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1. BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seni rupa di setiap daerah tentunya memiliki keunikan tersendiri. 

Keberagaman ini mempengaruhi perkembangan baik dari segi bentuk, teknik 

maupun bahan yang digunakan, karena  setiap individu memiliki sifat maupun 

karakter yang berbeda satu sama lainnya. Karakter seni itu dapat ditimbulkan dari 

pengalaman dan bakat dari setiap masing-masing individu. Seni rupa terdiri dari 

beberapa cabang seperti seni murni, desain, dan kriya. Salah satunya yaitu 

keramik, pada mulanya keramik termasuk ke dalam kriya saja namun seiring 

perkembangan zaman keramik juga dapat menjadi seni murni.  

Pada umumnya masyarakat luas sudah mengenal keramik, karena keramik 

salah satu bidang dari karya seni rupa yang tidak dapat terlepas dari kebutuhan 

maupun kehidupan manusia. Seperti dalam kehidupan sehari-hari keramik mudah 

ditemukan seperti pada lantai, guci, alat-alat makan, minum, dan lain sebagainya.  

Permasalahannya adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang keramik 

yang masyarakat ketahui adalah bentuk keramik yang itu-itu saja tidak 

berkembang. Hal ini menuntut manusia untuk berpikir terus-menerus agar dapat 

mengembangkan ide-ide kreatif dari penampilan bentuk, fungsi, teknik, maupun 

dekorasinya. Masyarakat sekarang sudah mulai menginginkan hasil keramik 

multifungsi yang variatif dan inovatif.  

Letak wilayah ataupun lingkungan tentunya sangat mempengaruhi individu 

maupun kelompok akan karya yang dibuatnya. Gagasan karya biasanya 

mempunyai desain yang dekat dengan pengalaman seniman atau pembuatnya. 

Karena seni lahir dilatarbelakangi adanya dorongan bermain-main (play impuls) 

yang ada dalam diri seniman (dikembangkan dari teori permainan oleh Frederich 

Schiller & Herbert Spencer) maka akan muncul pemikiran-pemikiran baru yang 

tidak terduga oleh pembuatnya. (Hamkaab.blogspot.co.id, 2009, hal. 01). 



 

 
Chintia Agustin Windari,  2016 
ROTI TAWAR SEBAGAI IDE BERKARYA KERAMIK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 
 

Berangkat dari hal di atas penulis tertarik  ingin mencoba membuat keramik. 

Dalam karya ini penulis terinspirasi dari keramik karya Puti Alifa (1997) yang 

membuat keramik dalam inspirasi bumi. Penulis ingin menciptakan karya keramik 

dengan konsep dan betuk yang menarik dan unik. 

Puti Alifa adalah gadis yang sejak kecil sudah gemar terhadap hal-hal yang 

berbau seni rupa, suka mengerjakan kerajinan tangan dan menekuni keramik. 

Katanya, “Proses berkesenian  adalah sesuatu yang menyenangkan. Hal ini saya 

lakukan tanpa paksaan karena hasil karya tidak akan bernilai tanpa dijiwai saat 

proses pembuatan dilakukan”. Puti Alifa membuat karya keramik di pameran 

tunggalnya yang pertama kali, karya keramik dengan segala unsurnya seperti 

pasir, batuan, dan glasir yang bernuansa tanah “ Biarlah orang lain mempedulikan 

bumi dari berbagai segi dan cara yang lain seperti kegiata lintas gunung, 

mengarungi jeram, mencintai lingkungan melalui organisasi. Saya sadar akan 

keterbatasan saya, yaitu berupaya meningkatkan nilai tanah bumi melalui seni 

keramik” ungkap  Puti dalam majalah ASRI (1997). Dengan menggunakan bahan 

baku yang menghasilkan karya yang tampak alami, bahan-bahan yang digunakan 

sealami mungkin tidak menggunakan pewarna keramik dengan cat, secara tidak 

langsung mengharuskan kita semakin dekat dengan alam. Semakin kita mengenal 

sumber daya alam semakin kaya pula daya kita untuk mencipta. 

Penulis terinspirasi oleh karya Puti Alifa dengan karya keramik yang dibuat 

dengan tema bahan alam sehingga terasa seperti semakin dekat dengan alam. 

Sementara penulis sangat sering menjumpai roti tawar berbentuk klasik yang dari 

sejak kecil di tempat tinggal penulis, sekarang memiliki bentuk yang tidak asing 

lagi. Penulis ingin mengembangkan serta mengeksplorasi dari bentuk roti tawar 

tersebut ke dalam karya keramik.   
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Selain itu juga penulis ingin membuat keramik dengan bentuk roti tawar yang 

memiliki fungsi namun tidak merubah bentuk dari roti tawar itu sendiri, dengan 

tujuan ingin membuat karya keramik yang lebih menarik, unik dan berfungsi 

sehingga dapat dijadikan karya keramik yang dapat diterima oleh masyarakat pada 

umumnya.  

 

 

 

 

Gambar 1.1 Puti Alifa dan Karyanya 

(Sumber : Majalah ASRI Juni 1997) 

 

Gambar 1.2 Roti Tawar 

(Sumber : papasemar.com) 

 

http://papasemar.com/jangan-terlalu-sering-mengonsumsi-roti-tawar-ini-alasannya/
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Berdasarkan pemaparan di atas penulis terdorong untuk membuat karya tugas 

akhir yang berjudul  Roti Tawar Sebagai Ide Berkarya Keramik. 

 

B. Rumusan Masalah  

Fokus penciptaan ini diuraikan dalam tiga pertanyaan penelitian. 

1. Bagaimana konsep penciptaan karya keramik dengan bentuk roti tawar ? 

2. Bagaimana teknik glasir dan proses pembakaran pada karya keramik dengan 

bentuk roti tawar ? 

3. Bagaimana visualisasi bentuk karya keramik dengan bentuk roti tawar? 

 

C. Tujuan Penciptaan 

Tujuan dari penciptaan karya ini adalah untuk mendeskripsikan : 

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep penciptaan karya keramik dengan 

bentuk roti tawar. 

2. Untuk mengetahui bagaimana teknik glasir dan proses pembakaran karya 

keramik dengan bentuk roti tawar. 

3. Untuk mengetahui bagaimana visualisasi bentuk karya keramik dengan bentuk 

roti tawar. 

 

D. Manfaat Penciptaan 

 Manfaat dalam penciptaan karya ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat penciptaan secara teori adalah untuk mengembangkan dan 

menemukan konsep berkarya yang kreatif (baru) tentang pembuatan karya 

keramik dengan bentuk roti tawar. 

2. Manfaat Praktis  

Penciptaan ini secara praktis diharapkan dapat mewujudkan karya seni 

rupa yang inovatif tentang pembuatan karya keramik dengan bentuk roti 

tawar. 

3. Manfaat Penciptaan Bagi Dunia Pendidikan Seni Rupa  
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Manfaat penciptaan ini secara nyata adalah menambah pengetahuan 

mengenai karya seni keramik. 

E. Struktur Organisasi Skripsi  

Sistematika penulisan pada bagian awal berisikan judul yaitu, “Roti Tawar 

Sebagai Ide Berkarya Keramik”, pernyataan mengenai maksud karya ilmiah yaitu 

diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Seni 

Rupa dan Desain, nama dan kedudukan tim pembimbing, pernyataan tentang 

keaslian karya ilmiah, kata pengantar, abstrak yang menjelaskan secara singkat isi 

skripsi, daftar isi, daftar table, daftar gambar, dan daftar istilah. 

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini meliputi lima bab, akan 

dipaparkan melalui penjelasan berikut:   

BAB I yaitu pendahuluan, bab ini memaparkan mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat dan sistematika penulisan. 

BAB II yaitu landasan teori, bab ini membahas mengenai uraian teori terkait 

dengan kajian yang mendasari proses penciptaan, dalam bab ini diuraikan materi 

mengenai teori keramik, unsur dan prinsip seni rupa, roti tawar, benda fungsional 

wadah, dan ergonomis serta buku-buku yang relavan dengan masalah yang 

diambil. 

BAB III membahas mengenai metodologi pembuatan keramik, bab ini 

memaparkan proses uraian perancangan dimulai dari persiapan alat dan bahan, 

pembuatan sketsa, pengerjaan karya, dan pengemasan karya. 

BAB IV berisi hasil visualisasi dan deskripsi karya yang telah dirumuskan 

pada masalah sebelumnya tentang konsep penciptaan, proses atau teknik dan 

visualisasi bentuk karya serta analisis pembahasan karya keramik roti tawar.  

BAB V yaitu kesimpulan dan saran dari seluruh penciptaan karya serta 

jawaban dari rumusan masalah dan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

 


