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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang masalah 

 

Sumber inspirasi dalam  penciptaan karya seni sangatlah luas dan bebas, 

hampir semua hal yang dapat dilihat dan dipikirkan memiliki potensi dan pesona 

untuk digubah menjadi karya seni. Beberapa seniman ingin diakui keberadaan diri 

dan karya-karyanya, yaitu dengan menampilkan karakter,  gaya yang berbeda dalam 

mengungkapkan karyanya. 

Seperti halnya penulis yang kagum terhadap bentuk terumbu karang yang 

memiliki  karakteristik bentuk yang meliuk, melingkar melengkung dan terkesan 

memiliki sifat keras dan kasar  pada permukaannya. Sekilas memiliki kemiripan 

dengan tumbuhan lumut. Terumbu karang  adalah batu sedimen kapur laut sebagai 

bagian utama pembentuk terumbu, yang meliputi karang hidup maupun mati yang 

menempel pada batuan laut, secara fisik terumbu karang ini terbentuk dari kapur.  

Jacob Sumardjo (2000:214) mengatakan bahwa karya seni diciptakan untuk 

orang lain, sehingga karya tersebut baru benar-benar menjadi karya seni kalau ada 

penanggap yang mampu memperoleh pengalaman seni dari karya tersebut. Dengan 

demikian, faktor keterkaitan antara objek seni dan subjek penanggap amat 

menentukan munculnya nilai seni. Dalam penciptaan karya seni seniman dituntut 

untuk dapat menampilkan kualitas suatu objek, kualitas disini meliputi sifat-sifat atau 

karakteristik yang dapat dilihat pada objek tersebut. 
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Dari pendapat Sumardjo tersebut menggambarkan bahwa seniman dalam 

berkarya seni selalu didasari oleh nilai-nilai tertentu yang bukan hanya sekedar ingin 

diekspresikan semata, melainkan lebih dari itu adalah untuk dikomunikasikan pada 

orang lain. Dalam hal ini fungsi seni selain sebagai media ekspresi juga merupakan 

media komunikasi antara seniman dengan masyarakat atau publik seni. 

Tuntutan dalam penciptaan karya seni inilah yang mendorong penulis untuk 

bereksplorasi dan berkreasi yang terilhami dari bentuk Terumbu Karang ke dalam 

seni patung. Hasil eksplorasi dan kreasi dalam penciptaan patung ini di tampilkan 

dalam bentuk-bentuk deformatif. 

Patung deformatif adalah patung yang dibuat dengan bentuk-bentuk yang 

telah disederhanakan. Bentuk patung deformatif telah banyak berubah dari bentuk 

tiruan alam. Bentuk patung deformatif telah diubah sesuai dengan gagasan dan 

imajinasi dari pematung. Patung Deformatif dapat dijumpai pada karya pematung But 

Mochtar dan G. Sidharta. ( Diambil pada tanggal 20 Desember 2011 Sumber: 

http://acha-imute.host22.com/seni_patung.html) 

 Alam lingkungan merupakan objek yang tak pernah habisnya dijadikan 

sumber ide dalam berkarya seni. Sumber ide tersebut tidak saja terbatas pada alam 

binatang dan tumbuhan, melainkan juga alam manusia. Penciptaan karya seni 

sesungguhnya tidak lepas dari adanya pengaruh lingkungan, pengalaman fisik, 

pengalaman batin dan peristiwa menakjubkan yang dialami oleh seniman itu sendiri. 

Peristiwa dan pengalaman tersebut akan mengendap dan direnungkan kembali 

sehingga memunculkan endapan pengalaman estetis, selanjutnya diinterpretasikan ke 

dalam bentuk karya seni diantaranya patung yang melahirkan simbol-simbol yang 

dapat mewakili perasaan dan kepribadian dari pencipta. Dalam hal ini pencipta 

tertarik dengan bentuk terumbu karang yang begitu unik, yang meliuk, melingkar 

http://acha-imute.host22.com/seni_patung.html
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melengkung seolah-olah  mewakili gerakan gerakan manusia dalam mengekspresikan 

keadaan dirinya.  

Sebagian dari cara  manusia mengekspresikan keadaan dirinya, emosinya 

adalah terlihat dari berbagai perilaku yang tampak dari gerakan tubuh yang 

dilakukannya. Bagaimana manusia mengekspresikan dirinya sedang marah, sedih 

ataupun bahagia bisa dilihat dari gerakan tubuhnya. Bentuk-bentuk terumbu karang 

yang unik, yang meliuk, melingkar melengkung apabila di pandang dari sisi seni akan 

menjadi satu bentuk seni yang artistik dan menarik untuk dinikmati. 

 

B. Fokus Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang 

berkaitan dengan penciptaan karya, antara lain: 

1. Bagaimana konsep, gagasan dan pemikiran yang ada dalam pikiran penulis 

mengenai Terumbu karang kedalam bentuk Patung Deformatif? 

2. Bagaimana tema yang diambil, bentuk patung dan teknik penciptaanannya?  

C. Tujuan 

Tujuan penulisan yang dilakukan adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan tema, bentuk dan teknik yang digunakan dalam pembuatan 

patung.  
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D. Manfaat 

1. Bagi penulis bermanfaat sebagai sarana pembelajaran dalam menerapkan 

pengetahuan baik teoritis maupun praktis yang diperoleh selama mengikuti 

kuliah di jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY. 

2. Tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran, referensi dan sumber 

pengetahuan dunia seni rupa khususnya seni patung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


