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A. Naturalisme 
1. Pengertian 

Naturalisme Yaitu suatu bentuk karya seni lukis (seni rupa) dimana 
seniman berusaha melukiskan segala sesuatu sesuai dengan nature atau alam 
nyatan, artinya disesuaikan dengan tangkapan mata kita. Supaya lukisan yang 
dibuat benar – benar mirip atau persis dengan nyata, maka susunan, 
perbandingan, perspektif, tekstur, pewarnaan serta gelap terang dikerjakan 
seteliti mungkin, setepat –setepanya. di dalam seni rupa adalah usaha 
menampilkan objek realistis dengan penekanan seting alam. Hal ini 
merupakan pendalaman labih lanjut dari gerakan realismepada abad 
19 sebagai reaksi atas kemapanan romantisme. 

Salah satu perupa naturalisme di Amerika adalah William Bliss Baker, 
yang lukisan pemandangannya dianggap lukisan realisterbaik dari gerakan 
ini. Salahs atu bagian penting dari gerakan naturalis adalah pandangan 
Darwinisme mengenai hidup dan kerusakan yang telah ditimbulkan manusia 
terhadap alam. 

  Contoh karya : 

 

 

2.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Judul     : Panorama Danau 

 Pelukis  :  Raden Saleh 

 Tahun    : 1936 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Realisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_19
http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_19
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Romantisme&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Bliss_Baker&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Realisme_%28seni_rupa%29
http://3.bp.blogspot.com/-eQr0qHdZr0E/TjEEgzfUWNI/AAAAAAAAAAQ/djPtOldO0pA/s1600/Lukisan+Raden+Saleh-1.JPG


 

 

 

 

 

 

 

 

Judul       : Pemandangan Hutan 

Media/bahaN : kanvas/ cat minyak/kuas/tempat cat 

Pelukis             : Fallen Monarchs 

Tahun               : 1879 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judul  : Pemandangan 

Media/bahan : kanvas/ cat minyak/kuas/tempat cat 

Tahun                   : 1987 

 

 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fallen_Monarchs_1886_by_William_Bliss_Baker.jpg
http://w32.indonetwork.co.id/pdimage/10/759710_watercolour11.jpg


B. REALISME 
1. Pengertian 

Realisme di dalam seni rupa berarti usaha menampilkan subjek dalam 
suatu karya sebagaimana tampil dalam kehidupan sehari-hari tanpa 
tambahan embel-embel atau interpretasi tertentu. Maknanya bisa pula 
mengacu kepada usaha dalam seni rupa unruk memperlihatkan kebenaran, 
bahkan tanpa menyembunyikan hal yang buruk sekalipun. Pembahasan 
realisme dalam seni rupa bisa pula mengacu kepada gerakan kebudayaan 
yang bermula di Perancis pada pertengahan abad 19. Namun karya dengan 
ide realisme sebenarnya sudah ada pada 2400 SM yang ditemukan 
dikota Lothal, yang sekarang lebih dikenal dengan nama India. 

2. Contoh 

 

 

 
Judul     : The Wrestlers 

Pelukis  : Gustave Courbet 

Tahun    : 1800-an 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Seni_rupa
http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_19
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=2400_SM&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lothal&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/India
http://3.bp.blogspot.com/-amGauhNMkLU/UB_CSseCYoI/AAAAAAAAAME/RZC7yHlsy4g/s1600/gustave-courbet-Wrestlers.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judul Lukisan : Pasar Menur Surabaya  

Media/bahan  : kanvas/ cat minyak/kuas/tempat cat 

Pelukis  : Dedi Wimbardi  

Keunikan   : Terjadi proses antraksi antar penjual dan               

pembeli  untuk saling memenuhi kebutuhan hidup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judul  :"Jagung di dapur"  

media/bahan : oil on canvas,  

pelukis  : Herri Soedjarwanto. 

 

 

 

 

http://indonetwork.co.id/DnDStudioLukis/contact.html&id=0&target=DnDStudioLukis/contact.html&type=sm&ct=C
http://herri-solo.blogspot.com/2011/06/masalah-seni-lukis-realisme2-melukis.html?utm_source=BP_recent
http://4.bp.blogspot.com/-9VSYIG9YKNQ/TjEErXAUG5I/AAAAAAAAAAU/lgaNXLyXjS4/s1600/712509_lukisanpasar1.jpg


C. ROMANTISME 
1. Pengertian 

RomantismeMerupakan aliran tertua di dalam sejarah seni lukis 
modern Indonesia. Lukisan dengan aliran ini berusaha membangkitkan 
kenangan romantis dan keindahan di setiap objeknya. Pemandangan alam 
adalah objek yang sering diambil sebagai latar belakang lukisan.Romantisme 
dirintis oleh pelukis-pelukis pada zaman penjajahan Belanda dan ditularkan 
kepada pelukis pribumi untuk tujuan koleksi dan galeri di zaman kolonial.  

Romantisme merupakan corak dalam seni rupa yang berusaha 
menampilkan hal-hal yang fantastic, irrasional, indah dan absurd. Aliran ini 
melukiskan cerita-cerita romantis tentang tragedy yang dahsyat, kejadian 
dramatis yang biasa ditampilkan dalam cerita romah. Penggambaran 
obyeknya lebih sedikit dari kenyataan, warna yang lebih meriah, gerakan 
yang lebih lincah, pria yang lebih gagah, wanita yang lebih. 

 
2. Contoh 

 

 

Judul     : Capture of prince Diponegoro 

Pelukis  : Raden Saleh 

Tahun    : 1857 

 

http://muhammadghozi.files.wordpress.com/2012/04/raden_saleh_diponegoro.gif?w=220


 
 

Judul     : Liberty Leading the People 

Pelukis  : Eugene Delacroix 

Tahun    : 1818 

 

 

 
Judul     : Raft of Medusa 

Pelukis  : Theodore Gericault 

Tahun    : 1818 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/-hRmaIWREb9U/UCBfiG-pHNI/AAAAAAAAANg/k7j1txj6yoI/s1600/Eugene+Delacroix+Liberty+Leading+the+People.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-fsd83LBOzSw/UCBftAndNuI/AAAAAAAAANo/N3hF31_xB8Q/s1600/Raft+Medusa.jpg


D. IMPRESIONISME 
1. Pengertian 

Impresionisme adalah suatu gerakan seni dari abad 19 yang dimulai 
dari Paris pada tahun 1860an . Nama ini awalnya dikutip dari lukisan Claude 
Monet , ” Impression, Sunrise ” (”Impression, soleil levant”) . Kritikus Louis 
Leroy menggunakan kata ini sebagai sindiran dalam artikelnya di Le 
Charivari . 

Karakteristik utama lukisan impresionisme adalah kuatnya goresan 
kuas, warna-warna cerah (bahkan banyak sekali pelukis impresionis yang 
mengharamkan warna hitam karena dianggap bukan bagian dari cahaya), 
komposisi terbuka, penekanan pada kualitas pencahayaan, subjek-subjek 
lukisan yang tidak terlalu menonjol, dan sudut pandang yang tidak biasa. 
Impresionisme menjadi pelopor berkembangnya aliran-aliran seni modern 
lain seperti Post-Impresionisme , Fauvisme , and Kubisme 

2. Contoh 

 
Judul     : Prisoners Exercing 

Pelukis  : Vincent van Gogh 

Tahun    : 1873 

 

 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-UFsOnZocbHc/UCBoddzKHyI/AAAAAAAAAPM/9sx_X07qb68/s1600/vincent+van+gogh_prisoners+exercing.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Judul  : Perahu 

 Pelukis  : Zaini 

 Aliran Lukisan : Impressionisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judul   : Nelayan  
Media/bahan  : kanvas, cat minyak 
Tahun                   : 1989 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-kSqZUaEjFtU/USTQXmB_rVI/AAAAAAAAEXM/zHawTpzmewQ/s1600/Perahu_Zaini_large.jpg


E. SURREALISME 
1. Pengertian 

Aliran ini dipengaruhi oleh teori psikoanalisis Sigmund Freud yang 
menyatakan bahwa alam pikiran manusia terdiri dari alam sadar (dalam 
kontrol kesadaran/ingatan) dan bawah sadar (tidak dalam kontrol 
kesadaran/terlupakan). 
Dalam karya aliran ini, alam nyata dan keserbabisaan mimpi terpadu, 
sehingga  menampakkan kesan aneh atau fantastik. 

Lukisan dengan aliran ini kebanyakan menyerupai bentuk-bentuk yang 
sering ditemui di dalam mimpi. Pelukis berusaha untuk mengabaikan bentuk 
secara keseluruhan kemudian mengolah setiap bagian tertentu dari objek 
untuk menghasilkan sensasi tertentu yang bisa dirasakan manusia tanpa 
harus mengerti bentuk aslinya. 

 
2. Contoh 

 

 
Judul   : Istana Langit 

Media/bahan : Kanvas, cat minyak 

Pelukis   : Joan Miro 

Tahun                 : 1973 

   

 
 

http://2.bp.blogspot.com/--bRBw6eKSuY/T3rZa3wEO_I/AAAAAAAAACk/jmow_0fs8Xw/s1600/surealisme.jpg


 
 

Judul    : Three sphinxes 
Pelukis   : Salvador Dali 
Media/bahan : kanvas, cat minyak 
Tahun   : 1976 
 
 

 

 
 

Judul                 : Exploding clock 
Pelukis   : Salvador Dali 
Media/bahan : kanvas, cat minyak 
Tahun   : 1998 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-bHc6PcyqRSU/TWIMQyMwR2I/AAAAAAAAAI8/qv3IAaUM4RM/s1600/salvador+dali.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Hzlia4g_eR8/TWIMOgcj1yI/AAAAAAAAAI4/muNPYqY4WQU/s1600/ex.+clock.jpg


F. EKSPRESIONISME 
1. Pengertian 

Ekspressionisme adalah kecenderungan seorang seniman untuk 
mendistorsikenyataan dengan efek-efek emosional. Ekspresionisme bisa 
ditemukan di dalamkarya lukisan, sastra, film, arsitektur, dan musik. Istilah 
emosi ini biasanya lebihmenuju kepada jenis emosi kemarahan dan depresi 
daripada emosi bahagia.Ekspresionisme juga didefinisikan sebagai kebebasan 
distorsi bentukdan warna untuk melahirkan emosi ataupun sensasi dari 
dalam yangbiasanya dihubungkan dengan kekerasan atau tragedi. 
Ekspresionismemenjajagi jiwa dan menemukan  ̀Sturm und Drang' dan pancarannya 
keluarmerupakan media yang baik untuk melukiskan emosinya kepada orang 
lain.Tokoh pelukis Ekspresionisme di Indonesia adalah Affandi 
(SoegengToekio, 1987:40). 

 

2. Contoh 

 

 
Judul     : Scream 
Pelukis  : Edward Munch 
Tahun   : 1900 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/-avgcoNoH6CE/UCB0JNfVO4I/AAAAAAAAAPk/XHxegMA1cyE/s1600/Edward+Munch+The_Scream.jpg


 

 
Judul     : Selft Portrait 
Pelukis  : Oskar Kokoschka 
Tahun    : 1900 

 

 

Judul   : kesedihan  
Media/bahan : kanvas, cat,dan minyak 
Tahun   : 1907 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-CUDJO42uSNg/UCB1EYc7xFI/AAAAAAAAAP0/_kNJaZ2biyE/s1600/Oskar_Kokoschka_1917_Self_Portrait.jpg


G. ABSTRAKTISME 
1. Pengertian 

Seni abstrak adalah salah satu jenis kesenian kontemporer yang tidak 
menggambarkan obyek dalam dunia asli, tetapi menggunakan warna dan 
bentuk dalam cara non-representasional. Pada awal abad ke-20, istilah ini 
lebih digunakan untuk mendeskripsikan seni seperi kubisme dan seni 
futuristik. 

Aliran seni yang menggambarkan sebuah bentuk yang tidak berwujud 
atau nonfiguratif. Sebenarnya kesan abstrak sudah nampak pada gaya 
Kubisme, Futurisme, atau Surealisme, tapi mereka memiliki perbedaan 
konsep yang mendasar 
Dalam aliran ini karya yang ada terdiri dari susunan garis, bentuk, dan 
warna yang terbebas dari ilusi atas bentuk alam. Secara lebih umum 
Abtrakisme merupakan seni saat bentuk-bentuk di alam tidak lagi berfungsi 
sebagai objek atau tema, tetapi sebagai motif saja. 

2. Contoh 
 

 

Judul          : warna kehiupan 

Media/bahan : Kanvas/cat minyak, plastik, kawat besi, kayu 

Pelukis          : Jackson Pollock 

Tahun               : 1879 

 

http://3.bp.blogspot.com/-1n0vmPZoaco/T3rXsCydygI/AAAAAAAAACE/01GqwALVH80/s1600/abstrak.JPG


 
 

Judul          : Corak  
Media/bahan : cat air in karton 
Pelukis         : Biuoyor 
Tahun         : 1992 
 

 

 
  

Judul           : Tali kocak 
Pelukis              : Jackson Pollock  
Media/bahan  :  cat acrilik 
Tahun          : 1998 
 

 
 
 
 
 

 

http://taufiqsuryo.files.wordpress.com/2010/10/katalog-produk-lukisan-abstrak-alm-bambang-widjoyono-0.jpg
http://kibulpos.com/wp-content/uploads/2010/03/green_silver1.jpg


H. KUBISME 
1. Pengertian 

kubisme adalah sebuah gerakan modern seni rupa pada awal abad ke-
20 yang dipelopori oleh Picasso dan Braque. Prinsip-prinsip dasar yang 
umum pada kubisme yaitu menggambarkan bentuk objek dengan cara 
memotong, distorsi, overlap, penyederhanaan, transparansi, deformasi, 
menyusun dan aneka tampak.  

Kubisme sebagai pencetus gaya nonimitative muncul setelah Picasso 
dan Braque menggali sekaligus terpengaruh bentuk kesenian primitif, 
seperti patung suku bangsa Liberia, ukiran timbul (basrelief) bangsa Mesir, 
dan topeng-topeng suku Afrika. Juga pengaruh lukisan Paul Cezanne, 
terutama karya still life dan pemandangan, yang mengenalkan bentuk 
geometri baru dengan mematahkan perspektif zaman Renaisans. Ini 
membekas pada keduanya sehingga meneteskan aliran baru. 

Istilah "Kubis" itu sendiri, tercetus berkat pengamatan beberapa 
kritikus. Louis Vauxelles (kritikus Prancis) setelah melihat sebuah karya 
Braque di Salon des Independants, berkomenmtar bahwa karya Braque 
sebagai reduces everything to little cubes(menempatkan segala sesuatunya 
pada bentuk kubus-kubus kecil. Gil Blas menyebutkan lukisan Braque 
sebagai bizzarries cubiques(kubus ajaib). Sementara itu, Henri Matisse 
menyebutnya sebagai susunan petits cubes (kubus kecil). Maka untuk 
selanjutnya dipakai istilah Kubisme untuk memberi ciri dari aliran seperti 
karya-karya tersebut. 

2. Contoh 

 

Judul     : The Tilled Field 
Pelukis  : Joan Miró 
Tahun    : 1923–1924 

http://muhammadghozi.files.wordpress.com/2012/04/the_tilled_field.jpg?w=220


 

 
Judul     : Lot's Daughter 
Pelukis  : Carlo Carra 
Tahun    : 1937 

 

 
Judul     : Alat musik 
Pelukis  : Alexander Rodchenko 
Tahun    : 1931 

 
 
 

 

http://2.bp.blogspot.com/-pEgwB3lEDMw/UCCd2wqMupI/AAAAAAAAAUI/IM-U2hIOxpA/s1600/Carlo+Carra_Lot's+Daughter_Surealisme.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-nhDr1pfp2FM/UJzms8boPRI/AAAAAAAAAIA/taw9rZQMvik/s1600/abstract-art.jpg

