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Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pergeseran 
periode pada karya seniman Isa Ansory pada periode 2000-2007, 
bahwa dalam setiap periode kekaryaan terjadi suatu pergeseran 
terutama pada corak. Corak sendiri mencakup berbagai unsur,yaitu 
ide, bentuk, warna, tema, konsep yang kesemua nya terdapat 
dalam unsur seni, prinsip seni dan ideologis seniman. Karena 
luasnya bahasan tentang corak suatu lukisan maka dalam  
penelitian ini peneliti memfokuskan pada latar belakang 
penciptaan dan faktor yang mempengaruhi periode 2000-2007 dan 
corak lukisan jika dilihat dari jenis perwujudan visual periode 
2000-2007 yang terdiri dari Perwujudan Bentuk, Ide, Tema dan 
Konsep Lukisan.   

Untuk mencapai tujuan, penelitian ini menggunakan 
berbagai langkah analisis data, mulai dari reduksi data, penyajian 
data dan pengambilan kesimpulan, kesemuanya untuk mencari 
gambaran pengertian yang bersifat umum dan menyeluruh tentang 
kehidupan dan kepribadian Isa Ansory, peran serta kedudukannya 
dan untuk mengorganisasikan corak antar periode kekaryaan yang 
diperoleh melalui pengamatan berpartisipasi maupun wawancara 
yang masing-masing terseleksi Sedangkan pendekatannya 
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengambilan data 
terhadap latar belakang ( faktor genetik dan objektif  ) proses dan 
corak dilihat dari perwujudan visual lukisan ( produk ), 
menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui latar belakang 
penciptaan lukisan periode 2000-2007dan corak lukisan jika 
dilihat dari perwujudan visual lukisan karya Isa Ansory periode 
2000-2007  yang terdiri dari Perwujudan Bentuk, Ide, Tema dan 
Konsep Lukisan. 

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa 
latar belakang penciptaan karya periode 2000-2007 dipengaruhi 
faktor intern (bakat) dan ekstern (anak, pendidikan dan lingkungan 
Pondok Seni Batu), serta corak jika dilihat dari segi perwujudan 
visual lukisan Isa Ansory periode 2000-2007dikategorikan sebagai 
lukisan figuratif representasional berjenis naifis dan realis.  


