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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masing-rnasing individu dari berbagai ragam suku dan bangsa di dunia, satu

sama lain meqialin hubungan sehingga terjadi interaksi. Setiqp manusia dalam

melakukan interaksinya saling mengungkapkan pikiran dan perasaan sebagai

bentuk percakapan atau komunikasi. pernyataan yang disampaikan dalam

komunikasi benrpa pesan (message) dengan menggunakan media. Bentuk pesan

yang disampaikan urenrpakan tanda atau lambang yang dapat dimengerti. Tanda

atau lambang yang dipergunakan biasanya disebut bahasa baik dalam bentuk

verbal atau nonverbal. Dalam situasi-situasi komunikasi tertentu lambang atau

tanda nonverbal dapat berupa bahasa tanda pada semua gerakan tubuh dan bahasa

objek. Lambang atau tanda berupa bahasa verbal maupun nonverbal senantiasa

terus berkembang sesual dengan pertumbuhan sosial budaya masyarakat dan

kemajuan teknologi media.

Komunikasi pert4ma antar manusia yang ada artefaknya adalah bahasa rupa

yang digunakan sebelum manusia menemukan huruf- Gaurbarl pada jaman

prasejarah menjadi salah satu media untuk menyampaikan pesm berupa informasi

tentang sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. pesan yang disampaikan

melalui gambar biasanya tidak salah atau mampu meminimalisir kesalahan.

Merujuk pada sejarah gambar merupakan cikal bakal terciptanya huruf atau abjad

seperti sekarang ini. Melalui proses yang cukup panjang gambar mengalami

penyederhanaan (absrak) sehingga jadilah huruf yang kemudian menjadi media

untuk komunikasi dtri itupula gambar mulai tergeser.

Perkembangan teknologi media dan kebutuhan media interaksi antar

manuY yang dapat dipahami oleh berbagai bangsa menyebabkan terjadi

pergeseran kembali bukan hanya teks atau kata saja yang dapat dipergunakan.

Teks dan gambar lambat laun saling berintegrasi bahkan kedua-duanya dapat

t 
-Cambar 

pada jarnrr prascjarah merupakan seni terpakai untuk berccrita, peranarmya untuk bercerita
yang dapat ditemui dalaa gambar gua cadas sebagai pcninggalan jaman pra sejara*,- Litrat primaOi,. Bahasa
Rapa, Bandung: Kelir,2005, hal. 99.
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berdiri sendiri sebagai media dalam berkomunikasi. Gambar menjadi lambang

berupa visual atau yang dipergunakan untuk menyatakan pikiran atau perasaan

dan imaji2 dalam gambm merupakan zubjek komunikasi yang ingin disampaikan

oleh kreator pada khalayak.

Sejak jamao prasejarah, nenek moyang kita telah mewariskan suatu ajaran

atau cerita dalam bentuk gambar ya4g dibuat pada berbagai media seperti daun

loatar, kain berupa wayang bebef dan yang dipahatkan pada batu dalam bentuk

relief. Kalau diamati dengan seksama da yang menarik dari gambar-gambar

warisan para leluhur yaitu cara mengganrbar pada semua media menggunakan

batrasa rupa khas dengan sistem ruang-waktu-datar (RWp). Imaji yang nampak

dengan menggunakan sistem tersebut terlihat dari aneka tampak (aneka arah,

aneka waktu, dan aneka jarak) Penggambaran dengan cara aneka tampak akan

memperlihatkan suatu rangkaian beberapa adegan dan gambar bergerak dalam

ruang dan waktu sehingga imaji mampu bercerita.

Seiring dengan perkembangan jaman sistem menggambar bahasa rupa khas

mulai tergeser balrkan telah dilupakrr oleh masyarakatnya sendiri. Hal tersebut

karena pengaruh dari sistem menggambar dari bangsa Barat yang menyebar sejak

jaman kolonial. Pengaruh-pengaruh tsarat pada gambar di Indonesia dibawa oleh

agen Kompani India Timur Belanda (VOC) yang dimulai pada 1637 sebagai

hadiah-hadiah kepada para penguasa lokal.3 Sejak itu sistem menggambar

natnralis-perspektif-moment opname (NPM) dari Barat ini semakin mengglobal

dan dianggap modern. Selain melalui kolonialisme sistem menggambar ini

diperkenalkan oleh Raden Saleh Syarif Bustaman ketika kembali ke Indonesia

setelah selama 22 tahun belajar di Eropa pada awal abad ke-19 yang karya

lukisnya dipengaruhi gaya modern Eropa.l Kesuksesan Raden Saleh melalui

karya-karya lukis dengan gaya modern di Indonesia diikuti oleh para bangsawan

2 Imaji (citra) atau gambaran yang merupakan unsur sangat penting di dalamnya sedangkan imajinasi

daya untuk rnembentuk gambaran (imdD atau konsqkonsep mental yang secara langsung didapatkan dari

seusasi (pengindraan). Lihat H.Tedjoworo , Imaii dan Inair'nasi, Yogyakarta: Kanisius, 2001, hal' 2l
3 Lihat-Claire ifolt, Melacai Jejak Perlembongan Seni di Indonesia, Bandung: MSPI, 2000, hal- 270-

21t
,o Lukisan Raden Saleh memperlihatkan pengaruh Romantisme Erop4 terutama pada kecenderungannya

kcpada gerak, dramq dan kehidupan binatang fi;. Lihat Sanento, Dua Seni Rzpa, Bandung Kalam' 2001'

hat- 57



lainnya yang gemar melukis dengan mengikuti kursus-kursus yang dibuat oleh

para pelukis Belanda. Pemerintah Belanda turut mengupayakan perkembangan

seni lukis modern di Indonesia dengan cara dibentuknya Batnviosche Kunstkrings.

Dalam membangun wacana seni rupa modern leinbaga tersebut giat

menyelenggarakan diskusi-diskusi, seminar, dan pamerim lukisan kontemporer

Eropa karya pelukis-pelukis besar seperti Paul GaugUin, Vincent Van Gogh, Pablb

Picasso, Marc Chagal, dan lain-lain. Kunstlcring sebagai wadatr pertemuan

seniman dan pecinta seni Belanda dianggap berhasil dalam menyebarkan

kerangka pemikiran baru pada gaya seni lukis Barat

Keberadaan hmstlcring mendorong pertumbuhan perkumpulan-

perkumpulan untuk menghimpun para pelukis pribumi yang membuka diri pada

lukisan bergaya Eropa. Persentuhan para seniman Indonesia dengan htnstlrring

mendorong gerakan pembaruan yang disebut-sebut sebagai litit totat suatu era

baru. Persatuan Ahli Gambar Indonesia (PERSAGI) yang didirikan pada 1937

melalui juru bicaranya Sudjojono melemparkan manifesto seniman lukis

Indonesia yang berisi dua hal bahwa: pertama titik tolak seniman adalah jiwanya

sendiri, jadi melepaskan sama sekali dari peftmaonya sebagai seniman tak

bernama dalam alam tradisional; dan kedua meletakkan gmis ekspresi seniman

seni rupa Indonesia modem.6 Gerakan pembaruan melalui manifesto tersebut

berpengaruh pada perkembangan seni lukis termasuk di dalamnya sistem

menggambar khas (tradisi) menjadi tergeser oleh lukisan-lukisan bergaya Eropa

dengan sistem menggambm modern.

Berdirinya akademi-akademi seni rupa pada 1947 di Bandung dan awal

1950-an di Yogyakarta semakin melanggengkan bahasa rupa modern ini yang

ditandai dengan lahirnya seniman-seniman akademis dengan karya-karyanya

hampir sebagian besar bergaya modern. Keberadmn akademi tersebut

memberikan peluang bagi para mahasiswanya unhrk belajm ke luar negeri dan

bersentuhan dengan estetika Barat. Pendidikan tinggi msmpunyai pengaruh yang

5 Lembaga seni masyarakat kolonial yang giat menyelenggarakm kegiatan seni rupa. Kunstl<ring

(lingkaran reni;,, O;Oirit* sekitar !930 di tiga puluh kota di Hindia ternusrk Safavr-asche Kunstkring. Ibid.
u Umar Kayarq Senr, Tradisi, Masyarakat, Jakarta: Sinar Harapan' l98l' hal. 30



signifikan pada perkembangan seni rupa modern karena masuknya informasi

tentang seni rupa internasional khususnya dari Barat.

Para guru menggambar di sekolah-sekolatr mulai dari sekolah dasar

mengajarkan sistem naturalis-perspektrf-moment opname dan selalu menyalalrkan

cara menggambar anak-anak didiknya Padatral apa yang digambar anak dengan

sistem ruang-waktu-datar bukan hanya sebatas gambaran apa yang ditangkap oleh

mata anak tetapi pengalamar dalam kehidupannya yang ingin diceritakan.

Gambar-gambar anak sekolah dasar yang belum dirusak oleh pelajaran

menggambar guru mereka merupakan seni yang hidup dan terungkap perasaan

warna dari orang-orumg IndonesiaT

Begitu kuatnya pengaruh sistem menggambar dari Barat, maka kita sendiri

dan masyarakat menjadi terbiasa dengan memandang gambar hanya dari satu

arah. Imaji sistem naturalis-perspektif-moment opname sep&ti gambar-gambar

yang direkam oleh kamera (fotografi) yang menyajikan sebuah adegan berupa

gambar mati (still picture) rehingga gambar kehilangan matra waktu. Sistem

menggambar dari Barat yang dimggap universal ternyata tidak dengan serta merta

merubah cara menggambar di masyarakat. Perubahan cara menggambar pada

masyarakat terjadi karena pengaruh pendidikan di sekolah atau akademis

sedangkan pada kelompok-kelompk masyarakat cara menggambar khas masih

dipratr$ekan dan dapat ditemui di berbagai daerah. Sistem menggambar khas dapat

dilihat pada gaya lukisan Kamasan Bali, lukisan kaca Cirebon, gambar

damarkurung Gresik, dan pada komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi

Segandu Indramayu banyak terlihat pada gambar-gambar dinding-

Bayangan kita tentang suku Dayak tentunya tidak dapat dilepaskan dari

etris yang ada di pulau Kalimantan dan menetap di Indramayu kemudian

membuat suatu perkumpulan. Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi

Segandu Indramayu merupakan kumpulan orang yang meyakini suatu ajaran dan

dapat dikatakan komunitas kepercayaan. Komunitas yang diklaim oleh para

pengikutnya berjumlah ribuan orrmg, hidup berdampingan dengan masyarakat

' Tuliru, Sudjojono pada 193&an berupamanifesto fersagi yang mengecarn perkembangan seni lukis

"indies yang molek" yang dipraktekan di kdonesia saat itu. Lihat, Claire Holt, op.cit. hal.282



lainnya di berbagai daerah sekitar Indramayu bahkan pengikutnya berasal dari

luar seperti Subang, Cirebon, bahkan sampai daerah Jawa Timur. Pada setiap hari

kamis malrm para pengikutnya datang dan berkumpul txrtuk melakukan ritual di

tempat ibadatr atau padepokannya bertempat di Desa Krimun, Kecamatan

Losarang, Kabupaten Indramayu. Seperti halnya tempat ibadah agallrLa lainnya

padepokan ini terlihat megah dan di sekeliling pagar tembok akan nampak

gambar-gambarbaik di bagian luar maupun bagian dalamnya.

Gambar-gambar pada dinding pagar yang mengelilingi padepokan

komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu merupakan

gambaran cara hidup dan perilaku yang harus dilakukan oleh para pengikutnya

dan merupakan ajaran berupa sastra yang divisualkan. Jika diamati lebih seksama

gambar-gambar tersebut mirip dengan relief candi Borobudur berupa sastra visual

ajaran umat Budha yang dipahatkan dalam bongkahan baiu' Secara bentuk

tentunya berbeda karena kesan tiga dimensi dibuat dari semen yang diberi warna

cat. Persamaan yang dimaksud merupakan wujud ajmau yang divisualkan dengan

tujuan agir penyebaran tuntunan bagi masyarakat pendukungnya lebih

komunikatif.

Gambar-gambar pada dinding hampir secara keseluruhan seperti lukisan

modern bergaya ekspresionis walaupun nampak adanya stilasi dan cenderung

dekoratif. Setiap panel gambar dinding mengungkapkan cerita atau pesan yang

disampaikan kepada pengikutnya atau dapat juga m,asyarakat lainnya karena pada

bagian luar dapat dilihat langsung oleh siapapun yang lewat. Cara menggambar

pada setiap panel mirip dengan pola menggambar pada relief candi, wayang

beber, dan gambar anak. Imaji pada setiap panel gambar dinding masih

menampakkan penggunaan bahasa rupa khas walauprm berbaur dengan bahasa

rupa modern-

Adanya sistem menggambar yang berkembang pada kelompok masyarakat

merupakan salah satu fenomena yang harus dibaca, digali, dan diteliti sebagai satu

potret yang nantinya akan membangun wacana budaya yang pada gilirannya

mampu memberi makna untuk memacu semangat dalam mencari harkat asali

(tocal genius). Gambar dinding komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi



Segandu Indramayr menjadi perhatian untuk dikaji berkenaan dengan keunikan

pada setiap panel gambar dan mempunyai ciri khas pada cara metrggambamya.

Keunikan dan kekhasarmya menarnpakkan penggunaao bahasa rupa khas tradisi

yang digunakan sejak jarnan prasejarah namun pada saat ini sudah dilupakan oleh

generasi penerusnya. Kajian tentang bahasa rupa menjadi hal yang menarik karena

secara keilmuan masih dianggap baru walaupun secara praksis telah banyak

digunakan oleh para kreator pada karya-karya seni berupa: lukisan, desain, iklan

televisi, fotografi, dan film.

B. Rumusan masalah

Dengan melihat gaya dan ciri gambar-gambar pada dinding tembok tempat

ibadah komunitas suku Dayak Bumi Segandu Indramayu hampir secara

keseluruhan masih menggunakan bahasa rupa khas atau tradisi walaupun secara

pewamazm dan gayl kadang-kadang naif yang menampa*kan adanya

pencampuran dengan cara rnenggambar modern. Berdasarkan latar belakang

masalah yang telah diungkap bahwa sectlra umum sasaran yang ingin dicapai

dalam tulisan ini adalah menganalisis pembacaan bahasa rupa sastra visual

gambar dinding Suku Dayak Bumi Segandu Indramayu ditelaah dari cara wimba

dan tata ungkapan, maka masalah utama dalam penulisan ini dapat dirumuskan

sebagai bei'ikut :

1. Kesenian tidak dapat dilepaskan dari masyarakat pendukungnya seperti juga

halnya seni dalam bentuk gambar. Gambar dinding sebagai artefak merupakan

perwujudan ide dari komunitasnya yang berkaitan dengan suatu ajaran.

Mengingat gambar dinding sebagai perwujudan dari ajaran-ajaran dan berkait

dengan pandangan hidrlp bagi masyarakat pendukungnya maka perlu diadakan

pelacakan tentang keberadaan komunitas Suku Dayak Bumi Segandu

Indramayu

2. Gambar dinding rnerupakan citraan tentang ajaran atau pandangan hidup

masyarakatnya yang mengacu pada sastra. Bagaimanakah transformasi berupa

sastra divisualkan dalam bentuk panel gambar dinding yang mempunyai



3.

makna dan bagaimanakah aspek simbolis ditinjau dengan menggunakan

pendekatan tekstual?

Gambar merupakan konstruksi dari elemen-elemen visual yang diatur

kornposisinya sehingga menyatu secara utuh dalam suatu bidang gambar'

Konstruksi semua elemen termasuk di dalamnya sistem atau cata

menggambar yang dilakukan oleh kreatomya. Bagaimana pemanfaatan sistem

naturalis-perspektif-rnoment opname dan ruang-waktu-datar pada setiap panel

gambar dinding?

Cma menggambar merupakan ungkapan pesan-pesan yang akan nampak pada

citraan setiap panel gambar dinding. Bagaimana memaknai sastra visual

ditelaah dengan cara wimba dan tata rmgkapan?

C. Tujuan

Penelitian yang dilakukan ini berusaha untuk mengetahui keberadaan

komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu. Menjelaskan dan

mengidentifikasi transformasi gagasan-gagasan yang tertuang dalam sastra berupa

kitab divisualkan pada gambar dinding. Secara sekilas dalam penelitian akan

menginterpretasi makna simbolis pada gambar dinding. Penelusuran makna

simbolis tersebut dikaitkan dengan pandangan kosmologi dan mitologi masyarakat

pendukungnya.

Pemanfaatan bahasa rupa dalam suatu gambar mempunyai keunikan

tersendiri sehingga gambar dapat berkonnrnikasi dengan apresiator yang memiliki

latar belakang sosial dan budaya berbeda Untuk melihat kekhasan pada gambar

dinding Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu, maka akan

dikebhui pemanfaatan sistem naturalis-perspektif-moment opname dan ruang-

waktu-datar pada setiap panel gambar. Lebih khusus penelitian ini akan mengulas

tentang aspek sastra visual ditinjau dari cara wimba dan tata ungkapan sehingga

gambar mampu bercerita.

4.



D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi penulis sendiri untuk

memperluas pandangan tentang khasanah dan wawasan dalam memaknai

pembacaan media dwimatra dengan telaah bahasa rupa. Penelitian ini diharapkan

menjadi sumbangan pemikiran bagi dunia keilmuan untuk dimanfaatkan secara

teoritis sebagai bahan kajian lebih lanjut berkenaan dengan kekayaan bahasa rupa'

sehingga dapat dijadikan landasan keilmuan dalam perkembangan seni rupa.

Penelitian yang dilakukan dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi

masyarakat yang se@ra praksis dapat dijadikan bahan acutm dalam pembuatan

karya seni rupa dan desain. Dengan adanya bahasa rupa modern yang naturalis-

perspektif-moment apname (NPM) maupun bahasa rupa khas dengan sistem

ruang-waktu-datar (RWD) bukan menjadi dikotomi yang serr*in tajam terutama

tentang baik atau buruknya dari kedua sistem -engg**but tetapi dapat

memperkaya dalam proses pembuatan karya.

E. Tinjauan Pustaka

Banyak literatur dari para peneliti pendahulu secara khusus mengkaji dan

menempatkan bahasa rupa dalam wacana karya seni yang berkembang saat ini.

Supaya penelitian lebih terfokus maka penulis akan menyampaikan inti atau isi

pokok sebagian dari sumber pustaka dan review dari para peneliti pendahulu

dengan sasaran penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi

awal yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dan untuk menghindari

penelitian yang tumpang tindih.

Primadi Tabrani (2005) dalam brtku Bahasa Rupa, mernaparkan bahwa :

"Gambar represenhtip adalah gambar yang mewakili aslinya hingga dapat

dikenali. Gambar bisa deskriptif, ekspresif, stilasi, simbolis, estetis, dan lain-lain"'

Lebih jauh diungkapkan bahwa pada awalnya segala yang menyangkut seni rupa

disebut bahasa rupa dan semua unsur merupakan bahasa rupa, kemudian dengan

perkembangan seni rupa itu sendiri maka menjadi istilah-istilah tersendiri-

Sungguh sangat disayangkan buku yang sebenarnya menarik dan merupakan

keilmuan baru dalam perupaan berisi kumpulan makalah sehingga banyak
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pengulangan walaupun di sisi lain memudahkan pembaca dalam memahami

bahasa rupa itu sendiri. Buku yang mengupas tentang telaah bahasa rupa dan

pembacaan media rupa rungu ini digunakan oleh penulis untuk menganalisis dan

kajian dalam membaca gambar dengm telaah cara wimba dan tata ungkapan.

Terkait dengan kupasan tentang studi perbandingan bahasa rupa secara

lengkap diungkap dalam penelitian Primadi (1991) dalam disertasinya yang

bujudul "Meninjau Bahasa Rupa Wayang Beber Jaka Kembang Kuning dari

telaah Cara Wimba dan Tata Ungkapan Bahasa Rupa Media Rupa Rungu

Dwimatra Statis Modern, dalam hubungannya dengan Gambar Pra Sejarah,

Primitip, Anak, dan Relief Cerita Latitavistara Borobudur". Disertasi ini di

dalamnya secara garis besar memuat tentang membaca berbagai media dwimatra

ditelaah dari bahasa rupa berupa sejumlah wimba (image) yang tergambat pada

sebuah bingkai sehingga bisa mengkomunikasikan pesan. KelJbihan dari disertasi

ini adalah telaah yang lengkap mengefiai cara menggambar khas dari artefak

tadisi dan ternuan cara menggambar yang sama pada media modern. Hal tersebut

terungkap misalnya cara penggambaran relief cerita Lalitavistara Borobudur

sudatr menggunakan cara modern yang saat ini banyak digunakan pada citraan

foografi, iklan televisi, dan film.

Sebenarnya banyak literatur hasil penelitian tentang tinjauan cara wimba dan

tata ungftapan pada media rupa nmgq diantaranya;Yayat Rasmun (1999) telaah

pada karya film Garin Nugroho, Taswandi (2000) mengenai, Perbandingan

Bahasa Rupa Relief Ramayana Candi Shiwa dan Brahma dalam Kompleks Candi

Lara Jonggrang di Prambanan dengan Candi Induk Panataran, dan Rizky Mutiaz

(20M) Kajian Cara Wimba dan TataUngkap Bumper MTV. Kelebihan dari ketiga

tesis tersebut adalah pengungkapan yang jelas berkenaan dengan telaah cara

wimba dan tata ungkapan pada media yang berbeda. Ketiga tesis tersebut tidak

akan dibahas dalam penulisan ini namun kiranya dapat dijadikan bahan informasi-

Setidaknya dapat dijadikan rujukan bahwa topik dalam penelitian ini masih aktual.

Tulisan Yakob Sumardjo (2002) yang berjudul Arkeologi Budoya Indonesia,

memaparkan tentang pembacaan interpretatif artefak-artefak arkeologis

kebudayaan suku-suku di Indonesia. Data-data arkeologi budaya terutama benda-
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benda seni tradisionalnya sehingga masyarakat mengenali kembali tentang makna

kearifan-kearifan lokal budaya sendiri dan struktur makna karya-karya seni rupa,

seni gambar, seni wicara seperti dongeng-dongeng, dan cerita-cerita mitos

lainnya. Buku yang mengupas tentang berbagai artefak arkeologis ini sayangnya

terlalu dipaksakan untuk mengeneralisasi analisisnya sehingga terkesan dicocok-

cocokan. Satu telaah yang sangat menarik dalam bpku ini adalah dalam

menafsirkan dan mengamati gambar damarkurulag (lampion) yang dibuat oleh

mbah Masmundari dari Gresik. Tafsir terhadap gambar damorlaturzg menunjang

data dan analisis dalam kajian ini sehingga penulis dapat memahami dan

menjelaskan tentang bahasa gambar dengan cara menggambm khas yang masih

berkembang pada kelompok masyarakat.

Sanento Yuliman (2001) dalam bukunya yang beriudul Dua Seni Rupa' di

dalamnya menjelaskan tentang teknologi melukis di Indoiesia pada dinding-

dinding gua dan ditorehkan dalam bentuk relief di zarnan Candi' Pada serpihan

tulisan lain menggpas tentang seni lukis Eropa yang diperkenalkan sejak jaman

kolonial yang berpengaruh pada perkembangan seni lukis Indonesia yang

menggeser tradisi. Satu kelebihan dari buku ini walaupun berisi tentang serpihan

tulisan namun menyuguhkan secara lengkap tradisi fine ort yang berkembang di

Indonesia dan kritikan Sanento yang tajam dan lugas pada karya-karya senirupa'

Perkembangan tradisi menggambar dapat dijadikan rujukan dalam kajian

berkenaan dengan cara menggambar khas nenek moyang dan pengaruh seni lukis

dari Barat dengan ctra menggambar modern yang begitu kuat di masyarakat'

unttrk lebih memahami tentang perkembangan seni Lukis Indonesia dari

zamanke zaman kiranya tulisan Soedarso SP (2006) dalam bukunya Trilogi Seni:

Penciptaan, Eksktensi, dan Kegunaan seni, dapal dijadikan rujukan sebagai

gambaran penganrh Bmat pada seni lukis yang dirnllai dengan lukisan-lukisan

alam dan bagian-bagiannya seperti apa adanya yang disebut Soejojono dengan

istilah lukisan Mooi Indie (Hindia nan jelita). Satu kehikan buku ini mengupas

secara rinci tentang lukisan alam yang mulai diperkenalkan oleh para pelukis

Eropa menampakkan perspektif atau kedalaman ruang yaog tidak dikenal pada

seni lukis Indonesia yang bercirikan dekoratif dalm arti tidak meruang atau
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merupakan dekorasi. Buku ini digunakan untuk menjelaskan fungsi seni dalam

suatu masyarakat pendukungnya dan gaya atau aliran pada karya lukis yang

berkembang di masyarakat kadisi yang cenderung dekoratif-

Tulisan H. Tedjoworo (2001) di dalam buku Imaii dan Imaiinasi,

mengungkapkan tentang proses komunikasi dapat digambarkan sebagai

penyampaian pesan-pesan (rnersdges) dari seseorang atau pihak tertentu kepada

orang lain atau pihak lain. Smratekstual buku ini tidak mengupas tentang bahasa

nrpa namun menguraikan proses interaksi komunikasi dari para kreator kepada

khalayak. Proses komunikasi dalam kajian ini dijadikan analisis terkait dengan

membaca gambar dan sebagai media koslunikasi gambar bukan sekedar proses

penyampaian informasi sajq melainkan proses interaksi pengetahuan dan

kebenaran.

Literatur lainnya adalahtulisan Edi Sedyawati (2006) di?alam brtktt Budaya

Indonesia: Kajian Arkelogi, &ni, dan Seiarah yang mengungkap tentang relief

candi dapat dilihat sebagai suatu wujud karya seni yaqg diasumsikan mengacu

kepada karya sastra sebagai sumbemya. Karya sastra dalam hal ini dilihat dalam

arti luas meliputi karya sasta tertulis maupun karya sastra lisan. Buku ini

walaupun merupakan lumpulan sejumlah karangan yang pada awalnya terpisah

namun secara eksplisit dalam salah satu serpihannya mengungkap pembacaar,

ikonografi berkenaan dengan penggambaran visual pada setiap tokoh atau objek

dalam gambar. Buku yang berisi serpihan tulisan tersebut dapat dijadikan prjakan

penulis dalam menganalisis teks/naskatr berupa sastra yang ditransformasikan

dalarn bentuk gambar.

Kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti atau penulis di atas walaupun

saling terkait dengan penelitian yang dilakukan khususnya telaah visual dengan

bahasa rupa, akan tetapi dalmt penelitian ini sangatlah berbeda. Dalam penelitian

yang telah dilakukan lebih mgmfokuskan pada gambar dinding Suku Dayak Bumi

Segandu. Dengan demikian dapat diungkapkan bahwa dari kajian literatur tersebut

tidak satupun yang sarna denganpenelitian ini.



t2

F. Kerangka Pemikiran Teoretis

Gambar sebagai lambang dalam komunikasi merupakan media untuk

menyampaikan pesan, supaya pesan dapat dimengerti maka harus menggunakan

batrasa tersendiri. Seperti halnya menggunakan tata bahasa yang baik pada bahasa

katq dalam menggambar pun diperlukan bahasa rupa sebagai unsur-unsur penting

pada gambar. Pesan dalam bentuk gambar telah dikenal manusia sejak jaman

prasejarah dan dominasi gambar yang berperan sangat besar karena tulisan belum

membudaya. Pada jamannya gambarmenjadi salah satu media komunikasi berupa

informasi tentang sejarah, kebudayaan dan ilmu pengetahuan secara turun

temurun yang dapat melampaui sosio budaya yang berbeda namun tetap bisa

memahami informasi atau pesan yang disampaikan. Penyampaian pesan-pesan

tersebut dikemukakan oleh Tedjoworo sebagai suatu proses komunikasi dan

interaksi pengetahuan antarakomunikator kepada komunikan. 8

Secara intuitif nenek moyang kita telah melakukan komunikasi yang

digoreskan di cadas-cadas gua berupa gapbar-gambar, relief candi, dan artefak

lainnya. Untuk meminimalisir kesalatran dalam menyampaikan pesan nenek

moyang kita telah mengembangkan cara menggambar khas dengan sistem ruang-

waktu-datar. Sistem ini disebut oleh Primadi sebagai "bahasa rupa tradisi" untuk

mengungkapkan pesan yang ingin disampaikan dengan jelas hingga ceritanya

mudah ditafsirkan oleh generasi yang akan datang.e Bahasa rupa yang dimaksud

Primadi tentunya sangat berbeda dengan visual language yang digunakan di Barat

dan berkembang secara universal. Bahasa rupa dalam konteks ini merupakan

batrasa khusus yang menjelaskan fenomena dalam aspek bercerita gambar

khususnya pada gambar prasejaratr, relief candi, dan gambar anak. Bahasa rupa

dari Barat lebih menekankan pada kajian semiotika, estetika, dan unsur-unsur

rupa.r0 Analisis citraan dalam visusl language biasanya pada konteks yang cukup

luas pada wujud visual seperti: lukisan, patung, fotografi, iklan, komputer grafik,

8 H. Tedloworo, op,cit, hal. 45.
e Primadi, Bahasa Rupa, op.cit, hal. fii - I08
ro Lihat Yasraf Amir Piliang, Bahasa Rupa dan Budaya Visual Sumbangan Pemikiran Primadi

Tabrani,makalah seminar, Bandung: ITB, 2005,hat 2.
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dan lain-lain, Kuamya pengaruh visual language menyebabkan bahasa rupa tidak

pernah dibicarakan lagi yang tergeser oleh aspek semiotika dan estetika'

Aspek bercerita (story telling) merupakan kekhasan yang ditampakkan

dalam gambar melalui cara menggambar yang dilakukan oleh keatomya' Imaji

merupakan representasi berupa penggambaran wimba-wimba (objek) dengan

menggunakan sistem ruang-waktu-datar biasanya naturalis yang disederhanakan

(stilasi). cara menggambar tersebut dapat dilihat artefalarya misalnya pada relief

candi, penggambaran pada tnat dan mimik muka tidak diperlihatkan dan

digambarkan secara gmgm atau hampir sama sehingga tidak dapat dibedakan

antara setiap tokoh, sedangkan pada tubuh manusia digambarkan secara utuh dari

kepala sampai kaki tanpa memperlihatkan otot-ototnya- Penggambamn yang

dilakukan dengan pola yang sama oleh para senimannya pada setiap panel

memperlihatkan imaji berkesan dekoratif'

cara menggambar yang dilakukan bukan saja menarnpakkan wimba-wimba

dalam gambar (mencandera) tetapi dapat bercerita sehingga para pelihat dapat

menangkap ceritanya secara kasat mata. Untuk memadukao adegan-adegan pada

relief dengan cara digeser agar semua wimba tampak kelihatan seluruhnya' Sudut

pengambilan dari aneka tampak yang memperlihatkan wimba dari samping atau

muka, menggambarkan adegan yang berbeda dalam satu panel, dan dari aneka

jarak dengan cam yang lebih penting diperbesar. Makna yang nampak pada

gambar akan menggambarkan dari aneka jarak, aneka waktu, dan aneka arah'll

Sejalan dengan telaah cara penggambaran khas, Edi Sedyawati mengatakan

bahwa "wilayah-wilayah penafsiran seni pahat pada relief dinding candi adalah

masalah sekuen dan penggambaran adegan-adegan secara sinoptik, pemilihan

adegan-adegan kunci, penggambaran tokoh, dan tanda-tanda pergantian

. "12aoegan .

Kedatangan bangsa Belanda di awal abad ke-17 tidaklah semata perkara

dagang atau ekonomi namun membawa pengaruh terhadap perkembangan seni

lukis di Indonesia termasuk sistem menggambar dengan kekhasan gayaflya' Untuk

Primadi, op. cit., hal.'17

Edi Sedyawati , Budaya Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2fi)6' lnl212'214
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menjalin hubungan yang baik dalam perdagangan Yerenigde Indische

Compagnieer (voC) mengawali dengan memberikan hadiah kepada raja-raja

pribumi diantaranya berupa lukisan Eropa. Pada 1629 misalnya Belanda

menghadiahkan lukisan pemardmgan pelabuhan Amsterdam kepada Sultan

Palembang.'3 se.lak saat itu sisem menggambar dari Barat (modern) dengan

naturalis-perspektif-z oment qpnsrre(MM) mulai diperkenalkan melalui lukisan-

lukisan yang karakternya berbeda dengan seni lukis yang berkembang di

Indonesia seperti halnya cara nrenggambar dalam relief candi. Masuknya para

pelukis Belanda yang ditugaskm untuk mendokumentasikan semua peristiwa

termasuk pemandangan yang eksotis dan orang-orang pribumi mengikuti kursus

melukis pada mereka maka sistem menggambar modern semakin menyebar dan

dianggap lebih universal.

Melalui proses yang cukup panjang dan dampak dari-rnanifesto seni rupa

modern oleh Persagi secara perlahan sistem menggambar dari Barat telah

menggeser sistem yang diwariskm oleh nenek moyang kita, seperti diungkapkan

oleh Sumardjo bahwa "selama ini kita terputus dengan bahasa gambar nenek

moyang kita sendiri, dan malah lebih memahami bahasa gambar nenek moyang

bangsa Baraf'.la Begitu kuatnya pengmuh dari Barat pada perkembangan seni

lukis sehingga mengalami keterputusan terutama dalam hal teknik, penggunaan

cat minyak, perspektif, dan keterputusan inspirasinya melalui citraan-citraan

pemandangan, potret, dan realitas sosial. Sistem menggambar seperti pada relief-

relief candi atau wayang beber rnerupakan bentuk khas seni rupa Indonesia yang

sudah ada sejak zaman prasejaratr namun seiring dengan perubahan jaman telah

dilupakan oleh para pewmisnya sendiri. Pandangan tersebut senada dengan

Soedarso yang menyatakan bahwa: "setelah seni lukis visioplastis dari Barat

menyebar luas di Indonesia malm generasi kita melupakan apa yang diajarkan

oleh nenek moyangnya, yaitu ctna menggambar atau melukis tidak seperti apa

yang terlihat oleh mata".15

t' Denys Lombard, NusqJs$ral, Jakarta: Gramedia, 2005, hal. 184.14 Lihat Jakob Sumardjo, A*eotogi Budaya Indonesi4 Yoryakarta: Qalam, 2002, hal. 106

'5 Lihut Soedarso SP, Tritogi &ni : Penciptaan, El,sistensi, dan Kegunaan, Badan Penerbit ISI
Yogyakarta, 2006, hal. 25
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Pengaruh sistem menggambar modern yang dianggap terah mengglobar
temyata tidak dengan serta merta merubah cara menggambar yang ada di
masyarakat Sistem menggambar khas masih nampak di komunitas-komunitas
masyarakat terutarna yang tidak mengenyam pedidikan akademis. penggunaan

sistem khas masih berkembang namun tidak secara utuh dan menampakan adanya
perubahan. Sistem menggambar khas dapat diitrmpai pada gambar-gambar
dinding sepanjang benteng padepokan komunitas suku Dayak Bumi segandu
Indramayu sebagai transformasi visual dari sastra berupa kitab. Imaji yang
digambarkan pada setiap panel merupakan perpaduan sistem menggambar
naturalis-perspektrf-moment opname dan ruang-waktu-datar. Hibrid kedua cara
pada setiap panel menjadikan gambar mempunyai kekuatan dalam bercerita
tentang banyak kejadian dalam rentang waktu yang berbeda, perpindahan tempat,
dan arah yang berlainan, komposisinya diatur sedemikian rupa sehingga gambar
menjadi satu kesatuan.

G. Metodologipenelitian

Metodologi yang digunakan untuk memperoleh data informasi,
menginventerisasi, mengolah, dan menganalisisnya adalah penelitian kualitatif.
Pemilihan metode tersebut dengan maksud memfokuskan pada kualitas yang
berkaitan dengan penelitian, sehingga data diperoleh benar-benar akurat dan
sebagai pendukung analisis bagi kemantapan akhir kesimpuran penelitian.

Gambar pada dinding padepokan komunitas suku Dayak Bumi Segandu
merupakan karya yang imajinya masih menggunakan sistem menggambar tradisi
memiliki dimensi yang lengkap untuk dikaji secara nrp4 budaya, dan sosiologis.
Gambar dioding sebagai wujud sastra visual tidak dapat dilepaskan dari
masyarakat pendukungnya, maka dalam mengkaji gambar supaya lebih
komprehensif digunakan pendekatan kontekstual. Dengan menggunakan
perspektif ini gambar yang dianalisis dapat dilihat sebagai teks atau sebagai telaah
hermeneutik, namun kini teks tersebut ditempatkan sebagai konteks.r6

16 Lihat Heddy Shri Alrimsa, Ketika orang Jawa Nyeni,yogyakarra: Garang press, 2000, hal. 4 r3.
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Pendekatan ini dipilih karena cara menggambar yang dilakukan kreatornya tidak

dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya tempat dirinya berada.

a. Sumber Data

Sesuai dengan metode penelitian yang dipilih guna memperoleh data-data

informasi, maka peneliti memanfaatkan sumber kepustakaan dan nara sumber.

Pemilihan sumber data tersebut merupakan hal penting bagi penulis dalam

melakukan penelitian. Hal tersebut berhubungan dengan ketepatan memilih dan

menentukan jenis sumber data sehingga akan didapat kedalaman informasi.

Sumber kepustakaan digmakan untuk memperoleh informasi yang relevan dan

berkaitan sebagai bahan acuan dalam penelitian dan membantu menyusun

kerangka teoritis sehingga penelitian tebih terfokus. Untuk mendukung penelitian

ini sejumlah referensi dijadikan sumber dan rujukan dalam penyustuuul kerangka

teoritis seperti yang diulas dalam tinjauan pustaka.

Untuk menyediakan ruang lingkup penelitian dan penerapan batas-batas

kriteria terhadap infonnmi yang diperoleh maka dalam pengumpulan data

kualitatif didapatkan dari nara sumber (informan) untuk mendapatkan gambaran

emik yang berhubungan dengan apa yang dipahami, dimaknai, dan dirasakan oleh

informan. Informan penelitian dengan menggunakan key person, hal ini didasari

bahwa dalam komtrnitas Suku Dayak Bumi Segandu Indramayu terdapat hirarki

sehingga dengan sendirinya terdapat tokoh formal atau pemimpin yaitu Takmad

Hadiningrat sebagai pendiri komunitas.

Guna kelengkapan dalam memperoleh data-data yang berkaitan dengan

gambar dan cara penggambarannya maka dalam observasi memilih informan lain

dari para kreatornya dan peneliti pendahulu. Sumber data lainnya diperoleh dari

dokumen baik tulisan beflryakitab ajaran sebagai acuan dalam pembuatan gambar

dinding atau tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Penulis

memanfaatkan sumber lain yang menjadi penting dalam kelengkapan data berupa

gambar atau dari hasil rekaman dalam bentuk fotografi atau video'
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b. TeknikPengumpulanData

Observasi yang dilakukan dengan cara observasi berperan aktif. Observasi

langsung dilakukan dengan cara informal, untuk mengamati gambar dan aktifitas

atau perilaku komunitas Suku Dayak Bumi Segandu. Dalam pengamatan observer

terlibat dalam peristiwa ritual Kliwonan, nremasak untuk sarapan di dapu1,

diskusi-diskusi kecil, dan pembuatan gelang atau kalung dari bambu. Dengan

cara ini memungkinkan dapat memperoleh darayang lengkap dan mendalam.

Wawancara dilakukan secara mendalam yang bersifat lentur dan terbuka,

tidak terstruktur ketat, suasana tidak formal, serta dapat dilakukan berulang pada

informan yang sama. Pertanyaan yang diajukan semakin rinci dan mendalam.

Strukhlr digunakan dengan maksud supaya informasi yang diperoleh memiliki

kedalanrao yang cukup. Kelonggaran cara ini mampu mengorek kejujuran

informan dalam memberikan informasi yang sebenamya, terutama berkaitan

dengan perasaan, sikap dan pandangan mereka pada topik penelitian. Wawancara

dilakukan terhadap orang-orang yang sangat berperan dan menjadi eksekutor

dalam perrbuatan gambar yaitu Takmad Hadiningrat dan Wahidin Beo Prakoso

sebagai seniman pembuatnya. Untuk mengungkap pandangan hidup dari para

pengikumya maka digunakan nara sumber Iain yaitu Dedi Supriadi sebagai juru

bicara dengan pihak luar.

Guna memperoleh kelengkapan data dan objektifitas pandangan terhadap

komunitas Suku Dayak Bumi Segandu Indramayu tentunya dibutuhkan nara

sumber di luar komunitas. Nara sumber yang dipilih adalah aparut kantor desa

Krimun yaitu Saprudin dengan jabatan juru tulis. Nara sumber tersebut dipilih

penulis bukan hanya pandangan terhadap keberadaan komunitas Suku Dayak

namun berkenaan juga dengan data-data deinografi Desa Krimun. Ulas yang

menyangkut tentang telaah cara wimba dan tata ungkapan dalam penelitian dipilih

nara sumber lain yaitu Primadi Tabrani. Nara sumber tersebut berkenaan dengan

kejelasan dan penggunaan sistem menggambar yang digunakan oleh kreatornya

sehingga tidak tersesat pada sistem menggambar NPM yang selama ini digunakan

oleh pnulis.
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Teknik dokumentasi dengan cara perekaman/pemotretan seluruh gambar

dinding dengan detail dan ahifitas komunitas Suku Dayak Bumi Segandu.

Pendokumentasian ini menjadi penting dalam melacak kembali tangkapan indera

terutama dalam manganalisis setiap gambar. Semua hasil dokumentasi yang

berhubungan dengan objek penelitian akan digunakan untr*k menunjang

kelengkapan data. Hasil pendokumentasian berupa reproduksi gambar dinding

digunakan untuk menganalisis gambar baik interpretasi makna simbolik maupun

telaah cara wimba dan tata ungkapan. Pemotretan dan perekarnan gambar di

lokasi menggunakan media fotografi dan video dengan alat kamera dan

kelengkapannya, untuk merekam wawancara digunakan tape recorder dan kaset,

sedangkan untuk melakukan pencatatan digunakan kertas.

c. Teknik Cuplikan (sampling)

Merujuk pada perurasalahan penelitian terutama analisis gambar dinding

dengan telaah cara wimba dan tata ungkapan, maka dilakukan pamilihan dan

pembatasan jumlah panel gambar. Pemilihan dilakukan berkenaan dengan

banyaknya panel gaurbar dinding di padepokan yang berjumlah 73 panel.

Berdasarkan jumlah populasi yang ada selanjutnya ditetapkan jumlah panel

gambar dinding yang dipilih sebanyak 14 panel dari tujuh sudut berlainan.

Pemilihan panel gambar disesuaikan dengan objek penelitian dengan maksud

dapat mewakili informasinya bukan populasinya. Hasil analisis terhadap 14 panel

gambar yang dipilih setidaknya dapat menjelaskan informasi cara menggambar

secara lengkap dan mengarah pada kemungkinan generalisasi teoretis.l?

d. Analisis Data

Data-data yang terkumpul diseleksi dan diolah untuk diuji validitasnya.

Analisis dilakukan berkenaan dengan kajian sosial dan bahasa rupa. Data yang

terkumpul dikelompokan dan diseleksi sesuai dengan sifat korelasi antar

permasalahan. Upaya pengorelasian dimaksudkan agar dapat memberikan

gambaran permasalahan dengan selengkap-lengkapnya. Ulas yang menyangkut

t7 Uraian terssbut berdasar pemahaman penulis pada tulisan H-8. Sutopo, Metodologi
Penelitian Kualitatif, Surakarla: UNS,2006, hal. 63



t9

analisis dalam penelitian ini lebih menekankan pada bentuk interaksi analisis.

Model ini dipilih karena memungkinkan rmtuk lebih banyak memberikan satu

pencandraan yang mampu menjaring masukan serta papman dalam rangkuman

yang bersifat reduksi data dan penyimpulannya. Model yang digunakan dalam

menganalisis data kualitatif dalam kajian sosial dengan menerapkan sistem siklus,

artiaya peneliti selalu bergerak dan menjelajahi objeknya selama proses

berlangsung.lE

Untuk membahas aspek simboliknya, diterapkan analisis sinkronik dengan

pendekatan pada nilai-nilai kultural yang dianut masyarakat Jawa pada umumnya.

Hal tersebut berdasarkan asumsi, bahwa nilai-nilai kultural masyarakat Indramayu

yang diungkapkan melalui karya estetik cenderung dipelihara dan diwariskan pada

setiap generasi berikutnya . Lazimnya nilai-nilai atau asas-asas tersebut jarang bisa

berubah, kecuali jika perangkat nilai tersebut tidak lagi berfungsi secara selaras

atau diterima akal para pendukungnya pada masanya.le

Untuk membahas panel gambar dari cara menggambar yang dilakukan

maka model analisis yang digunakan adalah interpretasi dengan

menggunakan pendekatan bahasa rupa. Pengkajian dilakukan dengan cara melihat

langsung panel gambar kemudian dianalisis dan menekankan pada penafsiran atas

gambar ditelaah dari cara wimba dan tata ungkap. Dari hasil analisis tersebut

kemudian dibandingkan dengan dua konsep bahasa rupa antara NPM dan RWD

untuk mencari titik temu sebuah konsep batrasa rupa gambar dinding.

H, Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Krimun, Kecamatan Losarang,

Kabupaten Indramayu di mana tempat ibadah komunitas Suku Dayak Bumi

Segandu ini berada. Tempat/lokasi ini berkaitan dengan sumber data berupa

gambar dinding sebagai sumber data utama Desa Krimun dikelilingi oleh empat

desa yang menjadi batas wilayah; di sebelah utara berbatasan dengan Desa

tr 'ljetjep Rohendi Rohidi, Analisa Data knliwif"Iakarta: UI Press, l992,hal. 19'20te Op.cit. Ekspresi Seni Orang Miskin: Adaptasi Simbolik Terhadap Kemiskinan;
Ringkasan Disertasi. Jakarta: UI, 1993, hal.2.
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Cemara, sebelah Selatan Desa Manggungan, sebelah Barat Desa Losarang, dan

sebelah Timur Desa Puntang.

Untuk mencapai Desa Krimun baik dari kota Indramayu ataupun dari arah

Subang tidak membutuhkan waktu yang lama dan sangat mudah karena terletak di

tepi jalan utama Pantura. Dibutuhkan waktu 30 menit dari arah kota Indramayu

menuju ke Desa Krimrm dengan jarak tempuh kurang lebih 15 km. Jarak dari

jalan utama ke tempat ibadah komunitas Suku Dayak Bumi Segandu kurang lebih

1.5 km yang bisa ditempuh dengan jalan kaki atau naik ojeg. Lokasi padepokan

berada di tengah perkamflrmganjadi tidaklah sulit untuk menemukannya.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penyusunan laporan

penelitian diperlukan adanya sistematika penulisan, adapun sistematika

penulisannya sebagai berikut :

Pada Bab I menrpakan pendahuluan yang menjadi latar belakang

ketertarikan melalcukan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, langkah-langkah dan metode dalam perencanaan penelitian yang akan

dilakukan. Untuk memudahkan dan acuan dalam penelitian akan melihat tinjauan

pustaka terutama dari para peneliti pendahulu sehingga menjadi kerangka

pemikiran teoretis. Dalam bab ini juga dipaparkan tentang metode penelitian yang

dilakukan penulis dan sistematika penulisan.

Pada Bab II merupakan gambaran yang mengupas tentang keberadaan suku

Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu yang terdiri dari sejarah

berdirinya komunitas sukuDayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu, aspek-

aspek sosial budaya, sistem kepercayaan, dan ajaran-ajaran yang harus dilakukan.

Bab III akan menjelaskan tentang gambar dinding pada padepokan Suku Dayak

Bumi Segandu, terutama: bahasa rupa sebagai unsur pembentuk gambar,

identifikasi gambar dinding sebagai media komunikasi, sastra visual yang

imajinya dilukiskan pada dinding dan mengemukakan tentang transformasi

gagasan yang tertuang dalarn sastra berupa kitab divisualkan pada gambar
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dinding, dan menjelaskan interpretasi makna simbolis yang tertuang dalam

garrbar dinding.

Dalam Bab IV berisi analisis teatang pemanfaatan sistem naturalis'

perspehif-m oment opname dan ruang-waktudatar pada panel gambar dan analisis

pernbacaan sastra visual pada gambar dinding ditelaah dengan cara wimba dan

tata ungkapan. Sedangkan pada Bab V yang menjadi bagian penutup dari tesis

mencakup tentang simpulan hasil dri penelitian dan saran yang dikemukakan

oleh penulis

Gambar L Skema Kerja Penelitian

Gambar Dinding SukuDayak Bumi
Segandu Indramayu sebagai sastra visual

Landasan pemikimn,
Rumusaq

Tujuan,
Metode

j.s,r"d;"pu,,gu,t
Studi Pustaka

I{ajiar Rrrya
(bahasa nrya)

vtI

\ r--*;---r ll
Pendekatan
bahasa rupa;

cara wimba &
tata ungkap

]_

. Anallsis
Membaca gmbar dinding

dengan cara wimba dan tata ungkapan

Kesimpulant
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