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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Kreativitas merupakan hal penting dalam menghadapi persaingan pada zaman sekarang
ini. Kreatifitas adalah modal manusia untuk survive di era teknologi yang semakin hari semakin
canggih. kemampuan kreativitas sudah Allah anugrahi pada kita selaku manusia. tinggal
manusianya itu sendiri yang harus berusaha memperbanyak pengalaman, belajar, dan berfikir
ekstra untuk menciptakan karya yang inovatif.
Inovasi yang sudah dilakukan manusia sangat beragam dan di berbagai bidang, hal
tersebut telah merubah peradaban manusia di setiap peradaban sampai sekarang artinya
manusia tidak kekurangan kreatifitas dalam mencipta. Karena manusia mencipta mengikuti
perkembangan jaman.
Manusia kreatif adalah manusia yang selalu mencari alternatif dalam memecahkan
masalah. semakin banyak aternatif yang difikirkan dan dilakukan maka manusia itu semakin
kreatif. Sikap kreatif harus dimiliki oleh seorang guru, agar pembelajaran yang dilakukan pada
siswa menarik dan tidak monoton. Terlebih lagi guru seni budaya, pada setiap pembelajaran
harus mongolah ide dan gagasannya hingga menghasilkan inovasi baik itu media, teknik, alat,
metode dalam pembelajaran.
Hal ini yang dilakukan oleh penulis, menyikapi materi tentang karya seni rupa 3
dimensi, penulis memiliki gagasn untuk mengajarkan cara membuat relief 3 dimensi dengan
teknik pahat. Pada umumnya relief menggunakan media batu alam seperti yang terdapat pada
dinding candi borobudur, atau relief batu alam yang terdapat di daerah Bobos perbatasan
Majalengka – Cirebon. disana banyak terdapat pembuat relief dari batu alam.
Akan tetapi ide dalam membuat relief tersebut terhambat dikarenakan keadaan peserta
didik yang kurang mampu membeli media batu alam karena batu alam harganya relatif mahal.
selain itu peserta didik tidak memiliki tatah sebagai alat untuk memahat. hal tersebut membuat
penulis berfikir untuk membuat media alternatif pengganti batu alam. Media tersebut juga
harus lebih mudah pahat (tidak keras seperti batu alam) dengan alat yang mudah didapatkan.
setelah mengolah ide dan gagasan penulis menemukan media gipsum sebagai pengganti batu
alam.

Proses kreatif tersebut yang akan penulis laporkan pada laporan karya inovatif ini
semoga karya inovatif ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi orang lain pada
umumnya.

B. Tujuan dan Hasil Yang Diharapkan
Tujuan penulis dalam membuat laporan karya inovatif ini adalah menginformasikan
bahwa relief tidak hanya dibuat pada media batu alam saja tetapi ada media alternatif yang
efektif, lebih murah dan mudah dalam segi teknik yaitu dengan menggunakan media
gipsum.
Selain itu dalam laporan ini penulis menginpormasikan bagaimana cara membuat
relief dengan media gipsum dari proses pembuatan balok gipsum, merancang desain,
kegiatan meraut / pemahatan relief, hingga finishing.
Hasil yang diharapkan penulis adalah media alternatif ini bisa digunakan oleh guru
guru seni budaya lainnya dalam upaya memudahkan pembelajaran praktikum teknik pahat.
sehingga para siswa dimudahkan dalam teknik dan juga dapat menekan biaya praktik. lebih
jauhnya lagi penulis berharap apresiasi dan ekspresi siswa lebih tinggi lagi dalam mencipta
karya seni relief sehingga anak anak Indonesia lebih mengenal kembali dan meneruskan
tradisi nenek moyang kita yaitu memahat. Karena itulah salah satu yang menjadi jati diri
bangsa sehingga bangsa Indonesia bisa dihormati oleh bangsa lain.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Relief
Relief adalah seni pahat dan ukiran 3-dimensi yang biasanya dibuat di atas batu.
Bentuk ukiran ini biasanya dijumpai pada bangunan candi, kuil, monumen dan tempat
bersejarah kuno. Di Indonesia, relief pada dinding candi Borobudur merupakan salah satu
contoh yang digunakan untuk menggambarkan kehidupan sang Buddha dan ajaranajarannya.(wikipedia)
Relief terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya:
1. Relief Tinggi
Relief tinggi atau (bahasa Perancis: Haut-relief, bahasa Italia: Alto-rilievo,
bahasa Inggris: High-relief) adalah jenis relief dengan ukiran yang lebih menonjol
keluar dengan penampil kedalaman dimensi lebih dari 50 persen. Relief ini hampir
menampilkan seni patung yang utuh yang menempel pada dasar permukaan dinding.
Contoh relief tinggi adalah kebanyakan arca periode Hindu Buddha Jawa yang
bersandar pada stela sandaran arca, atau relief-relief dewata Lokapala pada candi
Prambanan. Contoh lainnya adalah relief-relief Yunani dan Romawi kuno yang lebih
menonjol.

Gambar 1: contoh relief tinggi metope yang diambil dari
kuil Parthenon

2. Relief rendah
Relief tinggi adalah jenis relief dengan ukiran yang sedikit menonjol dari dasar
permukaan dinding. Tonjolan atau kedalaman ukirannya bervariasi dan biasanya hanya

beberapa sentimeter atau kurang dari 50 persen kedalaman dimensi ukiran. Contoh dari
relief rendah atau bas-relief adalah relief-relief pada candi periode klasik Jawa kuno,
misalnya relief candi Borobudur.

Gambar 1: contoh relief rendah Salah satu panel relief
rendah di dinding Candi Borobudur

3. Relief dangkal
Relief dangkal atau (bahasa Inggris: shallow-relief atau bahasa Italia: rilievo
schiacciato) adalah jenis relief yang lebih dangkal dari relief rendah. Ukiran relief
hanya berupa guratan-guratan tipis untuk menghilangkan material latar.

Gambar 2: contoh relief dangkal

4. Relief tenggelam
Relief tenggelam atau (bahasa Inggris: sunken-relief) adalah jenis relief di mana
latar permukaan dinding dibiarkan utuh dan rata, sementara ukiran figur digambarkan
tenggelam dicukil dalam permukaan dinding. Jenis relief seperti ini lazim dalam
kesenian Mesir kuno.

Gambar 3: contoh relief tenggelam

B. Gipsum
1. Devinisi Gipsum
Kata gipsum berasal dari kata kerja dalam bahasa Yunani μαγειρεύω, yang
artinya memasak. Disebut memasak karena di daerah Montmartre, Paris, pada beberapa
abad yang lalu orang-orangnya membakar gipsum untuk berbagai keperluan, dan
material tersebut kemudian disebat dengan plester dari Paris. Gipsum adalah salah satu
contoh mineral dengan kadar kalsium yang mendominasi pada mineralnya.
2. Penggunaan gipsum
Penggunaan gipsum dapat digolongkan menjadi dua macam seperti dipaparkan
dibawah ini.
a. Yang belum mengalami kalsinasi.
Dipergunakan dalam pembuatan semen Portland dan sebagai pupuk. Jenis
ini meliputi 28% dari seluruh volume perdagangan.
b. Yang mengalami proses kalsinasi.
Sebagian besar digunakan sebagai bahan bangunan, flester paris, bahan
dasar untuk pembuatan kapur, bedak, untuk cetakan alat keramik, tuangan logam,
gigi dan sebagainya.
3. Gipsum untuk Patung

Jenis gipsum yang digunakan untuk patung adalah berupa serbuk seperti bedak.
dipasaran sering disebut adhesive.Adesif ini bisanya digunakan sebagai bahan bagunan
berupa hiasan relief sudut antara tembok bagian atas dan tepi plafon, papan plafon, selain
itu bisa juga digunakan sebagai dempul penutup retakan pada tembok.

Gambar 4: contoh penggunaan gipsum

C. Desain Ornamen
Ornamen berasal dari kata “ Ornare ” (bahasa Latin) yang berarti menghias.
Ornamen juga berarti “ dekorasi ” atau hiasan, sehingga ornamen sering disebut sebagai
disain dekoratif atau disain ragam hias. Dalam Ensiklopedia Indonesia p. 1017, ornamen
adalah setiap hiasan bergaya geometrik atau bergaya lain, ornamen dibuat pada suatu bentuk
dasar dari suatu hasil kerajinan tangan (perabotan, pakaian dan sebagainya) termasuk
arsitektur.
Elemen pokok dalam ornamen adalah motif. Ia merupakan bentuk dasar dalam
penciptaan/perwujudan suatu karya ornamen. Motif dalam ornamen meliputi:
1. Motif Geometris.
Motif tertua dari ornamen adalah bentuk geometris, motif ini lebih banyak
memanfaatkan unsur-unsur dalam ilmu ukur seperti garis-garis lengkung dan lurus,
lingkaran, segitiga, segiempat, bentuk meander, swastika, dan bentuk pilin, patra mesir
“L/T” dan lain-lain.
2. Motif Tumbuhan
Motif tumbuhan yang merupakan hasil gubahan sedemikian rupa jarang dapat
dikenali dari jenis dan bentuk tumbuhan apa sebenarnya yang digubah/distilisasi,
karena telah diubah dan jauh dari bentuk aslinya.

Penggambaran motif tumbuh-tumbuhan dalam seni ornamen dilakukan dengan
berbagai cara baik natural maupun stilirisasi sesuai dengan keinginan senimannya,
demikian juga dengan jenis tumbuhan yang dijadikan obyek/inspirasi juga berbeda
tergantung dari lingkungan (alam, sosial, dan kepercayaan pada waktu tertentu) tempat
motif tersebut diciptakan.
3. Motif binatang.
Penggambaran binatang dalam ornamen sebagian besar merupakan hasil
gubahan/stilirisasi, jarang berupa binatang secara natural, tapi hasil gubahan tersebut
masih mudah dikenali bentuk dan jenis binatang yang digubah, dalam visualisasinya
bentuk binatang terkadang hanya diambil pada bagian tertentu ( tidak sepenuhnya) dan
dikombinasikan dengan motif lain. Jenis binatang yang dijadikan obyek gubahan antara
lain, burung, singa, ular, kera, gajah dll.
4. Motif Manusia.
Manusia sebagai salah satu obyek dalam penciptaan motif ornamen mempunyai
beberapa unsur, baik secara terpisah seperti kedok atau topeng, dan secara utuh seperti
bentuk-bentuk dalam pewayangan.
5. Motif gunung, air, awan, batu-batuan dan lain-lain.
Motif benda-benda alami seperti batu, air, awan dll, dalm penciptaannya
biasanya digubah sedemikian rupa sehingga menjadi suatu motif dengan karakter
tertentu sesuai dengan sifat benda yang diekspresikan dengan pertimbangan unsur dan
asas estetika. misalnya motif bebatuan biasanya ditempatkan pada bagian bawah suatu
benda atau bidang yang akan dihias dengan motif tersebut.
6. Motif Kreasi
Motif Kreasi/ khayalan yaitu bentuk-bentuk ciptaan yang tidak terdapat pada
alam nyata seperti motif makhluk ajaib, raksasa, dewa dan lain-lain.Bentuk ragam hias
khayali adalah merupakan hasil daya dan imajinasi manusia atas persepsinya, motif
mengambil sumber ide diluar dunia nyata. Contoh motif ini adalah : motif kala, motif
ikan duyung, raksasa, dan motif makhluk-makhluk gaib lainnya.
D. Relief Ornamen dengan Media Gipsum
Relief ornamen dengan media gipsum merupakan karya seni relief yang terbuat dari
bahan gipsum. Pada umunya relief menggunakan media batu baik itu batu candi, batu palm,
batu andesit dan lain lain. Batu memiliki karakter keras, kuat tidak mudah pecah. oleh karena
itu media batu sangat cocok digunakan oleh seniman pahat yang sudah mahir.

BAB III
PROSES PEMBUATAN KARYA

Proses pembuatan karya relief dengan media gipsum sangat mudah apabila sesuai
dengan tahapan pembuatannya. Hanya saja perlu kehati hatian dalam membuat relief gipsum
karena karakter gipsum yang mudah pecah dan lunak. Sebelum membuat karya relief gipsum
perlu menyiapkan beberapa hal diantaranya:
A. Alat dan Bahan:
1. Alat
Tidak banyak alat yang digunakan dalam membuat karya gipsum diantaranya
adalah:
a. Desain motif,
b. Cutter,
c. Plastik atu triplex (untuk alas balok gipsum ),
d. Cerakan balok gipsum (bisa menggunakan triplex atau multiplex)
e. Ember adukan
f. kuas, dan
g. Paku sebagai alat bantu.
2. Bahan
Bahan yang digunakan dalam membuat karya relief gipsum adalah Serbuk
adhesip (bahan gispum). bahan dasar ini harus di olah menjadi balok dengan cara di
cetak. Bahan ini bisa di dapatkan di toko bangunan atau toko gipsum dengan harga Rp.
5.000,- / kg atau kurang lebih Rp. 70.000,- /sak yang berat bersihnya 20 kg. Apabila
ingin lebih hemat pebelian 1 sak itu akan lebih hemat dibanding beli kiloan.
B. Proses Pembuatan
Proses pembuatan relief dari gipsum terdiri dari lima tahapan diantaranya adalah
pembuatan desain, pencetakan gipsum, penggambaran desain pada gipsum, pembentukan
relief, dan finishing.
1. Pembuatan desain
Pembuatan desain merupakan proses penuangan ide dan gagasan berupa
gambar yang dituangkan pada kertas. Pembuatan desain ini sangat penting karena akan
menentukan bagus atau tidaknya suatu karya.
Pembuatan desain dilakukan di kertas. Kertas yang digunakan adalah kertas manila atau
bisa juga di kertas HVS asalkan warna putih. prosesnya diantaranya sebagai berikut:

a. Menentukan ukuran seserapa besar karya yang akan digarap. penentuan ini dilakukan
Sesuai dengan keinginan seniman. dan itu relatif baik besar atau kecil tergantung
selera. hanya saja apabila menggunakan ukuran yang besar maka perlu hati hari
dalam merubah tempat selain berat dan juga rentan patah atau retak.
Ukuran yang digunakan untuk praktik cukup dengan ukuran 20 cm X 20 cm.
tidak terlalu besar dan bidang reliefnya cukup disesuaikan denganwaktu praktik.
2. Pencetakan Gipsum
Sebelum melakukan pencetakan gipsum kita harus menyiapkan cetakannya
terlebih dahulu. Buatlah cetakan yang terbuat dari bahan yang keras tapi berupa
lempengan. salah satu yang direkomendasikan adalah triplex atau multiplex. buat
cetakan dengan ukuran sesuai denga desain yang dibuat yaitu 20 cm X 20 cm.

Gambar 5: cetakan gipsum

Setelah cetakan tersedia maka kita lakukan proses pencetakan dengan cara:
a. Masukkan serbuk gipsum ke dalam ember adukan banyaknya kurang lebih ½ sampai
dengan 1 kg serbuk gipsum kemudian masukkan air dengan perbandingan 2 : 1. Dua
bagian serbuk gipsum satu bagian air. kemudian diaduk sampai rata.

b. tuangkan adonan gipsum yang sudah rata ke cetakan gipsum ratakan bagian atasnya
kemudian diamkan 1- 2 jam. setelah gipsum didiamkan maka permukaan gipsim akan
terasa hangat. itu tandanya sedang mengalami pengerasan.
c. Setelah kering, kira kira 1 sampai 2 jam, buka cetakan gipsum gan balok gipsum siap
diolah menjadi relief.

Gambar 8: gipsum yang sedang dicetak

Gambar 9: hasil balok gipsum

3. Penggambaran desain pada gipsum
Proses ini merupakan proses memindahkan desain dari kertas ke permukaan
gipsum. prosesnya bisa dilakukan dengan cara di jiplak atau bisa juga dilakukan dengan
cara digambar ulang. Hanya saja penggambaran ulang lebih sulit dibandingkan dengan
di jiplak.
Proses penjiplakan dilakukan dengan cara menaruh kertas desain pada
permukaan balok gipsum. kemudian ikuti garis desain yang ada di kertas dengan sedikit
tekanan. setelah selesai permukaan balok gipsum akan nampak seperti relief dangkal.
4. Pembentukan relief
Pembentukan relief gipsum dilakukan dengan menggunakan pisau cutter. toreh
garis garis motif pada balok gipsum, kemudian kerik bagian back round sehingga
objeknya terlihat menonjol. Kemudian bentuk objek sesuai dengan bentuk riil.

Gambar 10: Proses mencukil

(memahat) atau membentuk relief

Proses pembentukan ini harus dilakukan dengan hati hati karena karakter
gipsum yang lunak dan mudah pecah. bila perlu gunakan jarum, peniti atau paku
untuk menghadilkan ornamen motif yang detail. Sesekali sapu permukaan gipsum
dengan menggunakan kuas agar sisa sisa dari pengikisan gipsum terbuang dan motif
kembali terlihat.

Gambar 11: Proses setengah jadi detail
ornamen lebih detail dengan menggunakan jarum

5. Finishin
Proses finishing merupakan proses terakhir dalam pembuatan karya relief
gipsum. proses ini bisa dilakukan dengan:
a. Membersihkan bagian relief dengan menggunakan kuas,
b. Menambal bagian bagian yang berlubang, sehingga relief menjadi lebih halus,
c. Pengampleasan dengan menggunakan amplas ukuran 1000 (ukuran paling halus)
dan
d. bila perlu lakukan pengecatan agar relief terlihat indah dan juga awet.

C. Hasil Akhir
Hasil akhir relief gipsum bisa diaplikasikan menjadi hiasan dinding sebagai
elemen estetis ruangan, atau juga bisa dijadikan sebagai plakat atau hiasan di meja dengan
menambahkan dudukan dari kayu.

Gambar 12: beberapa contoh hasil akhir karya relief gipsum

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Kreatifitas bisa dilakukan dengan berabagai macam pengejewantahan kreativitas akan
menghasilkan karya inovatif. Salah satunya inovasi dalam karya seni. Inovasi dalam karya seni
terutama seni rupa bisa berupa inovasi media, alat, teknik, dan juga gaya dan aliran karya seni
itu sendiri.
Berkarya dan mengajar harus dibarengi dengan sikap kreatif karena dengan kreatif kita
bisa lebih merkembang lagi. Apalagi di jaman yang serba canggih sekarang ini. Kreatifitas
diperlukan dalam mendidik dan berkarya agar kita bisa mngikuti perkembangan jaman.
Salah satu inovasi dalam bidang seni rupa yang penulis lakukan adalah membuat balok
gipsum sebagai media pengganti batu alam yang memiliki karakter keras dan harganya mahal.
Dengan menggunakan balok gipsum para pematung atau pembuat relief pemula bisa lebih
mudah membentuk dengan alat yang mudah didapatkan dan juga harga bahan dasarnya relatif
murah di banding batu alam.
Semoga media alternatif ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan dalam praktik
pembelajaran seni budaya terutama materi patung atau relief di sekolah berbagai tingkatan.

