kemudian responden 2 

mengeluhkan fisiknya setelah responden 2 melukis lebih dari 10 jam dalam 

sehari. Sedangkan responden 3 pernah mengalami gangguan berupa 

kesulitan tidur ketika muda sehingga intensitas tema yang dimiliki responden 

3 untuk aspek fenomena hypnagogue bersifat sedang. Responden 3 bahkan 

mengakui bahwa responden 3 harus merasakan rasa sakit untuk bisa tidur 

sehingga responden 3 dulu kerap melukai diri sendiri dengan cara menyayat 

lengannya sendiri atau meminta orang lain untuk memukulinya. Selain itu 

responden 3 juga pernah mengalami fenomena sleep walking yang terjadi 

ketika ia berusia remaja. Kejadian-kejadian tersebut berpengaruh pada siklus 

tidur yang kini dimiliki oleh responden 3. 
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Lamunan yang dialami oleh para responden memiliki waktu yang 

berbeda-beda. Lamunan berfungsi untuk memandangi atau memikirkan hal 

yang ingin diciptakan oleh para responden pada lukisannya. Lamunan 

memiliki intensitas sedang pada responden 1 dan 2. Lamunan yang dialami 

responden 1 lebih cepat prosesnya jika responden 1 melihat rekan seniman 

melukis atau terdapat pameran yang akan digelar sehingga responden 1 

merasa semangat untuk kembali melukis. Responden 2 jika melamunkan 

sesuatu dan menemukan sebuah ide, maka akan responden 2 catat ide dari 

lamunan tersebut yang nantinya akan dijadikan konsep dalam lukisan. 

Meskipun demikian, responden 2 mengakui lukisan yang lebih lama proses 

lamunannya berdampak pada hasil lukisan yang diciptakannya. Responden 2 

menyatakan lukisan yang melalui proses lamunan lebih lama menghasilkan 

lukisan yang kurang maksimal hasil akhirnya jika dibandingkan dengan 

lukisan yang proses lamunannya lebih cepat durasinya. Sedangkan intensitas 

tema lamunan responden 3 bersifat kuat karena tiap harinya responden 3 

menyediakan waktu untuk melamunkan lukisannya. Responden 3 mengalami 

proses lamunan ketika di tengah penciptaan karya seni lukis. Responden 3 

menyediakan waktu dua hingga tiga jam per hari untuk melamun di depan 

lukisan yang diciptakannya untuk menemukan hal yang kurang pada lukisan 

ciptaannya. Kesamaan yang dimiliki oleh ketiga responden adalah proses 

lamunan yang dilalui masing-masing responden menempuh durasi yang 

berbeda-beda dan ketiga responden belum mengetahui lebih lanjut tentang 

apa yang dapat mempercepat atau memperlambat proses lamunan yang 

mereka alami. 



93 
 

 

 

Asosiasi bebas dilakukan oleh ketiga responden karena ketiga 

responden cenderung tidak membatasi pikirannya dalam berpikir untuk apa 

yang akan dilukisnya. Responden 1, 2, dan 3 mengakui tidak membatasi 

objek maupun unsur yang dilukisnya meskipun responden 2 cenderung untuk 

tidak melukis suatu objek yang memiliki garis lurus dan bentuk rumah. 

Berdasarkan penemuan tersebut, intensitas tema untuk aspek asosiasi bebas 

pada responden 1 dan 3 bersifat kuat dan bersifat sedang pada responden 2. 

Kontrol yang dilakukan oleh ketiga responden hanya bersifat aliran seni lukis 

ataupun tema yang dimilikinya. Responden 1 dengan aliran naturalis, 

responden 2 dengan aliran lowbrow surrealism, dan responden 3 dengan 

aliran art brut. Meskipun ketiga responden sudah memiliki aliran melukis 

masing-masing, ketiga responden mengakui mereka memiliki basic aliran seni 

lukis yang lain. 

Kreasi artistik muncul pada karya seni lukis yang diciptakan oleh ketiga 

responden. Para responden memiliki kurator seni yang pernah menilai lukisan 

masing-masing responden. Ketiga responden pun pernah terpilih karyanya 

untuk mengikuti pameran berskala nasional. Responden 1 sudah beberapa 

kali mengikuti pameran dan salah satunya yang diadakan di Galeri Nasional, 

Jakarta. Responden 1 mengkreasikan objek maritim yang digabungkan 

dengan Punakawan. Intensitas tema kreasi artistik pada responden 1 bersifat 

sedang. Karya seni lukis responden 1 pun sudah dipasarkan secara nasional. 

Responden 2 mengikuti pameran kolektif yang diadakan di Lawang Sewu, 

Semarang. Karya seni yang dihasilkan oleh responden 2 lebih kerap dibeli 

oleh klien internasional. Responden 2 kerap melukis sosok perempuan 
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berwajah barat dengan tema surreal sehingga intensitas tema kreasi artistik 

pada responden 2 bersifat kuat. Responden 3 karyanya sudah dipamerkan 

dalam pameran tunggal maupun kolektif serta beberapa karyanya ada yang 

masih dipajang di Jerman, Belanda, dan Lithuania. Responden 3 pun dapat 

menjual lukisannya secara nasional dan internasional. Responden 3 kurang 

nampak bentuk objek sesungguhnya dalam lukisan ciptaannya, warna yang 

digunakan berbagai macam, dan melukiskan simbol-simbol yang 

diciptakannya sendiri sehingga intensitas tema kreasi artistik pada responden 

3 bersifat kuat.  

Teknik proyeksi dimunculkan oleh ketiga responden dan memiliki 

intensitas sangat kuat. Para responden dapat menyebutkan proyeksi apa 

yang muncul pada lukisan mereka. Deskripsi yang diceritakan secara verbal 

kepada peneliti bersifat linear dengan observasi serta hasil triangulasi para 

responden. Responden 1 memproyeksikan kenangan masa kecilnya ketika 

responden 1 diajak ayahnya untuk melihat perahu ke pelabuhan Kota 

Semarang sehingga kerap muncul perahu dan kapal di lukisan-lukisan 

responden 1. Responden 2 menyatakan bahwa responden 2 tertarik dan 

memiliki rasa ingin tahu apa yang tengah dialami maupun dirasakan oleh 

manusia sehingga objek utama yang dilukisnya adalah manusia dan 

dedaunan sebagai representasi dari apa yang dialami oleh objek utama dalam 

lukisannya tersebut. Responden 3 melukis sesuai hal-hal yang dilihatnya 

sehari-hari, di lukisannya terdapat simbol-simbol dan objek tertentu hingga 

responden 3 sendiri mengakui bahwa lukisannya merupakan catatan harian 

miliknya. Ketiga responden memiliki kesamaan yaitu merasa lebih lega dan 
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menyenangkan untuk dapat memvisualisasikan hal-hal yang diingat atau 

dialaminya ke dalam suatu lukisan. 

Berdasarkan hasil observasi visualisasi kesan umum yang dimiliki 

lukisan responden 1, 2, dan 3 terdapat temuan menarik yang menyatakan 

bahwa lukisan responden 3 memiliki kesan neurosis. Hasil lukisan responden 

1 dan 2 memiliki warna dan bentuk yang divisualisasikan teratur, bentuk dan 

komposisi nampak harmonis, pemilihan warna cenderung warna cerah serta 

terdapat keselarasan warna gelap dan terang, terdapat dominasi bentuk 

nyata, pembagian bidang tampak teratur, brush strokes nampak tenang serta 

teratur, dan warna terorganisir rapi sehingga nampak solid. Lukisan 

responden 1 dan 2 memenuhi ketujuh ciri gambar yang normal diciptakan. 

Sedangkan responden 3 memenuhi enam dari delapan ciri gambar pasien 

neurosis. Enam ciri yang dimaksud adalah warna dan bentuk yang 

divisualisasikan tumpang tindih (overlapping), bentuk 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. 
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Pengalaman Responden 

 Masa anak-anak 

responden (R1) 

 Masa anak-anak 

hingga remaja 

responden (R3) 

 Kejadian yang tengah 

dialami atau 

dirasakan responden 

(R1, R2, R3) 

Lamunan dengan 

durasi yang 

berbeda-beda (R1 

dan R2) 

Mekanisme proyeksi 

dalam penciptaan 

karya seni lukis 

dengan melibatkan 

aspek (R1, R2, R3): 

 Asosiasi bebas 

 Kreasi artistik 

 Teknik proyeksi 

Pengumpulan 

konsep (R2) 

Tercipta karya seni lukis yang 

sesuai dengan kepribadian, 

memori, perasaan, hal-hal yang 

dialami, dan emosi yang 

tengah atau telah dialami 

responden dalam kemunculan 

bentuk, simbol, maupun unsur 

tertentu dalam lukisan (R1, R2, 

R3) 

Lamunan dengan 

durasi yang berbeda-

beda (R3) 

Skema 5.1 Mekanisme Proyeksi pada seluruh Responden 

Kepribadian yang dimiliki oleh 

masing-masing responden 
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5.02. Pembahasan 

Hal yang diproyeksikan oleh para responden pada lukisan yang 

diciptakan terdiri dari berbagai aspek. Aspek yang dimaksud adalah lamunan, 

asosiasi bebas, kreasi artistik, dan teknik proyeksi. Aspek mimpi dan 

fenomena hypnagogue yang merupakan bagian dari ketidaksadaran tidak 

muncul atau kurang berperan dalam proses penciptaan karya seni lukis dan 

mekanisme proyeksi yang muncul pada lukisan responden. Selain itu, 

fenomena hypnagogue kurang dapat diamati bahkan oleh individu yang 

bersangkutan sekalipun. Para ahli mengakui bahwa validitas dari observasi 

diri yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan pun masih diragukan 

karena memerlukan tingkat kepekaan yang tinggi untuk dapat mengobservasi 

fenomena hypnagogue itu sendiri (Schacter, 1976). 

Ketidakmunculan aspek mimpi dan fenomena hypnagogue dalam proses 

penciptaan lukisan juga merupakan pilihan yang diambil oleh responden. 

Pemilihan yang dilakukan responden tersebut adalah fungsi mengontrol 

dalam menciptakan karya seni lukis. Fungsi mengontrol tersebut termasuk 

dalam pemilihan objek maupun unsur yang dimunculkan dalam karya seni 

lukis ciptaan responden. Pernyataan tersebut diperkuat dengan temuan Lloyd, 

Wong, dan Petchkovsky (2007) yang menemukan bahwa responden pelukis 

merasa memiliki kuasa dalam menentukan hasil yang ingin dicapai dari karya 

yang dihasilkan. Disebutkan pula bahwa responden dapat memutuskan untuk 

mengekspresikan seluruh hal yang ada di dalam pikirannya atau menyimpan 
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beberapa objek dalam bentuk kode secara simbolik sehingga hanya para 

pencipta lukisannya yang memahami kode tersebut. 

Kepribadian pun muncul pada lukisan yang dihasilkan oleh responden. 

Kepribadian merupakan proses seorang individu dalam mengorganisir 

pengalaman dan bereaksi secara afektif terhadap suatu situasi (Frank, 2010). 

Atas dasar tersebut dapat dikatakan bahwa kepribadian muncul pada lukisan 

ciptaan tiap responden karena di dalam lukisan yang diciptakan oleh 

responden terdapat suatu reaksi afektif dari pengalaman atau situasi tertentu 

yang pernah dialami oleh responden. Pengalaman maupun situasi yang 

dialami responden pada penelitian ini diolah dan dijadikan suatu lukisan. 

Pengalaman yang dialami pun dapat berupa pengalaman yang sudah lama 

berlalu maupun baru terjadi. Situasi yang dilukiskan lebih terkait dengan 

situasi yang tengah dirasakan oleh responden karena lebih bersifat melekat 

untuk responden secara pribadi. 

Setelah responden menciptakan suatu karya seni lukis, para responden 

merasa bahagia dan lega karena dapat memvisualisasikan emosi, memori, 

maupun pengalaman yang dilaluinya. Berdasarkan temuan tersebut, dapat 

dikatakan bahwa terjadi pelepasan energi psikis dari masing-masing 

responden. Temuan tersebut selaras dengan penelitian Damajanti, Sabana, 

dan Adriati (2014) yang menyatakan bahwa aktivitas melukis merupakan 

proses transformasi atau pelepasan ketegangan emosi maupun energi psikis 

yang dimiliki oleh pelukis. Aktivitas melukis yang merupakan bagian dari 

penciptaan karya seni lukis memunculkan berbagai bentuk maupun unsur 
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yang disadari dan tidak disadari oleh responden. Responden dapat 

menciptakan karya seni lukis dan mampu menjelaskannya kepada peneliti, 

meskipun menurut observasi peneliti terdapat beberapa poin yang dapat 

dianalisis namun tidak dinyatakan secara verbal kepada peneliti. Unsur 

maupun objek yang muncul pada lukisan responden baik yang disadari 

maupun tidak merupakan hasil dari eksternalisasi emosi dan pikiran 

(Anoviyanti, 2008). 

Perasaan dan memori yang dimiliki oleh responden dilukiskan pada karya 

masing-masing responden. Perasaan dan memori yang dilukiskan tidak hanya 

terbatas pada emosi yang bersifat menyenangkan saja, namun hal-hal yang 

berkaitan dengan emosi negatif juga disalurkan oleh responden pada lukisan 

ciptaan responden. Melukis dianggap terapeutik karena berkaitan dengan 

aspek kontemplatif, sebuah proses dimana perasaan, memori, dan segala 

sesuatu yang bersifat kejiwaan dikeluarkan (Anoviyanti, 2008). Anoviyanti 

(2008) juga menyebutkan bahwa aspek kontemplatif dapat dimaknai sebagai 

katarsis dalam pengertian psikoanalisa. Berdasarkan pernyataan tersebut, 

maka dapat dikatakan pula bahwa penciptaan karya lukis merupakan katarsis 

yang dilakukan oleh responden. 

Terdapat pula pengaruh dari tahap perkembangan yang dialami 

responden terhadap kepribadian yang muncul pada karya seni lukis 

responden. Responden 1 yang mengalami tahap usia madya lanjut, kini 

merasakan dampak yang ditimbulkan dari perubahan fisik yang muncul. 

Perubahan fisik yang muncul dan memengaruhi penciptaan karya seni lukis 
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pada responden 1 adalah responden 1 tidak dapat duduk berlama-lama 

dalam menciptakan karya seni lukis karena fisiknya sudah tidak sebugar dulu. 

Menurut Hurlock (1980), perubahan dalam hal fisik tersebut berdampak pada 

perlunya penyesuaian di rumah, bisnis, dan aspek sosial kehidupan individu 

tersebut atau dalam hal ini penyesuaian bisnis pada responden 1 karena 

pengaruh yang muncul pada profesinya sebagai pelukis. Penurunan kondisi 

fisik tersebut disadari oleh responden 1 dan menurut pengamatan peneliti, 

responden 1 sudah dapat menerima kenyataan bahwa fisiknya sudah lebih 

terbatas dalam menciptakan karya seni lukis. 

Kemudian responden 2 yang berusia enam belas tahun tengah 

mengalami masa remaja sebagai masa yang tidak realistik dan muncul pada 

salah satu hasil lukisannya yang berjudul Utopia. Tahap perkembangan 

tersebut menurut Hurlock (1980) merupakan tahap ketika seorang remaja 

melihat dirinya sendiri dan orang lain sesuai yang diinginkannya atau 

diharapkannya. Lukisan Utopia yang diciptakan oleh responden 2 

memunculkan lukisan seorang perempuan berkepala tiga yang merupakan 

representasi keinginan responden 2 untuk dapat membagi dirinya menjadi tiga 

bagian. Bagian pertama berperan sebagai seseorang yang mengerjakan 

pekerjaan rumah, bagian kedua berperan untuk menjalani profesi melukisnya, 

dan bagian ketiga berperan untuk mengatur kondisi mental yang dimiliki oleh 

dirinya. Hal tersebut tidak realistik dan responden 2 dapat mengakuinya. 

Selain hal tersebut, pola emosi yang dimiliki oleh responden 2 juga muncul 

sesuai ciri pola emosi menurut Hurlock (1980) yang menyatakan bahwa pada 
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masa remaja, remaja tidak menyampaikan secara verbal tentang emosi yang 

dialaminya. Hal tersebut selaras dengan penuturan responden triangulasi 

untuk responden 2 yang menyatakan responden 2 tidak bercerita secara 

lengkap tentang masalah maupun emosi yang tengah dimilikinya dan justru 

responden 2 lebih memilih untuk melukiskan emosi yang tengah dialaminya. 

Sedangkan responden 3 yang masuk dalam tahap dewasa madya dini, 

menurut observasi dan wawancara peneliti kini tengah mengalami masa 

evaluasi. Masa evaluasi pada dewasa madya dini menurut Hurlock (1980) 

merupakan masa seseorang mencapai puncak karirnya yang menyebabkan 

seseorang mengevaluasi prestasinya berdasarkan aspirasi dan harapan 

orang lain. Responden 3 menyatakan bahwa dirinya cukup sukses, hal 

tersebut berpengaruh pada hasil lukisan responden 3 yang mulai 

menggunakan warna-warna yang lebih colorful jika dibandingkan dengan 

lukisan yang diciptakannya pada lima tahun sebelumnya. Hal tersebut jika 

menurut observasi peneliti disebabkan oleh responden 3 yang mulai dekat 

dengan orang tuanya akibat orang tuanya sudah menerima kenyataan 

responden 3 berprofesi sebagai pelukis yang sebelumnya dilarang keras oleh 

kedua orang tua responden 3 karena orang tua responden 3 mengharapkan 

responden 3 berprofesi sebagai tentara. Setelah responden 3 dapat 

memenuhi harapan kedua orang tuanya; yakni menjadi orang yang sukses, 

maka orang tua responden 3 menerima hal tersebut sehingga berdampak 

pada kedekatan responden 3 dengan orang tuanya serta hasil karya seni lukis 
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yang diciptakan lebih berwarna ceria dan tidak terkesan gelap seperti yang 

dulu diciptakan responden 3. 

Temuan yang menyatakan bahwa karya seni lukis yang diciptakan oleh 

responden merupakan hasil dari eksklusi diri selaras dengan pengertian 

mekanisme proyeksi itu sendiri. Seperti yang telah disebutkan pada Bab 2, 

mekanisme proyeksi adalah suatu hal yang digunakan seseorang untuk 

mengatasi konflik emosional dan memiliki tujuan yang sama dalam situasi 

psikis yang mengarah pada neurosis, meskipun proyeksi tidak dibuat khusus 

untuk tujuan pertahanan, proyeksi pun juga muncul ketika tidak ada konflik 

(Freud, 2004). Penelitian ini berhasil menemukan dan menguraikan 

mekanisme proyeksi yang muncul pada responden yang berprofesi sebagai 

pelukis, baik mekanisme proyeksi yang digunakan untuk mengatasi konflik 

emosional tertentu maupun yang mengarah pada neurosis. 

 

5.03. Kelemahan Penelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan dan menimbulkan beberapa 

kelemahan. Keterbatasan waktu merupakan hal utama dalam penelitian ini. 

Waktu yang dibutuhkan oleh para pelukis dalam menciptakan suatu karya 

memiliki waktu yang berbeda-beda sehingga peneliti tidak dapat 

mengobservasi secara keseluruhan proses psikologis yang terjadi selama 

penciptaan karya yang dimaksud. Waktu yang berbeda-beda dalam 

penciptaan suatu karya pun juga terjadi karena ukuran medium maupun alat 

yang digunakan oleh para pelukis belum tentu sama sehingga ukuran 
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produktivitas dan kecepatan dalam menciptakan suatu karya tidak dapat 

dijustifikasi oleh orang lain selain pelukis itu sendiri. Kelemahan lain dari 

penelitian ini adalah beberapa sumber referensi yang digunakan berasal dari 

penelitian lama. Mekanisme proyeksi tidak banyak diteliti dan beberapa 

penelitian yang meneliti mekanisme proyeksi diadakan sebelum tahun 2000 

sehingga terdapat keterbatasan kepustakaan. Selain itu, terdapat pula dua 

aspek mekanisme proyeksi yang hanya dapat diamati oleh responden yang 

bersangkutan dan bahkan responden belum tentu dapat mengobservasi 

dirinya sendiri untuk aspek mimpi dan fenomena hypnagogue. 

Penelitian ini juga tidak lepas dari kelemahan peneliti yang sekiranya 

kurang objektif dalam memberi penilaian atau membuat suatu simpulan yang 

berkaitan dengan responden maupun lukisan yang diciptakan responden. 

Kesan umum yang menurut peneliti muncul pada lukisan tiap responden 

mungkin saja kurang objektif dalam penilaiannya. Meskipun demikian, perlu 

diketahui bahwa peneliti telah mengupayakan sebaik mungkin untuk menilai 

secara objektif. 


