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BAB III 

METODE PENCIPTAAN 

 

A. Teknik Penciptaan Boneka Pertunjukkan Keramik Tokoh – Tokoh 

Babad Pakuan (Guru Gantangan). 

Di dalam proses penciptaan boneka pertunjukkan keramik tokoh – tokoh 

Babad Pakuan (Guru Gantangan), penulis melakukan penelitian terlebih dahulu 

untuk mengkaji Babad Pakuan (Guru Gantangan) dan tokoh – tokohnya sebagai 

landasan berkarya. Metode penelitian kualitatif yang dilakukan penulis adalah 

metode kualitatif menurut Sarwono, J dan Lubis,H(2007:95) dengan tahapan – 

tahapan sebagai berikut : 

1. Merumuskan masalah 

2. Teknik Sampling 

Di dalam mengambil sampel, penulis memilih unit – unit sampel yang 

dianggap sesuai dengan apa yang akan dikaji dan dibuat berdasarkan atas 

informasi yang telah tersedia. Penulis membagi sampel menjadi tiga bagian 

yakni sampel mengenai Babad Pakuan (Guru Gantangan) yang meliputi isi 

dari Babad Pakuan, makna dari Babad Pakuan dan karakter – karakter tokoh 

Babad Pakuan (Guru Gantangan). Kemudian sampel mengenai boneka 

pertunjukkan  yang meliputi pengertian boneka pertunjukkan, jenis – jenis 

boneka pertunjukkan, dan sejarah boneka pertunjukkan. Sampel terakhir 
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adalah sampel yang berkaitan dengan keramik baik dari segi pengertian 

keramik, sejarah keramik dan proses pengerjaan keramik. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang dipilih oleh penulis adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer berupa teks hasil wawancara penulis mengenai teknis 

pembentukkan, pengerjaan keramik dan teknik membuat glasir dengan praktisi 

keramik. Sedangkan data sekunder didapatkan penulis berupa data dari studi 

pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah dan hal - hal yang berkenaan 

dengan Babad Pakuan (Guru Gantangan), boneka pertunjukkan dan teknik 

pembuatan keramik. Adapun sumber – sumber dari studi pustaka yang 

digunakan penulis adalah buku, karya ilmiah, kamus, website dan lain – lain. 

4. Alat Pengambilan Data 

Alat pengambilan data yang dilakukan penulis adalah wawancara dan 

mengkaji dokumen yang menghasilkan studi pustaka berkenaan dengan Babad 

Pakuan, boneka pertunjukkan dan proses pengerjaan keramik. 

5. Metode Pengambilan Data 

Di dalam pengambilan data, selain melakukan wawancara dan kajian 

dokumen yang menghasilkan studi pustaka penulis juga memilih metode 

pengambilan data secara partisipasi. Metode pengambilan data secara 

partisipasi adalah pengumpulan data melalui keterlibatan langsung peneliti 

dengan objek yang akan diteliti. Hal ini sesuai dengan skripsi penciptaan yang 

dibuat oleh penulis dimana penulis memiliki keterlibatan langsung karena 

penulis sendiri yang membuat karya dan meneliti karya tersebut menjadi 
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sebuah jawaban dari rumusan masalah pada skripsi penciptaan Babad 

Pakuan ( Guru Gantangan ) sebagai Ide Berkarya Boneka Pertunjukkan 

Keramik. 

6. Teknik Analisis 

Teknik analisis yang digunakan penulis di dalam skripsi penciptaan Babad 

Pakuan ( Guru Gantangan ) sebagai Ide Berkarya Boneka Pertunjukkan 

Keramik adalah analisis tema kultural. Analisis tema kultural adalah “analisis 

berpangkal pada pandangan bahwa segala sesuatu yang kita teliti pada 

dasarnya merupakan sesuatu yang utuh (keseluruhan), tidak terpecah – pecah.” 

Sarwono, J dan Lubis,H(2007:95). Di dalam penelitian ini penulis melakukan 

analisis terhadap hasil karya boneka pertunjukkan keramik Babad Pakuan 

(Guru Gantangan) yang telah dibuat sehingga menghasilkan sebuah 

kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah. 

 

Setelah penulis mendapatkan cukup data mengenai Babad Pakuan dan tokoh – 

tokohnya sebagai ide yang merupakan tahapan kreasi yang pertama yang 

dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan. Untuk memperjelas proses berkarya 

penulis maka penulis membuat bagan yang tertera di dalam Tabel 1.1. 

Karya keramik yang dibuat adalah karya keramik yang menggabungkan 

beberapa macam teknik keramik diantaranya teknik keramik tangan langsung 

(hand building), cetak tuang (slip casting) dan aplikasi glasir dengan bentuk 

boneka pertunjukkan. Di dalam teknik tangan langsung (hand building) terdapat 

tiga macam teknik pembentukan yakni teknik pijit (pinching), pilin (coiling) dan 
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lempeng (slab). Ketiga teknik ini memberikan keleluasaan bentuk dengan ciri 

khas dimana satu karya dengan karya yang lain akan berbeda karena 

pembentukkannya menggunakan tangan sebagai media berkarya. Sehingga tidak 

mungkin menghasilkan beberapa karya yang sama persis. Sedangkan teknik cetak 

tuang (slip casting) bertujuan agar benda keramik bisa diproduksi masal, karena 

pada teknisnya teknik ini menggunakan cetakan gips sebagai media 

pembentuknya dan bisa dilakukan secara berulang ulang sehingga menghasilkan 

benda keramik yang sama persis.  

Selain memiliki keunggulan, kedua jenis teknik pembentukan ini memiliki 

kekurangan. Pada teknik tangan langsung (hand building) benda keramik yang 

dihasilkan akan sedikit rapuh pada saat benda keramik masih dalam keadaan 

greenware. Selain itu juga bentuk yang dibuat tidak akan sama persis jika 

diperbanyak dan akan mengurangi efisiensi waktu jika hal tersebut dilakukan. 

Sedangkan kelemahan teknik cetak tuang (slip casting), benda keramik yang 

dibuat memiliki  keterbatasan bentuk karena prinsip cetakan dan hasil cetakan 

pada teknik cetak tuang (slip casting) tidak boleh saling mengunci sehingga antara 

cetakan dan hasil cetakannya bisa terlepas.  

Dari keterangan di atas maka penulis memiliki ide untuk bereksplorasi 

menggabungkan kedua teknik tersebut sehingga menghasilkan sebuah karya yang 

memiliki bentuk dasar yang sama namun tetap memiliki perbedaan pada bentuk – 

bentuk detailnya. Pengerjaan teknik seperti ini juga memperkaya pengalaman 

penulis dalam memperlakukan tanah liat sebagai media di dalam berkarya. 
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1. Alat dan Bahan 

a. Tanah Liat  

Tanah liat merupakan bahan utama di dalam pembuatan skripsi 

penciptaan Babad Pakuan ( Guru Gantangan ) sebagai Ide 

Berkarya Boneka Pertunjukkan Keramik. Penulis menggunakan 

dua jenis tanah liat yakni tanah liat jenis stoneware sebagai bahan 

karya jadi dan tanah liat earthenware sebagai bahan model cetakan. 

 

Gambar 3.1 Stoneware 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Earthenware 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

b. Gips 

Gips atau calci sulfat berfungsi sebagai bahan pembuatan cetakan 

keramik. 
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Gambar 3.3 Gips 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

c. Air  

 

Gambar 3.4 Air 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

Air berfungsi untuk membasahi tanah liat agar tetap plastis dan sebagai 

campuran di dalam membuat slip. 

d. Waterglass 

Waterglass adalah bahan deflocculant yakni bahan yang membuat 

tanah liat melayang – layang di air sehingga tanah liat tidak 

mengendap di bawah. Bentuk dari waterglass adalah pasta atau cair. 

Penambahan waterglass adalah sekitar 0,3% sampai dengan 0,7 % dari 
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lumpur yang tersedia. Untuk memudahkan pencampuran, waterglass 

dapat dicampur dengan air hangat dengan perbandingan 1:3 untuk 

waterglass dan air. 

 

 

 

Gambar 3.5 Waterglass 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

e. Penggaris 

Untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi benda keramik yang dibuat. 

 

Gambar 3.6 Penggaris 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

f. Rolling Pen 

Rolling pen berfungsi sebagai alat dalam membuat lempengan tanah 

liat. 
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Gambar 3.7 Rolling Pen 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

g. Butsir Kawat 

Butsir Kawat berfungsi sebagai alat untuk membentuk, merapikan, 

menghaluskan, mengerok atau membuat detail dan tekstur pada saat 

proses pembentukkan.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Butsir Kawat 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

h. Butsir Kayu 

Fungsi dari butsir kayu sama dengan butsir kawat yakni untuk 

membentuk, merapikan, mengerok, membuat tekstur ataupun detail 

pada proses pembentukan keramik.  
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Gambar 3.9 Butsir Kayu 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

i. Pisau Pemotong/cutter 

Berfungsi untuk memotong dan mengiris lempengan tanah liat. 

 

Gambar 3.10 Pisau Pemotong/cutter 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

j. Ember 

Sebagai wadah penyimpan air, tanah liat ataupun tanah liat slip. 
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Gambar 3.11 Ember 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

k. Pensil 

Pensil berguna untuk membuat sketsa bentuk pada benda keramik 

sebelum diglasir. 

 

Gambar 3.12 Pensil 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

l. Gelas Ukur 

Sebagai alat untuk menuang tanah liat slip ataupun untuk mengukur 

jumlah air yang akan dicampurkan pada tanah liat dan gips. 
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Gambar 3.13 Gelas Ukur 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

m. Saringan 120 mesh 

Saringan 120 mesh berfungsi untuk menyaring tanah liat dan glasir 

agar memiliki besar partikel yang sama. 

 

Gambar 3.14 Saringan 120 mesh 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

n. Meteran 

Meteran berfungsi sebagai alat ukur panjang, tinggi dan lebar  dalam 

pembentukan atau alat untuk mengukur susut benda keramik. 
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Gambar 3.15 Meteran 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

o. Timbangan 

Timbangan berfungsi untuk menimbang berat bahan pada saat 

pembuatan resep glasir. 

 

Gambar 3.16 Timbangan 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

p. Amplas 

Amplas berfungsi untuk menghaluskan permukaan keramik dalam 

keadaan greenware sebelum pengaplikasian glasir 
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Gambar 3.17 Amplas 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

q. Vaselin 

Vaselin berfungsi sebagai separator agar tiap bagian cetakan gips tidak 

saling menempel dan bisa dilepaskan antara cetakan satu dengan 

cetakan lainnya. 

 

Gambar 3.18 Vaselin 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

r. Kain Lap 

Selain berfungsi sebagai alat untuk membersihkan ruang kerja, kain 

lap juga berfungsi sebagai lapisan pemisah antara gips dan lumpur 

tanah liat ketika tanah liat akan dikurangi kandungan airnya sehingga 
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menjadi plastis. Tujuannya adalah agar debu gips tidak tercampur 

dengan tanah liat. 

 

 

Gambar 3.19 Kain Lap 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

s. Spon 

Spon berfungsi sebagai alat untuk merapikan tekstur permukaan 

keramik dan juga alat untuk menghapus lapisan glasir yang tidak 

diinginkan pada permukaan benda keramik. 

 

Gambar 3.20 Spon 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 
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t. Kuas Berbagai Ukuran 

Kuas berfungsi sebagai alat untuk mengolesi lumpur tanah liat (slip) 

pada benda tanah liat yang akan disambung. Selain itu juga kuas 

berfungsi sebagai alat dalam mengaplikasikan glasir pada saat proses 

dekorasi. 

 

Gambar 3.21 Kuas Berbagai Ukuran 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

u. Sendok Plastik 

Berfungsi sebagai alat dalam teknik dekorasi burnish dan alat untuk 

menuangkan bahan – bahan yang akan dicampurkan ke dalam tanah 

liat ataupun mencampur bahan glasir. 

 

Gambar 3.22 Sendok Plastik 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 
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v. Kantung Plastik Besar 

Kantung plastik besar berfungsi sebagai wadah pada saat memeram 

tanah liat, menutup benda tanah liat yang sudah dibentuk agar proses 

pengeringannya berjalan perlahan untuk menghindari keretakan. 

 

Gambar 3.23 Kantung Plastik Besar 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

w. Karet Ban 

Berfungsi untuk mengikat cetakan gips satu dengan yang lainnya agar 

cetakan tidak bocor pada saat lumpur tanah liat (Slip) dituangkan. 

 

Gambar 3.24 Karet Ban 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 
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x. Bahan – bahan pembuat glasir diantaranya adalah 

1) Feldspar 

Merupakan bahan utama di dalam membuat resep glasir dan 

merupakan unsur fluks (pelebur) utama.Feldspar mengandung 

soda, potash, alumina dan silica. Jika feldspar dibakar akan 

menghasilkan lapisan seperti kaca sehingga feldspar disebut 

juga glasir alami. 

 

 

Gambar 3.25 Feldspar 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

2) Silica 

Pada pembuatan glasir, silica atau kuarsa berfungsi sebagai 

bahan pembentuk gelas yang juga merupakan zat untuk 

mengurangi retak pada glasir (crazing). 
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Gambar 3.26 Silica 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

3) Kapur 

Kapur juga berfungsi sebagai unsur flux (pelebur) pada glasir. 

Jika kapur dicampur dengan zinc maka glasir yang dihasilkan 

akan berpermukaan matt. 

 

 

Gambar 3.27 Kapur 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

4) Kaolin 

Di dalam pembuatan glasir, kaolin berfungsi sebagai penambah 

kekuatan dan kekerasan pada glasir karena kaolin merupakan 

sumber alumina (elemen pembentuk rangka pada glasir) dan 
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silica. Selain sebagai elemen pembentuk rangka, kaolin juga 

dapat menghasilkan kilap pada glasir. 

 

 

Gambar 3.28 Kaolin 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

5) Stain  

Stain merupakan pewarna di dalam keramik. Sifat stain lebih 

stabil bila dibandingkan dengan oksida, meskipun stain juga 

berasal dari oksida. Hal yang menyebabkan warna pada stain 

lebih stabil dibandingkan oksida biasa adalah karena stain 

merupakan oksida yang sudah melalui proses pembakaran 

terlebih dahulu. Cara menggunakan stain adalah dengan 

menambahkan 5 sampai dengan 15% stain dari jumlah berat 

glasir dasar ke dalam glasir dasar tersebut.  
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Gambar 3.29 Stain dalam Berbagai Warna 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

y. Glasir Tipe 107 

Glasir tipe 107 adalah glasir dasar siap pakai yang berada di pasaran. 

Glasir jenis ini merupakan glasir bakaran tinggi karena memiliki titik 

leleh 1250˚C sampai dengan 1300˚C. Glasir jenis ini bisa digunakan 

pada stoneware ataupun porcelain. Glasir tipe 107 juga bisa 

ditambahkan stain untuk menghasilkan glasir yang berwarna. 

 

Gambar 3.30 Glasir Tipe 107 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

z. Glasir Tipe 107 P 

Glasir tipe 107 P merupakan glasir tipe 107 yang berwarna putih.  
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Gambar 3.31 Glasir Tipe 107 P 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

aa. Gas 50 Kg 

Gas 50 Kg adalah sumber bahan bakar utama di dalam pembakaran. 

pada jenis tungku yang digunakan oleh penulis, 2 tabung gas 50 Kg ini 

dapat digunakan untuk 2 kali bakaran tinggi dan satu kali bakaran 

rendah. 

 

Gambar 3.32 Gas 50 Kg 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 
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bb. Tungku Keramik 

Tungku keramik berfungsi sebagai alat untuk membakar benda tanah 

liat menjadi keramik. Ukuran interior tungku yang digunakan penulis 

adalah 80 cm x 80 cm x 80 cm. 

 

Gambar 3.33 Tungku Keramik 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

cc. Plat Bakar 

 

Gambar 3.34 Plat Bakar 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 
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Plat Bakar berfungsi sebagai alas untuk menyimpan benda tanah liat 

yang akan dibakar. 

dd. Bata Api 

Bata api berfungsi sebagai landasan plat di dalam menyusun rak – rak 

di dalam interior tungku.  

 

Gambar 3.35 Bata Api 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

ee. Thermocouple 

Thermocouple digunakan sebagai alat pengukur suhu di dalam tungku 

keramik saat pembakaran berlangsung. 

 

Gambar 3.36 Thermocouple 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 
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2. Teknik Pengerjaan 

Di dalam pengerjaan karya untuk skripsi penciptaan Babad Pakuan ( Guru 

Gantangan ) sebagai Ide Berkarya Boneka Pertunjukkan Keramik penulis 

melakukan dua tahapan teknik pembentukan yakni teknik pembentukan cetak 

tuang ( slip casting) dan teknik pembentukan tangan langsung (hand building). 

Pertama tama penulis melakukan pembentukan dengan teknik cetak tuang ( Slip 

Casting) dengan tahapan pengerjaan sebagai berikut : 

a. Skatsa bentuk dasar 

Pertama penulis membuat sketsa bentuk dasar sebagai rencana bentuk yang 

akan dibuat. 

 

Gambar 3.37 Sketsa Bentuk Dasar Boneka 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 
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b. Tahapan Pembuatan Model 

Sealnjutnya, penulis membuat model bentuk dasar dari badan boneka 

pertunjukkan dengan media tanah earthenware karena earthenware memiliki 

karakter yang lebih kuat dan tidak mudah retak dalam keadaan plastis. 

 

 

Gambar 3.38 Model Cetakan 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

 

c. Membuat Cetakan 

Penulis kemudian memulai dengan proses mencetak model dengan adonan 

gips. Cetakan yang dibuat pada masing – masing bentuk bagian badan boneka 

pertunjukkan adalah dua bagian yakni bagian depan dan belakang. Model 

diposisikan dalam posisi tidur kemudian pada setiap bagian sisi belakang dari 

model diberi bantalan tanah liat. Bagian model kemudian diolesi vaselin 

sebagai separator agar model mudah dilepas ketika adonan gips sudah 
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mengeras. Selanjutnya setiap sisi dari bantalan tanah liat dikelilingi oleh 

Papan plastik dan tanah liat di bagian sambungannya agar adonan gips tidak 

bocor ketika dituang. Adapun perbandingan gips dengan air yang digunakan 

penulis dalam membuat adonan gips adalah 1:1,25 yakni di dalam 1 liter air 

terdapat 1,25 Kg tepung Gips. 

 

Gambar 3.39 Model Cetakan yang Sudah diberi Bantalan dan Penampang 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

 

Selanjutnya adonan gips dituangkan ke dalam model cetakan yang sudah diberi 

penampang dan didiamkan beberapa saat hingga adonan gips mengeras. 
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Gambar 3.40 Model Cetakan yang Sudah diberi Adonan Gips 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

Ketika adonan gips sudah mengeras dan papan plastik serta bantalan tanah liat dapat 

dibuka maka cetakan pertama selesai. Pengerjaan dilanjutkan dengan membuat 

cetakan kedua. Pada pembuatan cetakan kedua, penulis kemudian membuat 

cekungan pada empat sisi cetakan dengan butsir kawat. Fungsinya adalah sebagai 

kuncian agar cetakan kesatu dan kedua tidak bergeser posisinya ketika disambung. 

Cetakan dan model kemudian diolesi vaselin dan setiap sisi cetakan diberi 

penampang papan plastik serta tanah liat lagi seperti pada proses pembuatan cetakan 

yang kesatu.  

 

Gambar 3.41 Pembuatan Cetakan Bagian Kedua 

           ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 
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Setelah itu adonan gips dituang kembali dan didiamkan hingga mengeras. Pada 

proses perubahan adonan gips menjadi keras, gips akan mengalami kenaikan suhu 

terlebih dahulu sehingga cetakan gips menjadi hangat. Pada saat itulah penulis 

membuka penampang dan melepaskan sisi cetakan kesatu dan kedua. Menurut 

pengalaman empirik penulis, tindakan ini lebih baik dilakukan dari pada 

menunggu cetakan gips kembali dingin. Adapun penyebab dari mudahnya kedua 

cetakan dan model tersebut dilepas karena pada saat cetakan gips mulai 

mengalami kenaikan suhu, vaselin akan mencair sehingga lapisan vaselin diantara 

cetakan satu dengan yang lainnya akan lebih licin dan cetakan menjadi mudah 

terlepas. Namun hal ini harus dilakukan dengan sangat hati – hati karena cetakan 

gips belum mengeras sepenuhnya sehingga cetakan masih beresiko untuk rusak 

dan patah. 

 

 

Gambar 3.42 Kedua Bagian Cetakan yang Sudah Terlepas 

( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3.43 Cetakan Gips yang Menjadi Bentuk Dasar Boneka Pertunjukkan 

Keramik 

( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

d. Hasil Akhir Cetakan 

Setelah cetakan gips selesai dan kering, selanjutnya dilakukan tahap 

pengecoran slip ke dalam cetakan yang telah diikat dengan karet di setiap sisi 

cetakannya agar cetakan gips tidak bocor ketika slip dituangkan. Cetakan gips 

akan menyerap air di dalam slip hingga terbentuk lapisan tanah liat yang lebih 

padat di setiap sisi dalam cetakan. Semakin lama lapisan tanah liat di dalam 

cetakan akan menebal dan jika ketebalan tanah liat telah cukup maka sisa 

cairan slip dikeluarkan dan cetakan didiamkan beberapa saat hingga lapisan 

slip agak mengeras dan sudah tidak menempel di permukaan gips. 
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Gambar 3.44 Hasil Cetakan Bentuk Dasar Boneka Pertunjukkan Keramik yang 

Sudah Terlepas dari Cetakan Gipsnya. 

( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

 

3. Aplikasi Teknik Pembentukkan Tangan Langsung (Hand Building) Terhadap 

Hasil Cetakan dari Teknik Cetak Tuang (Slip Casting) 

Setelah hasil cetakan dikeluarkan dari cetakannya, proses selanjutnya adalah 

menambahkan bentuk – bentuk lain dan detail pada boneka pertunjukkan keramik 

dengan teknik pembentukan tangan langsung (Hand Building) yang diantaranya 

adalah teknik pijit (pinching), pilin (coiling) dan lempeng (slab). Teknik pijit 

(pinching) diaplikasikan dalam membuat detail aksesoris boneka seperti bentuk 

bunga pada mahkota boneka. Sedangkan teknik pilin (coiling) diaplikasikan pada 

bagian baju boneka, rambut dan juga pegangan boneka yang terdapat di bagian 
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belakang boneka dan teknik lempeng (slab) diaplikasikan pada pembuatan baju 

dan aksesoris kepala boneka. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.45 Proses Penerapan Teknik Tangan Langsung (Hand Building) ke 

dalam Hasil Benda Tanah Liat dengan Teknik Cetak Tuang (Slip Casting) 

( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

4. Proses Pembuatan Glasir 

Glasir merupakan lapisan seperti kaca yang menempel tipis pada lapisan 

keramik. Selain menambah nilai estetik pada keramik, fungsi glasir adalah sebagai 

lapisan penguat permukaan keramik. Karakter glasir adalah dapat meleleh pada 

suhu tertentu sesuai dengan suhu matang glasir tersebut. Di dalam skripsi 

penciptaan Babad Pakuan ( Guru Gantangan ) sebagai Ide Berkarya Boneka 

Pertunjukkan Keramik ini penulis menggunakan glasir sebagai ornamen 

dekorasi karya. Hingga saat ini sangat sulit untuk mendapatkan glasir siap pakai 

dalam berbagai warna  di pasaran. Pada umumnya pemasok bahan baku keramik 

hanya menjual bahan – bahan untuk membuat glasir saja. Meskipun ada jenis 

glasir siap pakai, itu hanya berupa base glaze atau glasir dasar saja sehingga 

penulis tetap harus mencampur base glaze tersebut dengan stain atau oksida untuk 
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membuat warna yang diinginkan. Adapun cara di dalam proses pembuatan glasir 

diantaranya adalah : 

a. Membuat Resep Glasir 

Ada tiga jenis bahan yang penting pada saat membuat glasir yakni bahan yang 

mengandung unsur pelebur (fluks), bahan pembentuk gelas dan bahan 

pembentuk rangka. Di dalam membuat karya skripsi penciptaan Babad 

Pakuan ( Guru Gantangan ) sebagai Ide Berkarya Boneka Pertunjukkan 

Keramik, penulis membuat glasir bakaran tinggi (memiliki tingkat 

kematangan dengan suhu 1200˚C-1350˚C) agar sesuai dengan tingkat 

kematangan tanah liat yang penulis gunakan di dalam pembuatan karya yakni 

stoneware. Glasir dan tanah liat yang matang bersamaan bertujuan agar 

penggunaan gas pada saat pembakaran lebih efisien. Adapun bahan – bahan 

utama pembuat glasir yakni feldspar, kalsia atau kapur dan silica atau kuarsa. 

Feldspar merupakan bahan yang paling dominan digunakan di dalam glasir 

karena feldspar mengandung soda, potash, alumina dan silica yang dapat 

berguna sebagai unsur fluks sehingga kandungan feldspar harus lebih banyak 

dari kapur dan silica. Penulis membuat resep glasir dengan hitungan 

persentase karena hitungan seperti ini memang lazim digunakan para praktisi 

keramik dalam membuat resep glasir. Penulis membuat resep glasir sesuai 

dengan yang dipaparkan oleh Setiabudi, Natas (2011:64) dengan persentase 

jumlah feldspar sebanyak 60%, kapur sebanyak 20% dan silica sebanyak 

20%. Agar lebih mudah dalam menghitung persentase masing masing bahan, 

penulis membuat glasir seberat 100 gram sehingga untuk membuat resep 
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glasir seberat 100 gram penulis membutuhkan 60 gram feldspar, 20 gram 

kapur dan 20 gram silica. Dari resep tersebut penulis bisa langsung 

menambahkan stain atau oksida untuk menghasilkan warna tertentu pada 

glasir. Penambahan stain atau oksida yang dilakukan penulis adalah sebanyak 

5% sampai dengan 15% dari jumlah glasir dasar yang telah dibuat. Misalnya 

untuk menghasilkan warna kuning, penulis menambahkan stain berwarna 

kuning sebanyak 15% dari 100 gram glasir dasar ke dalam glasir dasar 

tersebut. 15% dari 100 gram adalah 15 gram, jika stain kuning tersebut 

ditambahkan maka jumlahnya menjadi 115 gram. Semakin banyak stain yang 

ditambahkan maka akan semakin pekat warna yang dihasilkan. Adapun resep 

– resep glasir yang dibuat penulis diantaranya adalah :  

1) Glasir Hitam 

Feldspar                       60 gram 

Kapur                           20 gram 

Silica                            20 gram 

Stain Hitam                  15 gram 

2) Glasir Biru Cobalt 

Feldspar                       60 gram 

Kapur                           20 gram 

Silica                            20 gram   

Stain Biru Cobalt         15 gram 

3) Glasir Merah 

Feldspar                       60 gram 
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Kapur                           20 gram 

Silica                            20 gram 

Stain Merah                 15 gram 

4) Glasir Orange 

Feldspar                       60 gram 

Kapur                           20 gram 

Silica                            20 gram 

Stain Orange                15 gram 

5) Glasir Kuning 

Feldspar                       60 gram 

Kapur                           20 gram 

Silica                            20 gram 

Stain Kuning                15 gram 

6) Glasir Pink 

Feldspar                       60 gram 

Kapur                           20 gram 

Silica                            20 gram 

Stain Pink                    15 gram 

7) Glasir Hijau 

Feldspar                       60 gram 

Kapur                           20 gram 

Silica                            20 gram 

Stain Hijau                   15 gram 
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8) Glasir Cokelat Tua 

Feldspar                       60 gram 

Kapur                           20 gram 

Silica                            20 gram 

Stain Cokelat Tua        15 gram 

9) Glasir Cokelat Muda 

Feldspar                       60 gram 

Kapur                           20 gram 

Silica                            20 gram 

Stain Cokelat Tua        15 gram 

10) Glasir Ungu 

Feldspar                       60 gram 

Kapur                           20 gram 

Silica                            20 gram 

Stain Merah                 10 gram 

Stain Biru Cobalt         10 gram 

b. Menimbang Resep Glasir 

Setelah resep dibuat, masing – masing bahan kemudian ditimbang dengan 

berat sesuai dengan keterangan di dalam resep. Bahan – bahan tersebut 

kemudian dicampurkan dalam sebuah wadah berisi air dengan perbandingan 

campuran bahan dan air sebanyak 1:1,4 dan direndam selama 12 jam.  

c. Menyaring  Resep Glasir 
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Resep yang telah direndam kemudian disaring menggunakan saringan 120 

mesh agar semua bahan glasir tercampur rata dan glasir siap dipakai. 

 

Setelah campuran glasir dibuat, penulis kemudian melakukan uji coba glasir 

dengan suhu matang bakar 1230˚C.  

 

 

Gambar 3.46 Hasil Uji Coba Glasir 

( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

Selain membuat glasir sendiri, penulis juga menggunakan glasir siap pakai 

107P dan glasir matt berwarna cokelat tua.  

 

5. Aplikasi Glasir 

Aplikasi glasir yang digunakan di dalam pembuatan karya skripsi penciptaan 

Babad Pakuan ( Guru Gantangan ) sebagai Ide  Berkarya  Boneka 
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Pertunjukan Keramik adalah aplikasi glasir kuas. Selain akan memberikan efek 

warna dan tekstur yang unik yakni jejak – jejak sapuan kuas, aplikasi glasir kuas 

juga dianggap paling memungkinkan dilakukan agar detail motif pada boneka 

pertunjukkan keramik dapat terglasir dengan baik. Selain aplikasi glasir kuas, 

penulis juga menggunakan teknik dekorasi glasir hapus pudar untuk membentuk 

bagian wajah dan aksesoris boneka pertunjukkan keramik. 

6. Pembakaran 

Pembakaran boneka pertunjukkan keramik dilakukan di dalam tungku 

berukuran 80cm x 80cm x80cm dengan suhu matang 1230˚C. Hal pertama yang 

dilakukan penulis adalah menyiapkan interior tungku  seperti plat bakar dan bata 

api untuk membuat rak bakar. Selain itu penulis memastikan gas, burner dan 

tungku dalam keadaan baik jika digunakan sehingga resiko yang dapat 

membahayakan dapat dihindari. Setelah semua hal telah siap, penulis kemudian 

menyusun boneka pertunjukkan keramik ke dalam tungku dan mulai melakukan 

proses pembakaran pada keesokan harinya. Hal ini dimaksudkan agar benda 

keramik yang akan dibakar disusun dengan baik dan teliti agar resiko kegagalan 

benda keramik dapat dihindari.   
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Gambar 3.47 Kondisi Karya dan Interior Tungku Sebelum Mengalami Proses 

Pembakaran 

( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

Setiap keramikus biasanya selalu membuat grafik pembakaran pada saat 

pembakaran keramik. Hal ini dilakukan sebagai dokumentasi atas proses 

pembuatan karya keramik yang mereka lakukan agar dapat dipelajari kembali 

sebagai pengalaman empirik di dalam proses berkarya keramik. Adapun grafik 

proses pembakaran yang dicatat oleh penulis adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.48 Grafik Pembakaran Keramik 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

Pada proses awal pembakaran, pintu keramik dibuka selama satu jam untuk 

menghilangkan sisa uap air yang terkandung di dalam benda keramik. Setelah satu 

jam, pintu tungku ditutup dan suhu dinaikkan secara lambat hingga suhu 

mencapai sekitar 650˚C. Selanjutnya kenaikan suhu dapat dipercepat hingga panas 

tungku mencapai sekitar 900˚C hingga 1000˚C.  Setelah mencapai suhu tersebut, 

kenaikan diperlambat lagi hingga pembakaran mencapai suhu matangnya yakni 

1230˚C dan didiamkan selama lima belas menit agar suhu di dalam tungku benar 

– benar merata.  

Setelah suhu tungku sesuai dengan suhu matang benda keramik, burner 

dimatikan secara perlahan dan semua lubang yang ada di dalam tungku ditutup. 
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Lubang tungku yang ditutup meliputi lubang cerobong, lubang burner dan lubang 

intip untuk menghindari angin yang berpotensi masuk karena dapat menyebabkan 

keretakan benda keramik karena thermal shock. Lamanya pembakaran berbanding 

lurus dengan lamanya pendinginan. Tungku dibiarkan selama satu hari dan baru 

dibuka keesokan harinya ketika suhu tungku  sudah kembali pada suhu ruangan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.49 Kondisi Karya dan Interior Tungku Setelah Mengalami Proses 

Pembakaran 

( Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

7. Perakitan Boneka Pertunjukkan Keramik 

Setelah benda keramik sudah matang, proses selanjutnya adalah merangkai 

boneka pertunjukkan agar bisa dimainkan. Penulis menggunakan tali dan kawat 

untuk menyambungkan bagian – bagian dari boneka pertunjukkan dan 

menambahkan stik kayu sebagai alat untuk memainkannya. 
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Gambar 3.50 Proses Perakitan Boneka Pertunjukkan 

( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

 

 

Gambar 3.51 Salah Satu Hasil Karya Boneka Pertunjukkan yang Telah Selesai 

( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

 

Demikian proses berkarya yang dilakukan penulis di dalam membuat boneka 

pertunjukkan tokoh – tokoh Babad Pakuan ( Guru Gantangan ). Untuk 

mempermudah memahami proses yang dilakukan penulis maka penulis membuat 

bagan seperti di bawah ini: 
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Tabel 3.1 Tahapan Pengerjaan Karya 

 

 

 


