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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam berkarya setiap manusia memiliki beberapa macam teknik, bahan 

maupun media untuk menciptakan hasil karya seni. Di Indonesia sendiri yang 

merupakan daerah kepulauan dengan jumlah ribuan, tentunya juga mempunyai 

bahasa, kondisi perekonomian, lingkungan sosial, dan sistem kepercayaan atau 

budaya yang berbeda-beda. Maka timbulah adanya sebuah keanekaragaman 

manusia dalam menciptakan hasil karya seninya baik berupa alat maupun media, 

hal tersebut menunjukkan bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan akan seni 

sebagai media ekspresi. Dengan ekspresi manusia dapat mengungkapkan, 

menuangkan, pendapat, ide mereka dalam bentuk karya seni yang dapat dinikmati 

adanya suatu keindahan. Kebutuhan seni sebagai rasa akan kepuasan itu tak 

terpisahkan dari seluruh kehidupan manusia. Hasil karya seni yang beragam itu 

dimunculkan oleh setiap individu seorang seniman dari berbagai masalah faktor 

dalam mengekspresikan idenya sebagai prinsip dasar berkarya.  

Terdapat dua macam dalam berkarya seni rupa seni itu sendiri yaitu: karya 

seni tiga dimensi yang memiliki panjang, lebar dan tinggi, antara lain meliputi: 

seni patung dan seni bangun/arsitektur; dan karya seni rupa dua dimensi yang 

hanya memiliki panjang dan lebar saja, antara lain: meliputi seni lukis, seni kriya 

(keramik, anyaman, batik) dan grafis. Dari dua macam karya seni rupa timbul pula 

dalam pemakaian media, bahan yang digunakan, atau teknik yang digunakan itu 

sangat bervariatif guna seorang seniman dapat mengekspresikan diri menciptakan 

sebuah hasil karya seni melalui gagasan mereka.  

Berangkat dari gagasan penulis yang ingin membuat karya seni ukir relief 

dengan media kayu yang digunakan sebagai media dasar penciptaan, dan alat 

berupa pahat ukir yang terdiri dari berbagai macam bentuk mata pahat ukir dan 

ukuran, adalah sebuah kekaguman, ketertarikan dan kecintaan penulis terhadap 

suatu bangunan yang berada di sebuah kampus. Adapun untuk objek yang akan 

dipakai sebagai gagasan adalah yaitu Gedung Isola. Sebuah gagasan yang didapat 

hasil dari perkuliahan seperti mata kuliah gambar model, gambar bentuk dan juga 

fotografi yang memotret dengan sudut pandang menarik. Tidak kalah menariknya 
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adalah keinginan penulis untuk menuangkan gagasan dalam pembuatan karya ukir 

relief berbahan kayu dengan objek Gedung Isola.  

Gedung Isola adalah gedung sejarah peninggalan zaman Belanda, 

merupakan gedung bergaya konsep Art Deco yang unik dan mempunyai khas 

tersendiri dari bangunan Villa Isola. Nama Isola ini seakan sudah tidak terdengar 

lagi karena sekarang-sekarang ini lebih dekat/sering terdengar  dengan nama 

gedung bumi siliwangi yang berlokasi di jalan Dr. Setiabudhi no.299, dengan 

desain oleh arsitektur belanda bergaya  art deco pada zaman itu. Sebuah 

kebanggan tersendiri oleh masyarakat dan mahasiswa Universitas Pendidikan 

Indonesia karena memiliki gedung bersejarah peninggalan zaman belanda yang 

dijadikan gedung rektorat dan sekaligus sebagai icon kampus IKIP Bandung 

sekarang UPI Bandung. Dengan keunikan yang di miliki pada gedung Isola ini 

dalam segi arsitektur, maupun dalam segi sejarah dari bangunan Isola yang 

dijadikan gedung rektorat ini. Maka penulis ingin menuangkan sebuah gagasan 

dari gedung Isola sebagai pembuatan atau penciptaan karya relief  dari  ukiran 

kayu, yang disajikan dalam judul “GEDUNG ISOLA SEBAGAI GAGASAN 

DALAM PEMBUATAN RELIEF UKIRAN KAYU”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penciptaan tersebut maka dapat di rumuskan 

masalah penciptaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan konsep pembuatan relief ukiran kayu dengan motif 

gedung Isola? 

2. Bagaimana proses dan teknik pembuatan relief ukiran kayu dengan motif 

gedung Isola? 

3. Bagaimana visualisasi karya seni relief ukiran kayu dengan motif gedung 

Isola? 

 

C. Tujuan Penciptaan 

Melalui skripsi penciptaan ini penulis bermaksud untuk mengetahui lebih 

dalam lagi mengenai relief ukiran kayu dengan menggunakan gagasan yaitu 

gedung Isola kampus Universitas Pendidikan Indonesia.  
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Adapun tujuan penciptaan ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memvisualisasikan dan menggambarkan relief Gedung Isola dengan 

teknik ukiran berbahan kayu sebagai hiasan dinding  

2. Untuk mengetahui  proses pembuatan relief  ukiran kayu  

 

D. Manfaat Penciptaan 

Dari penciptaan tentang pembuatan relief ukiran kayu ini, penulis 

memaparkan kegunaaan dan manfaat sebagai berikut: 

1. Kegunaan bagi penulis 

a) Menambah wawasan tentang pembuatan relief  ukiran kayu 

b) Meningkatkan kemampuan membuat ukiran kayu 

2. Kegunaan bagi dunia pendidikan dan seni rupa 

a) Dapat dijadikan sebagai bahan pengajaran yang berkaitan dengan kriya kayu 

dan ornamen nusantara 

b) Dapat dijadikan sebagai media pembelajaran di kelas dalam materi seni 

budaya 

3. Kegunaan masyarakat 

a) Untuk mengenalkan kepada masyarakat terkait seni ukir  

b) dapat dijadikan sumber bahan pemikiran dalam pengembangan industri 

ekonomi kreatif yang berbasis keunggulan budaya lokal  

 

E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN,  

Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penciptaan, Manfaat 

Penciptaan, dan Sistematika Penulisan 

2. BAB II LANDASAN PENCIPTAAN,  

Berisi kajian pustaka, kajian faktual, dan gagasan awal. Yang menjelaskan 

landasan proses penciptaan dengan mengkaji sumber pustaka dan sumber 

lapangan 
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3. BAB III METODA PENCIPTAAN,  

Berisi tentang metode proses dan teknik dalam penciptaan seperti proses 

persiapan dan proses penciptaan 

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN KARYA,  

Menjelaskan pengembangan konsep karya, dan menganalisis hasil karya 

ciptaan 

5. BAB V PENUTUP,  

Berisi kesimpulan hasil penciptaan, dan saran yang berkenaan dengan karya 

seni penciptaan 

 


