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KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis penjatkan pada Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang Maha
Pengasih dan Maha Penyayang, karena berkat Rahmat dan Inayahnya penulis bisa
menyelesaikan makalah dengan judul “Kreasi Embos dari Bahan sampah Kaleng Minuman
Kemasan sebagai Elemen Estetis” ini dengan lancar.

Dalam penyusunannya panulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:
1. Bapak, H Tatang, S.Ag., M.M. selaku Kepela Sekolah SMK Negeri 1 Maja;
2. Bapak, Ijang Mamay U, M.Pd selaku Wakasek Kurikulum SMK Negeri 1 maja;
3. Rekan rekan guru dan Staf Tata Usaha SMK Negeri1 Maja
4. Pihak pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam
penyusunan makalah ini.
Penulis akui penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu
kritik dan saran penulis harapkan dari para pembaca untuk memperbaiki penulisan makalah
kedepannya. Penulis berharapmakalah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi
pembaca pada umumnya. Aamiin.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Permasalahan sampah di Indonesia bukan lagi rahasia umum. Belakangan ini
permasalahan sampah yang semakin hari semakin menggunung sudah menjadi topik
perbincangan yang cukup menyedot perhatian setiap kalangan. Permasalahan sampah sudah
menjadi santapan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia. Berbagai jenis sampah telah
mewarnai setiap sudut pandang kita. Sampah merupakan hal yang serius yang harus ditangani
segera. Bisa dibayangkan sekian kubik sampah dibuang oleh rumah tangga dan industri. Dan
mau tidak mau kita harus mengakui bahwa bangsa Indonesia ini masih kurang memahami
tentang sampah.
Berbagai cara telah ditempuh oleh Pemerintah dan sebagian masyarakat untuk
mengurangi volume sampah di Indonesia. Namun tetap saja sampah masih menumpuk dan
menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, sebagai jalan
alternatif saya mencoba untuk memanfaatkan kaleng bekas minuman menjadi karya embos
dengan teknik tekan dengan objek ornamen nusantara bernilai. dan melaporkannya dalam
bentuk makalah yang saya beri judul “Kreasi Embos dari Bahan sampah Kaleng Minuman
Kemasan sebagai Elemen Estetis”

B. Tujuan dan Hasil Yang Diharapkan
Tujuan saya memilih sampah minuman kaleng kemasan sebagai media berkarya
karena banyaknya sampah yang berasal dari minuman kaleng kemasan yang hanya dapat
terpakai satu kali. Dan saya memilih karya embos dengan objek ornamen nusantara adalah
ingin mempopulerkan kambli ornamen nusantara pada semua kalangan karena ornamen
nusantara tidak lekang dimakan waktu dalam hal keindahannya. Sedangkan tujuan dari
pembuatan kerajinan barang bekas atau yang tidak terpakai ini adalah memanfaatkan barang
bekas menjadi nilai jual yang tinggi serta menambah nilai ekonomis dari barang yang sudah
tidak terpakai atau terbuang.
Hasil yang saya harapkan dari pembuatan karya embos dengan objek ornamen
nusantara ini adalah untuk mengurangi jumlah volume sampah yang seringkali
menggunaung dimana-mana dan bisa mencemarkan tanah. apalagi sampah kaleng yang
tidak bisa hancur dalam ratusan tahun serta dapat berpartisipasi dalam menyelamatkan bumi
kita yang tercinta ini..

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Sampah Kaleng Minuman Kemasan
Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk
digunakan secara biasa atau khusus dalam produksi atau pemakaian; barang rusak atau
cacat selama manufaktur; atau materi berlebihan atau buangan. (Kamus Istilah
Lingkungan, 1994).
"Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil
aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis." (Istilah
Lingkungan untuk Manajemen, Ecolink, 1996). "Sampah adalah sesuatu yang tidak
berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula". (Tandjung, Dr. M.Sc., 1982)
"Sampah adalah sumberdaya yang tidak siap pakai." (Radyastuti, W. Prof. Ir, 1996). (di
unduh dari (http://ardansirodjuddin.wordpress.com)
1. Jenis-jenis Sampah
Sampah yang kita keluarkan dalam kehidupan sehari-hari mempunyai berbagai
macam jenis diantaranya sebagai berikut :
a. Sampah organik mudah busuk (garbage), yaitu limbah padat semi basah, berupa
bahan-bahan organik yang mudah busuk atau terurai mikroorganisme. Sampah ini
umumnya berasal dari sector pertanian dan makanan, misalnya sisa dapur, sisa
makanan, sampah sayuran, dan kulit buah-buahan.
b. Sampah anorganik dan organik tak membusuk (rubbish), yaitu limbah padat
anorganik atau organik cukup kering yang sulit terurai oleh mikroorganisme,
sehingga sulit membusuk, misalnya kertas, plastic, kaca dan logam.
c. Sampah abu (ashes), yaitu limbah padat yang berupa abu, biasanya hasil
pembakaran. Sampah ini mudah terbawa angina karena ringan dan tidak mudah
membusuk.
d. Sampah bangkai binatang (dead animal), yaitu semua limbah yang berupa bangkai
Hewan/binatang (selain tumbuhan).
e. Sampah sapuan (street sweeping), yaitu limbah padat hasil sapuan jalanan yang
berisi berbagai sampah yang tersebar di jalanan, seperti dedaunan, kertas, dan
plastic.
f. Sampah industry (industrial waste), semua limbah padat buangan industry.
Komposisi sampah ini tergantung dari jenis industrinya.

kaleng minuman kemasan termasuk ke dalam sampah anorganik yang tidak dapat
diurai sehingga tidak membusuk sehingga dapat mencemari lingkungan karena kandungan
bahan kimianya yang tidak dapat teruraikan.

B. Kerajianan
Istilah kriya dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan sebagai pekerjaan
atau kerajinan tangan. Seni rupa dan kriya adalah dua kata yang memilki pengertian yang
berdekatan. Kriya dapat dikatakan seagai bagian daei seni rupa, yang cenderung lebih
mengutamakan nilai fungsi dan karakteristik yang unik dan spesifik.
Handicrafts yang didentikan dengan kata kriya diterangkan pula dalam
Encyclopedia Britannica, yaitu occupations of making by hand usable product graced with
visual appeal. Semua pengertian dan definisi kriya tersebut satu sama lain tidak jauh
berbeda kriya atau crafts atau handicrafts disimpulkan sebagai:
1. Sesuatu yang dibuat dengan tangan
2. Umumnya dbuat dengan sangat dekoratif atau secara visual sangat indah
3. Sering kali merupakan barang guna, pembuatannya menggunakan alat dengan
syarat bahwa sepanjang proses pembuatan karya harus sepenuhnya dapat
menguasai alat tersebut.

C. Konsep Desain
Pada dasarnya desain merupakan pola rancangan yang menjadi dasar pembuatan
suatu benda. Desain merupakan langkah awal sebelum memulai membuat suatu benda,
seperti baju, furniture, bangunan, dll. Pada saat pembuatan desain biasanya mulai
memasukkan unsur berbagai pertimbangan, perhitungan, cita rasa, dll. Sehingga bisa
dibilang bahwa sebuah desain merupakan bentuk perumusan dari berbagai unsur termasuk
berbagai macam pertimbangan di dalamnya.

D. Ornamen Nusantara
Ornamen Nusantara menunjuk pada bermacam bentuk ornamen yang tersebar di
berbagai wilayah tanah air, pada umumnya bersifat tradisional yang pada setiap daerah,
memiliki kekhasan dan keragamannya masing-masing. Di samping perbedaan-perbedaan
bentuk terdapat pula persamaan-persamaannya, misal jenis motif ornamen, pola susunan,
pewarnaan, bahkan nilai simbolisnya. Perkembangan ornamen Nusantara ini selaras
dengan kemajuan dan pertumbuhan kebudayaan Indonesia yang melatarbelakangi.

Motif merupakan unsur pokok sebuah ornamen. Melalui motif, tema atau ide dasar
sebuah ornamen dapat dikenali sebab perwujudan motif umumnya merupakan gubahan
atas bentuk-bentuk di alam atau sebagai representasi alam yang kasat mata. Ada pula yang
merupakan hasil khayalan semata, karena itu bersifat imajinatif, bahkan karena tidak dapat
dikenali kembali, gubahan-gubahan suatu motif kemudian disebut bentuk abstrak. Jenisjenis ornamen Nusantara berdasarkan motif hiasnya dapat dikelompokkan menjadi motif
geometris, motif manusia, motif binatang, motif tumbuh-tumbuhan, motif benda-benda
alam, motif benda-benda teknologis dan kaligrafi. Dari segi perkembangan historis terdapat
ornamen prasejarah, tradisional klasik atau kerakyatan pengaruh Hindu-Budha, Islam,
Kolonial dan lain-lain. Dari segi kekhususan motif hias atau langgam yang berlatar
belakang kedaerahan atau kesukuan ada motif Jawa, Bali, Kalimantan dan lain-lain. Dari
segi gaya bentuknya ada motif bergaya realis, dekoratif dan abstrak.
Motif geometris merupakan motif tertua dalam ornamen karena sudah dikenal sejak
jaman prasejarah. Motif geometris berkembang dari bentuk titik, garis, atau bidang yang
berulang dari yang sederhana sampai dengan pola yang rumit. Hampir di seluruh wilayah
nusantara ditemukan motif ini. Bentuk ornamen geometris antara lain meander, pilin,
lereng, banji, kawung, jlamprang dan tumpal.
Contoh contoh motif nusantara:

Motif mataram

Motif Bali

Motif Cirebon

Motif Jepara

Motif Jogja

E. Embos
Embos adalah suatu teknik untuk memberikan bentuk permukaan bidang media
menonjol. Bukan sekedar kesan menonjol, tetapi memang benar-benar menonjol. embos

biasanya sering digunakan pada kartu undangan. Biasa digunakan pada bentuk-bentuk
tertentu dari sebuah desain undangan pernikahan. Seperti Teks Undangan, The Wedding,
Serat Ulem, Tergantung dari Tema Undangan yang dibuat. Embos juga sering dipakai
untuk model desain Undangan Hard Cover. Biasanya untuk memberikan efek timbul pada
ornamen-ornamen di Cover undangan Tersebut.

BAB III
PROSES PEMBUATAN KARYA

A. Alat dan Bahan:


Kaleng minuman



Pola batik (Desain)



Paku



Kain lap untuk alas



triplex



lem/ doble tipe



Gunting



steplus

B. Proses Berkarya:
1. Siapkan kaleng minuman kusong yang akan dijadikan media berkarya. bisa merk apa
saja yang terpenting berbahan alumunium.

Kaleng bekas minuman

2. kemudian gunting bagian atas, bawah dan bagian tengah hingga kaleng menjadi
lembaran.

Gambar lembaran kaleng bekas minuman
3. Siapkan pola batik pada kertas HVS dengan ukuran sesuai dengan luas bidang karya
(lembaran kaleng).

Gambar desain pola batik pada kertas HVS

4. Pindahkan pola batik pada bagian dalam kaleneng dengan cara menggores menikuti
garis pola dengan paku.

Gambar memindahkan pola pada kaleng

5. setelah gambar pindah ke kaleng tekan tekan bagian luar motifnya pada kaleng
dengan menggunakan paku sehingga bagian luar pola akan terrtekan cekung ke dalam
sedangkan bagian polanya menonjol ke luar. semakin banyak tekanan atau titik di luar
pola semakin memperjelas tonolan motif.

Gambar proses menampakan motif dengan cara menekan kaleng
Gambar detail tonjolan pola

6. setelah pola terbentuk semua pada seluruh bagian permukaan kaleng siapkan triplek
yang akan dijadikan frame dan tempelkan kaleng dengan menggunakan doble tipe dan
diperkuat dengan paku payung. lalu hiasi triplex dengan cat atau dengan kolase biji
bijian

Gambar karya 1

Gambar karya 2

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Sampah bukanlah hal yang dapat disepelekan begitu saja. Pengolahan sampah tidak
dapat diserahkan seluruhnya kepada Pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab kita
bersama sebagai bangsa Indonesia. Jangan hanya bisa berbicara omong kosong tanpa
melakukan hal yang realistis dalam upaya pengolahan sampah ini. Perubahan yang besar tidak
mungkin terjadi tanpa perubahan yang kecil. Oleh karena itu, mari kerahkanlah daya kreatifitas
kita sebagai anak bangsa yang peduli serta mencintai negeri ini demi masa depan anak cucu
kita.

