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ABSTRAK 

 

FRANKY, NIM : 2103151012. “PENERAPAN EFEK BLUR FOTOGRAFI 

DALAM PENCIPTAAN LUKISAN BUAH”. Skripsi. Program Studi 

Pendidikan Seni Rupa S1, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 

Medan, 2015 

Penulisan skripsi penciptaan karya ini dilaksanakan di Jurusan Seni Rupa 

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Skripsi ini merupakan 

penciptaan karya yang sebelumnya karya itu memang belum ada sama sekali. 

Berawal dari ketertarikan akan karya-karya foto, seperti karya foto makro yang 

memperlihatkan keindahan efek blur pada latar belakang berupa bulatan bokeh 

yang beragam dengan segala efek pendukung seperti biasan cahaya atau sering 

disebut dengan istilah lens flare. Penerapan efek tersebut yang menjadikan 

pembeda dari karya lukisan buah yang pernah ada, objek buah diambil dalam 

keadaan yang masih menggantung diranting pohon, view tersebut dianggap sangat 

menarik karena terkesan sangat natural. Dari sini munculah keinginan untuk 

menciptakan karya lukis yang menerapkan efek-efek fotografi yang diwujudkan 

dalam karya lukisan buah. Adapun karya yang diciptakan sebanyak 12 buah 

karya, akan tetapi hanya 6 buah karya yang diulas, 6 karya tersebut merupakan 

sebahagian kecil dari sekian banyak jenis buah yang nantinya akan di ulas dari 

proses pengerjaanya hingga pendeskripsian karya. Dalam suatu penciptaan, hal 

yang paling utama untuk di bahas adalah proses terciptanya karya itu sendiri. Hal 

ini bermaksud agar karya ini berguna dan menjadi pengarah atau referensi dalam 

penciptaan karya berikutnya. Didalam penciptaan suatu karya, hal yang sangat 

diperhitungkan selain makna adalah bagaimana cara agar karya itu tampil menarik 

secara visual, dari sinilah seorang seniman dapat melakukan aktivitas melukis dan 

menulis. Penciptaan yang dilakukan ini sifatnya meniru, yang dimana kemiripan 

dari karakter buah dan efek-efek fotografi benar-benar tertangkap dengan mirip. 

Namun, sesuatu yang menjadi objek lukisan belum tentu  sesuai dengan 

keinginan. Dari sinilah tugas seorang seniman untuk mengembangkan 

kreatifitasnya dalam menggabungkan beberapa objek yang akan dilukiskan agar 

karya itu terlihat lebih menarik. 
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