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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadhirat Allah,
SWT atas segala rahmat dan anugerah-Nya, hingga
penulis dapat menyelesaikan penulisan buku pandaun
yang berjudul “Teknik Membuat Keramik Seni dengan
Bahan Lumpur Lapindo dan Abu Gunung Merapi” ini
berjalan dengan lancar, tanpa hambatan yang berarti.
Penulisan buku panduan ini merupakan satu paket
pelaksanaan penelitian Hibah Bersaing Tahun 2011,
untuk kategori ilmu atau disiplin Seni.
Sebagaimana diketahui, jutaan meter kubik
luapan lumpur Lapindo Sidoarjo sebagai akibat bencana
sejak 27 Mei 2006 yang lalu, telah terjadi bencana alam
berupa banjir lumpur panas Lapindo Sidoarjo, yang telah
mengakibatkan kerugian luar biasa dan lintas bidang
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sifatnya, baik ekonomi maupun sosial budaya yang
kompleks. Bencana ini telah mengakibatkan adanya
luapan lumpur yang volumenya telah mencapai jutaan
meter kubik, dan sampai saat ini sangat sulit untuk
diatasi. Berbagai studi tentang penanganan lumpur
tersebut, selama ini lebih banyak terkait dengan dimensi
persoalan medis dan ekologis, di samping beberapa
penelitian yang sudah mengarah pada pemanfaatannya
secara praktis. Beberapa penelitian tentang pemanfaatan
lumpur Lapindo secara praktis ini, yang cukup
mengedepan selama ini adalah untuk mendukung
sebagai bahan bangunan, misalnya batu-bata, semen,
batako, paving block, dan genteng.
Demikian juga halnya dengan kasus abu gunung
Merapi di Yogyakarta, yang volumenya juga mencapai
jutaan meter kubik, hasil dari erupsi tahun 2006 dan
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2010 yang lalu. Selama ini pemanfaatannya tak lebih
sebagai bahan campuran untuk bahan bangunan, dan
belum ada penelitian lain yang mengarah pada nilai lebih
terutama secara ekonomis.
Berangkat dari pemikiran itu maka dilakukan
penelitian melalui program penelitian “Hibah Bersaing
Tahun Anggaran 2011”. Hasil penelitian yang dilakukan
oleh Kasiyan, B Muria Zuhdi, dan Regina Tutik
Padmaningrum membuktikan, bahwa Lumpur Lapindo
dan Abu Gunung Merapi dapat dibuat keramik seni dan
hasilnya sangat memuaskan. Komposisi ideal dari dua
material akibat bencana alam tersebut adalah dengan
perbandingan 50% Lumpur Lapindo dan 50% Abu
Gunung Merapi atau 40% Lumpur Lapindo dan 60%
Abu Gunung Merapi dalam suhu pembakaran 1100ºC
hingga 1200ºC
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Buku Panduan ini diharapkan bermanfaat bagi
pengembangan penelitian lebih lanjut dan bermanfaat
untuk pendidikan dan pelatihan dalam memanfaatkan
limbah dua bencana besar yakni; Lumpur Lapindo dan
Abu Gunung Merapi, menjadi benda yang berguna dan
mempunyai nilai ekonomis sehingga dapat memberikan
kesejahteraan bagi yang memanfaatkannya.
Penyusunan buku panduan ini, dalam prosesnya
tak akan pernah terlaksana dengan baik, tanpa bantuan
dari banyak pihak, baik langsung maupun tak langsung.
Karenanya, adalah satu hal yang amat berarti bagi
penulis, bahwa dalam kesempatan seperti ini, penulis
selalu diingatkan betapa besarnya hakikat tentang makna
ungkapan syukur dan terima kasih itu. Untuk itulah
dalam kesempatan ini, rasa dan ungkapan terima kasih
tulus terdalam penulis sampaikan kepada:
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a. Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat

Direktoral

Jenderal

Pendidikan

Tinggi, Kementerian Pendikan Nasional, Prof.
Dr. Suryo Hapsoro Tri Utomo, atas segala
fasiltitas pendanaannya.
b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada

Masyarakat

Universitas

Negeri

Yogyakarta, Prof. Dr. Sukardi, yang telah
memberikan memfasilitas keseluruhan proses
penelitian ini, mulai dari pembuatan proposal,
seminar awal, monitoring, dan sampai pada
pelaporan hasilnya.
c. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas
Universitas
Zamzani,

Negeri
atas

Yogyakarta,

segala
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Prof.

rekomendasi

Dr.
dan

dukungannya terhadap usulan dan pelaksanaan
penelitian ini.
d. Reviewer penelitian ini, Prof. Dr. Tri Hartiti
Retnowati,

M.Pd.,

yang

telah

berkenan

memberikan masukan yang cukup berharga,
terutama ketika dalam pelaksanaan monitoring
penelitian ini.
e. Para pembahas penelitain ini, yakni: Dr. Endang
Widjajanti L.FX, M.S., H. Suwarna, M.Pd., dan
Iswahyudi,

M.Hum.,

baik

pada

waktu

pelaksanaan seminar proposal maupun seminar
laporan akhir hasil penelitian ini.
f. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf administrasi di
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta, yang
telah

banyak

membantu
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selama

proses

keseluruhan penelitian ini, mulai seleksi proposal
sampai kegiatan pelaporan hasil penelitian ini
secara utuh.
Meskipun karya sederhana ini merupakan hasil
dari kerja kolektif yang melibatkan banyak pihak, namun
segala kekurangan berikut tanggung jawab akademis
yang melekat dalam tulisan ini, adalah sepenuhnya
menjadi tanggung jawab penulis. Semoga bermanfaat.
Amien.
Yogyakarta, Oktober 2011
Penulis
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Banding wheel:
Aat putar manual yang digunakan untuk alas
membentuk benda keramik atau alas benda pada
saat menghias benda keramik.
Centering:
Tahap pemusatan tanah liat plastis diatas putaran
dengan cara menekan tanah liat menggunakan
kedua tangan dengan tangan yang satu menekan
dari atas dan tangan yang lain menahan pada bagian
samping sehingga tanah liat benar-benar memusat
tepat ditengah alat putar.
Chuck/chum:
Benda silindris yang berfungsi sebagai dudukan
atau penyangga benda keramik pada saat proses
pembuatan kaki atau alas benda keramik di atas alat
putar.
Coning:
Tahap pembentukan tanah liat plastis menjadi
bentuk seperti kerucut (cone) pada teknik putar
yang dimaksudkan agar gelembung udara dalam
tanah liat tersebut hilang.
Finishing:
Tahap penyelesaian pembuatan bentuk
keramik
vi

benda

Fixing:
Proses menentukan posisi benda keramik secara
terbalik di atas putaran hingga benar-benar
memusat untuk dibentuk kaki atau alas benda.
Forming:
Tahap pembentukan tanah liat plastis menjadi
suatu bentuk benda keramik yang sesuai dengan
gambar kerja.
Foot:
Kaki atau bagian alas benda keramik yang
berfungsi sebagai penyangga benda.
Gaya sentripetal
Gaya yang diterima tanah liat di atas meja putar
yang disebabkan adanya putaran dari meja putar
tersebut.
Kneading:
Proses penyiapan tanah liat plastis secara manual
dengan cara meremas-remas (menguli) untuk
menghasilkan masa tanah liat plastis, homogen,
halus, dan bebas dari gelembung udara sehingga
siap dibentuk menjadi benda keramik.
Lips:
Bibir atau bagian tepi atas benda keramik.
Opening dan raising:
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Tahap melubangi dan menaikkan tanah liat hingga
berbentuk silinder pada proses pembentukan
keramik dengan teknik putar.
Plastisitas/plasticity
Merupakan kualitas hubungan antara partikel tanah
liat yang ditentukan oleh kandungan mineral dan
kehalusan butiran tanah liat, plastisitas berfungsi
sebagai pengikat proses pembentukan sehingga
benda yang dibentuk tidak akan mengalami
keretakan/pecah atau berubah bentuk dan
mempertahankan bentuk. Plastisitas dipengaruhi
oleh jenis tanah, ukuran butir partikel tanah,
keberadaan zat-zat organis.
Potters wheel:
Alat putar manua maupun masinal yang digunakan
untuk membentuk benda keramik dengan teknik
putar.
Refining the contour
Tahap pengecekan atau pengontrolan dari sisi
bentuk dan ukuran benda keramik yang dibuat.
Throwing:
Proses pembentukan benda keramik di atas alat
putar yang berputar dengan kecepatan konstan
dengan cara membentuk bola tanah liat plastis
yang telah memusat dengan menggunakan tangan
untuk menghasilkan bentuk benda keramik.
Trimming-turning:
viii

Proses menghilangkan sebagian tanah liat pada
bagian dasar benda keramik hasil putaran (untuk
membuat kaki benda keramik) menggunakan alat
yang tajam biasanya dari pita kawat pada saat
berputar di atas putaran.
Wedging:
Proses penyiapan tanah liat yang berbeda kondisi
atau warna secara manual dengan cara pengulian
dan pengirisan untuk menghasilkan masa tanah liat
yang homogen, halus, plastis dan bebas dari
gelembung udara, sehingga siap untuk dibentuk
benda keramik.

ix
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BAB I
PENDAHULUAN

Buku panduan ini terdiri atas dua unit yaitu: unit
I menyiapkan bahan, mengolah tanah liat, menguji
tanah liat, tentang peralatan, alat bantu, dan keteknikan;
dan unit II tentang membentuk benda silindris.

A. Ruang Lingkup Buku Panduan
1. Mengolah Bahan
2. Peralatan
a. Alat putar
b. Alat bantu pembentukan teknik putar
c. Perlengkapan
3. Tanah Liat
a. Persyaratan tanah liat
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b. Penyiapan tanah liat
4. Keteknikan
a. Fungsi tangan dalam pembentukan teknik putar
b. Tahap pembentukan teknik putar
c. Problem

pembentukan

teknik

putar

dan

perbaikannya
Buku Panduan ini akan membantu Anda untuk
mempelajari langkah-langkah membuat benda keramik
dengan teknik putar bentuk silidris. Penguasaan
kompetensi membentuk benda silindris sangat penting
karena bentuk silindris merupakan bentuk dasar yang
harus dikuasai dengan benar sebelum membuat bentuk
benda keramik lain. Dengan menguasai kompetensi
tersebut akan memudahkan pengembangan bentukbentuk benda keramik lain seperti mangkuk, piring,
vas, botol, mug, dan teko.
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Penguasaan kompetensi teknik putar hingga saat ini
masih banyak dibutuhkan di dunia kerja terutama
produk-produk buatan tangan langsung (hand made).

B. Prasyarat
Hal penting yang harus dikuasai sebelum
melaksanakan pembentukan benda keramik silindris
dengan teknik putar adalah:
1. Pengolahan tanah liat.
2. Pengujian tanah liat.
3. Pembentukan dengan tangan langsung.
4. Pengoperasian alat putar.
5. Penggunaan alat bantu pembentukan benda keramik.
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C. Petunjuk Penggunaan Buku Panduan
1. Cermatilah isi buku panduan secara keseluruhan.
2. Ikutilah langkah-langkah belajar yang ada pada

buku panduan.
3. Perhatikanlah kesehatan dan keselamatan kerja.

D. Tujuan Buku Panduan
Membentuk

benda

keramik

silindris

dan

mengembangkan bentuk-bentuk benda keramik lain
dengan teknik putar.
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BAB II
PENGOLAHAN BAHAN

Dimaksud dengan pengolahan bahan adalah
tahapan-tahapan awal dalam menyiapkan tanah liat,
yakni

mulai

dari

menimbang

bahan,

merendam,

menyaring bahan hingga pengurangan kadar air sesuai
dengan kebutuhan yang berkesesuaian dengan teknik
yang

digunakan.

Tahapan-tahapan

dijelaskan sebagai berikut
1) Menimbang bahan

tanah liat dengan
perbandingan 50%
Lumpur Lapindo dan
50% Abu/Pasir
Gunung Merapi

tersebut

dapat
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2) Merendam/memeram

lumpur lapindo yang
sudah dicampur
dengan abu merapi.

3) Mengaduk bahan

agar tercampur
dengan rata

4) Menyaring bahan

dengan saringan
mass 60.

5) Mengurangi kadar

air dengan cara
menuangkan bahan
tanah liat di atas gips
yang sudah
disiapkan
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6) Mengurangi kadar

air tahap lanjutan
dengan cara
menjemur bahan di
terik sinar matahari

7) Mengangkat tanah

liat dari penjemuran

8) Menguli tanah liat

dan kemudian
dibentuk menjadi
balok-balok
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9) Membungkus balok-

balok tanah liat
dengan plastik

10) Menyimpan tanah

liat yang sudah siap
digunakan
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BAB III
TEKNIK DASAR PEMBUATAN KERAMIK
SILINDRIS

A. Pengantar
Proses pembentukan benda keramik dengan
teknik putar memerlukan kemampuan mengoperasikan
alat, menggunakan alat bantu, menyiapkan bahan, dan
menguasai keteknikan dasar. Kemampuan-kemampuan
tersebut

harus

benar-benar

dikuasai

sebelum

melaksanakan pengembangan bentuk benda keramik.
Teknik putar centering biasanya dilakukan untuk
membuat benda keramik dengan ukuran yang terbatas.
Teknik ini dilakukan dengan membentuk benda keramik
di atas meja putar dengan sekali putar, atau juga bisa
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menggabungkan dari beberapa hasil putaran. Produk
yang dihasilkan berupa: mangkok, piring, cawan, vas
bunga, pot, casserole, botol, tea set, mug, cangkir,
wadah bertutup, dan sebagainya.
Penguasaan kompetensi membentuk benda dengan
teknik putar centering sangat penting karena teknik
tersebut

harus

dikuasai

dengan

benar

sebelum

membentuk dengan teknik putar pilin dan putar tatap.
Penguasan

kompetensi

membentuk

benda

keramik dengan teknik putar hingga saat ini terus
berkembang dan semakin banyak dibutuhkan di dunia
kerja terutama produk-produk keramik buatan tangan
langsung (handmade) yang memiliki keunikan tersendiri.
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B. Petunjuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja
1. Kenakan pakaian kerja, pada saat melaksanakan
proses pembentukan benda keramik dengan
teknik putar
2. Gunakan

alat

putar,

alat

bantu,

dan

perlengkapan pembentukan teknik putar sesuai
dengan fungsinya
3. Simpan bahan yang masih dapat digunakan dan
sisa bahan pada tempat yang telah disediakan
4. Bersihkan

seluruh

peralatan

yang

telah

pokok

yang

digunakan dan kembalikan pada
C. Peralatan
1. Alat Putar
Alat

putar

merupakan

alat

dipergunakan untuk membentuk benda keramik menjadi
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silindris

dan

simetris.

Berdasarkan tenaga

yang

menggerakkan, alat putar dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu:
a. Alat putar manual
Alat

putar

manual

merupakan

alat

yang

dipergunakan untuk membentuk benda keramik
dengan teknik putar yang digerakkan dengan tenaga
tangan maupun kaki.

1).

Alat Putar Tangan (Hand Wheel)
Alat putar ini merupakan alat yang paling
sederhana dan digerakkan atau diputar dengan
tenaga tangan. Kepala putaran selain sebagai
tempat memutar juga berfungsi sebagai beban
pemberat agar putaran lebih tahan lama.
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Bagian-bagian alat putar
tangan:
A. Kepala
putaran
B. As putar
C. Lager
(bearin).
D. Dudukan
putaran.
Cara pengoperasian :
Kepala putaran diputar menggunakan tangan kiri
berlawanan dengan arah jarum jam sampai
berputar dengan cepat.

2).

Alat Putar Kaki (Kick Wheel)
Alat putar ini merupakan alat yang digerakkan
atau diputar dengan kaki. Penggerak alat putar
kaki dapat dibedakan menjadi dua yaitu roda
pemutar (fly wheel) dan pedal (treadle
treadle wheel).
wheel
Roda pemutar

dan kepala putaran yang
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menggunakan pedal juga berfungsi sebagai
beban

pemberat

sehingga

putaran

yang

dihasilkan menjadi lebih lama.
Bagian-bagian alat putar kaki dengan roda pemutar:
A. Kepala putaran
B. As putaran
C. Lager (bearing)
D. Roda pemutar (fly
wheel)
E. Meja
F. Dudukan kaki
G. Dudukan lager
H. Tempat duduk

Cara Pengoperasian:
Roda pemutar diputar menggunakan kaki kanan
berlawanan arah jarum jam sampai berputar cepat.
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Bagian-bagian alat
putar kaki dengan
pedal:
A. Kepala putaran
B. As putaran
C. Lager (bearing)
D. Baki (wheeltray)
E. Pedal kaki
F. Engkol
G. Tempat duduk

Cara Pengoperasian:
Pedal digerakkan (diinjak) ke depan dan ke
belakang menggunakan kaki kanan hingga
kepala putaran berputar dengan cepat.

b. Alat Putar Listrik (Electric Wheel)
Alat

putar

masinal/listrik

(electric
electric

wheel
wheel)

merupakan alat putar yang digerakkan motor
menggunakan tenaga listrik. Motor berfungsi untuk
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menggantikan tenaga tangan atau kaki. Alat putar
listrik dapat diatur kecepatannya melalui pedal atau
tongkat sehingga memungkinkan pemakai lebih
berkonsentrasi pada pekerjaan yang dilakukan
dengan tangan.
Bentuk dan konstruksi alat putar listrik terus
mengalami perubahan sesuai kebutuhan, seperti arah
putaran yang bisa diubah ke kanan maupun ke kiri
sehingga dapat digunakan sesuai kebiasaan pemakai.
Alat putar listrik memiliki kecepatan putar antara
200-300 rpm yang berarti dalam 1 menit dapat
berputar

sebanyak

200-300

kali.

Pengaturan

kecepatan alat putar listrik memiliki sistem yang
berbeda-beda, antara lain:
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1)

Sistem Pressure Control Cam
Sistem putaran motor
dihambat oleh tekanan
pedal atau tongkat.
Apabila pedal ditekan
maka putaran sumbu
motor akan terbebas
dari tekanan rem
sehingga motor dapat
berputar secara
maksimal, sebaliknya
apabila pedal tidak
ditekan berarti putaran
motor mendapat
tekanan sehingga
putaran motor menjadi
lambat

2)

Sistem Roda Pemutar (Fly Wheel)
Pada system ini, jika
kita menekan pedal
maka saklar akan
memutar motor
kemudian putaran
motor menekan
kampas pada batang
as, sehingga kepala
putaran berputar.
Apabila pedal
dilepaskan maka
putaran motor akan

18
berhenti tetapi putaran
akan tetap berputar,
karena adanya beban
roda pemutar (fly
wheel). Fly wheel
berfungsi untuk
mempertahankan
kecepatan putaran.
Alat putar dengan
sistem ini selain
digerakkan dengan
tenaga listrik juga
dapat digerakkan
dengan kaki.
3)

Sistem

Rheostat

Resistor)
Pada sistem ini, rheostat
berfungsi sebagai
pengatur kecepatan
putaran motor yang
digerakkan melalui
pedal. Semakin dalam
pedal ditekan semakin
besar arus yang masuk
sehingga motor berputar
lebih cepat, sebaliknya
apabila pedal tidak
ditekan maka arus tidak
masuk sehingga motor
tidak berputar.

(Variabel
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4)

Sistem Cone
Pada sistem ini,
putaran
motor
dipindahkan ke puli
as kepala putaran
melalui cone. Cone
berfungsi sebagi alat
untuk mempercepat
atau memperlambat
putaran.
Apabila
pedal ditekan maka
cone yang berputar
akan menekan puli
sehingga
berputar
semakin cepat, hal ini
terjadi
karena
diameter cone yang
menekan lebih besar
dari diameter puli,
jadi semakin besar
diameter cone maka
semakin
cepat
putaran puli.

Jenis, bentuk, dan konstruksi alat putar listrik sangat
bervariasi, tetapi ditinjau dari fungsinya tidak ada
perbedaan.
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Bagian-bagian alat putar listrik yang menggunakan
rheostat:
A. Kepala putaran

(wheelhead).
B. Baki pelindung
(slip tray).
C. Lager atas (top
bearing).
D. Lager bawah
(bottom
bearing).
E. Batang as
putaran (drive
shaft).
F. Sabuk pemutar
(drive belt).
G. Motor
H. Saklar (switch
on-off).
I. Penghubung
arus (rheostat
linkage).
J. Pedal kaki (foot
pedal).
K. Dudukan kaki
(foot rest).
L. Tempat duduk
(seat).
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M. Papan tempat

benda (pot
shelf).
N. Steker (electric
plug).

Cara pengoperasian
Hubungkan steker (electric plug) ke lubang kontak,
kemudian putar saklar (switch on-off)) ke posisi on.
Aturlah kecepatan putaran sesuai keinginan melalui
pedal yang berfungsi sebagai pengatur kecepatan
putaran.

Apabila

selesai

digunakan,

hentikan

putaran dan putar saklar (switch on-off)) ke posisi
off kemudian cabut steker (electric plug) dari lubang
kontak.
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2. Alat Bantu Pembentukan Teknik Putar
a.

Butsir kawat (wire
modelling tools)
Fungsi kawat butsir
adalah untuk merapikan,
menghaluskan,
mengerok, membentuk
detail, dan membuat
tekstur benda kerja

b.

Butsir kayu (wood
modelling tools)
Untuk menghaluskan,
membentuk detail,
merapikan, membuat
dekorasi benda kerja.

c.

Ribbon tools
Ribbon tools berfungsi
untuk mengerok,
menghaluskan, dan
merapikan benda kerja

d.

Kaliper (calipers) atau
Jangka Lengkung
Jangka lengkung
berfungsi untuk
mengukur diameter benda
kerja
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e.

Kawat pemotong (wire
cutter)
Kawat pemotong
berfungsi untuk
memotong ujung bibir,
dasar benda kerja, dan
memotong tanah liat
plastis.

Throwing stick
Throwing stick untuk
membentuk,
menghaluskan,
merapikan bagian dalam
benda ker
g. Spon (sponges)
Spon berfungsi untuk
menyerap kandungan air
yang berlebihan,
menghaluskan benda
kerja, dan membersihkan
handtool.
f.

h.

Potter rib (throwing
ribs/rubber palletes/steel
palletes)
Potter rib berfungsi untuk
menghaluskan dan
membentuk permukaan
luar benda kerja.
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i.

Sponge stick
Sponge stick berfungsi
untuk menghaluskan
bagian dalam benda
kerja.

j.

Jarum (needles)
Jarum berfungsi untuk
memotong bibir,
menusuk gelembung
udara pada benda kerja,
dan untuk menggores.
Penggaris
Penggaris berfungsi
untuk mengukur
ketinggian benda kerja.

k.

3. Perlengkapan
a.

Kain terpal
Kain terpal
digunakan
untuk alas
menguli tanah
liat plastis di
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atas meja kayu.
Alas
pembentukan
Alas
pembentukan
digunakan
untuk landasan
benda kerja
pada waktu
proses
pembentukan
benda kerja.
c. Ember/Waskom
Ember/Waskom
berfungsi untuk
tempat air pada
waktu proses
pembentukan
benda kerja.
b.

d.

Timbangan
Berfungsi untuk
menimbang
berat tanah liat
plastis

26
e.

Pakaian kerja
Fungsi untuk
pelindung
pakaian pada
waktu
melakukan
praktik
pembentukan
benda keramik

Bahan
Bahan tanah liat plastis yang digunakan untuk
pembentukan benda keramik harus dipersiapkan dengan
baik melalui proses pengolahan bahan, hal ini perlu
dilakukan agar dalam proses pembentukan

tidak

mengalami kerusakan. Bahan tanah liat plastis hasil
prosess

pengolahan

bahan

tidak

dapat

langsung

digunakan, masih harus dipersiapkan lagi melalui proses
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pengulian (kneading) dan pengirisan (wedging sebelum
digunakan untuk pembentukan benda keramik.

1. Persyaratan Tanah Liat
a. Plastisitas

Plastisitas tanah liat merupakan syarat utama
yang harus dipenuhi agar mudah dibentuk. Hal
ini terkait dengan fungsi plastisitas sebagai
pengikat dalam proses pembentukan sehingga
tidak mudah retak, berubah bentuk atau runtuh.
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Campuran masa tanah liat plastis harus homogen
dalam arti plastisitasnya merata dan tidak ada
yang keras atau lembek.
b. Bebas dari gelembung udara

Tanah liat harus terbebas dari gelembung udara,
jika dalam tanah liat masih terdapat gelembung
udara dapat menyebabkan kesulitan pada waktu
proses pembentukan dan dapat menyebabkan
retak atau pecah pada waktu proses pengeringan
dan pembakaran.
c. Memiliki kemampuan bentuk

Tanah liat harus memiliki kemampuan bentuk
yang berfungsi sebagai penyangga sehingga
tidak mengalami perubahan bentuk pada waktu
proses

pembentukan

pembentukan selesai.

atau

setelah

proses
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2. Penyiapan Tanah Liat
a.

Pengulian (Kneading)
Proses pengulian tanah liat dimaksudkan agar
tingkat keplastisan dan homogenitas merata serta
bebas dari gelembung udara. Proses pengulian
dapat dilakukan dengan gerakan spiral sebagai
berikut:
1)

Tanah liat
diangkat ke atas
kemudian ditekan
ke bawah
menggunakan
telapak tangan,
kemudian
didorong ke
depan.
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2)

Lakukan proses
seperti di atas
beberapa kali
untuk memastikan
bahwa
keseluruhan tanah
liat bercampur
secara homogen.

3)

Tanah liat
diangkat ke atas
kemudian ditekan
ke bawah
menggunakan satu
tangan secara terus
menerus, cara ini
menunjukkan
gerakan pengulian
spiral.
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4)

b.

Pengulian silang
merupakan cara
terbaik untuk
mencampur dua
atau lebih tanah
liat warna.
Lakukan
pengulian silang
lapisan tanah liat
yang mencampur
dua atau lebih
bahan yang
berbeda. Lakukan
pengulian dua
tanah liat yang
berbeda warna
secara berulangulang hingga
tercampur merata

Pengirisan (Wedging)
Proses pengirisan tanah liat dilakukan untuk
mencampur satu macam tanah atau lebih yang
berbeda warna, jenis, dan plastisitasnya. Proses
pengirisan dilakukan sebagai berikut:
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1)

Bongkahan tanah
liat dipotong
menjadi setengah
bagian
menggunakan
kawat pemotong.

2)

Satu bagian tanah
liat tersebut
diangkat dan
banting di atas
bagian potongan
tanah liat lainnya.

3)

Lakukan proses
mengiris dan
membanting tanah
liat berulang-ulang.
Proses ini
membantu
mencampur dan
menghilangkan
udara.
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4)

Bila sudah merasa
cukup, irislah tanah
liat. Bila proses ini
berjalan bagus
maka bagian irisan
tanah liat
menampakkan
campuran merata
dan bebas udara.

C. Keteknikan
Pembentukan dengan alat putar merupakan proses
pembuatan benda keramik menggunakan tangan yang
dikenal

dengan

istilah

Throwing,

yaitu

proses

pembuatan benda keramik dengan cara membentuk bola
tanah liat plastis dengan jalan menekan dengan tangan
pada saat tanah liat berputar di atas kepala putaran.
Pembentukan

dengan

teknik

putar

membutuhkan keterampilan tangan, termasuk melatih

34
kepekaan sentuhan tangan dalam mengatur gaya
sentripetal tanah liat yang berputar. Keterampilan
memutar lebih merupakan suatu kebiasaan yang
memerlukan keseimbangan antara gerakan tangan
dengan alat putar. Gerakan dan posisi tangan harus
dilakukan berulangkali sehingga menjadi gerakan
otomatis (dengan sendirinya/menurut naluri). Oleh
karena itu, untuk dapat membentuk benda keramik
dengan teknik putar memerlukan banyak latihan yang
sebetulnya tidak rumit tetapi membutuhkan kesabaran.
Penguasan

kompetensi

membentuk

benda

keramik dengan teknik putar hingga saat ini terus
berkembang dan semakin banyak dibutuhkan di dunia
kerja terutama produk-produk keramik buatan tangan
langsung (handmade) yang memiliki keunikan tersendiri.
Dari semua cara pembentukan benda keramik, throwing
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memberikan kemungkinan terbesar bagi penciptaan
sebuah karya yang spontan dan cara ini sangat
menyenangkan apabila benar-benar dikuasai.
1. Fungsi Tangan dalam Pembentukan Teknik
Putar
Selama proses pembentukan harus menggunakan
bagian-bagian

tangan

yang

berbeda

sesuai

fungsinya. Fungsi bagian-bagian tangan adalah
sebagai berikut:
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a. Dasar telapak tangan (base of the palm)
palm untuk

menekan tanah liat ke bagian tengah dan
meratakan tanah liat dalam jumlah banyak pada
waktu membuat priring.
b. Ibu jari (thumb) untuk membuka gumpalan

tanah liat, mengecek bagian atas, dan untuk
memijit (dengan telunjuk).
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c. Jari telunjuk (index finger) digunakan untuk

melebarkan benda kerja.
d. Ruas

jari-jari

(knuckle)

digunakan

untuk

meratakan bagian dalam piring dan menarik
tanah liat ke atas serta menipiskan.
e. Ujung jari (fingertip) untuk memberi tekanan

pada tanah liat dan berfungsi untuk memberikan
bentuk.
f.

Rongga telapak tangan (hollow of the palm)
untuk memberi tekanan ke bawah pada tanah liat
selama memusatkan tanah liat.

2. Tahap Pembentukan Teknik Putar
Proses pembetukan benda keramik diawali
dengan proses pengulian tanah liat. Pengulian tanah
liat bertujuan untuk didapatkan tanah liat yang
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plastis, homogen, bebas gelembung udara, dan
kotoran. Proses pengulian tanah liat dilakukan setiap
kali akan membentuk benda keramik.
Sebelum membentuk benda silindris, sebaiknya
tanah liat yang siap pakai dibuat bola-bola
bola tanah liat
dengan berat yang bervariasi dari 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4
kg bahkan lebih.
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Tahap penting yang harus dilakukan dalam
pembentukan dengan teknik
ik putar adalah sebagai
berikut.
a. Centering
Tahap pemusatan
tanah liat plastis di
atas putaran dengan
cara menekan tanah
liat. Penekanan
dilakukan dengan
menggunakan
kedua tangan,
tangan yang satu
menekan dari atas
dan tangan lain
menahan pada
bagian samping.
Lakukan proses ini
dengan benar
sehingga tanah liat
memusat tepat di
tengah alat putar.
Tahap ini harus
dikuasai dengan
benar karena akan
berpengaruh pada
tahap selanjutnya.
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b. Coning
Tahap pembentukan
tanah liat seperti
kerucut (cone).
Caranya dengan
menekan tanah liat
pada bagian
samping
menggunakan kedua
tangan, kemudian
menekan kerucut
tanah liat ke bawah
sehingga
membentuk seperti
mangkok terbalik,
lakukan tahap ini
beberapa kali.
c. Opening dan Raising
Tahap melubangi
(open up) dan
menaikkan tanah liat
(pulling up) atas
dengan tangan yang
di dalam menekan
kearah luar,
sedangkan tangan
yang di luar
menahan sehingga
membentuk silinder.
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d. Forming
Tahap membentuk
(shaping) ini sangat
penting karena
tahap pembentukan
benda keramik
menjadi bentuk
yang diinginkan
sesuai gambar
kerja. Pembentukan
dilakukan dengan
menggunakan
kedua tangan dan
pada tahap ini
diperlukan
keterampilan
tangan untuk
membentuk tanah
liat menjadi benda
keramik.
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e. Refining the contour
Tahap ini adalah
tahap pengecekan
atau pengontrolan
dari sisi bentuk dan
ukuran
benda
keramik
yang
dibuat. Pengecekan
menggunakan
penggaris
untuk
mengukur
tinggi
dan kaliper/jangka
bengkok
untuk
mengukur
diameter.

f. Finishing
Tahap ini adalah
tahap penyelesaian
pembentukan
benda
keramik,
yaitu
meratakan
permukaan benda
dengan
menggunakan alat
butsir,
scraper,
atau
ribbon
kemudian
menghaluskan
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dengan spon. Pada
kondisi
benda
setengah
kering
(leather
hard)
lakukan pengikisan
(trimming/turning)
,pada bagian dasar
benda keramik, dan
buatlah kaki benda
Tahap-tahap di atas merupakan tahapan
penting yang harus dikuasai oleh seorang perajin
karena tahap-tahap tersebut pasti akan dilakukan
dalam proses pembentukan dengan teknik putar.
Secara sederhana pembentukan silindris dengan
teknik putar seperti terlihat pada gambar di bawah.
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3. Memasang alas pembentukan
Fungsi alas pembentukan (bat) adalah untuk
mempermudah dalam memindahkan benda kerja
dari atas kepala putaran dan menjaga agar benda
kerja tersebut tidak berubah bentuk.

Dengan

pembentukan langsung di atas kepala putaran tanpa
menggunakan alas pembentukan kadang akan
menimbulkan kesulitan ketika harus memindahkan
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benda kerja dalam kondisi basah dengan tangan
langsung, hal ini dapat menyebabkan benda kerja
menjadi rusak, berubah bentuk bahkan runtuh.
Langkah-langkah
gkah memasang alas pembentukan:
pembentukan

a. Pusatkan tanah liat

plastis kurang lebih
300 gram di atas
kepala putaran,
gunakan sisi telapak
tangan Anda untuk
meratakan
lempengan dengan
diameter 15-30 cm
dan tebal 5-8 mm.
Pastikan tanah liat
rata dengan
sempurna dan halus.
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b. Buatlah alur pada

tanah liat yang telah
rata di atas meja
putar menggunkan
jari tangan.

c. Ambil alas

pembentukan yang
bersih dan kering,
sapukan spon yang
lembab pada
permukaan bagian
bawah.

d. Pusatkan alas

pembentukan dan
tekan pada bagian
tengah, kemudian
cek apakah alas
pembentukan
melekat dengan
baik.
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4. Bentuk Bibir Benda Keramik (Lip)
Membentuk bibir dari benda keramik
akan menambah penampilan dari benda tersebut.
Untuk membuat bibir benda keramik, sisakan sedikit
ketebalan pada bagian atas dari badan benda
keramik, hal ini dilakukan dengan menekan tanah liat
bagian atas sehingga terbentuk bibir benda keramik.
Untuk membuat variasi bibir benda
keramik dapat dilakukan dengan berbagai cara,
diantaranya
bentuknya

dengan
sama,

membuat
menggunakan

mal
alat

sehingga
bantu

pembentukan, menggunakan jari secara langsung
dengan bantuan kain halus. Membentuk bibir benda
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keramik

dilakukan

bersamaan

pada

waktu

membentuk benda keramik.

5. Bentuk Kaki Benda Keramik (Foot)
Pembentukan kaki dari benda keramik
akan memberikan nilai tambah dari penampilan
umum benda keramik, disamping fungsi teknis
sebagai

penyangga

benda

keramik

tersebut.

Pembuatan kaki benda keramik dapat Anda lakukan
setelah kondisi benda keramik tersebut dalam
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keadaan setengah kering (leather hard), hal ini
dimaksudkan agar benda keramik tersebut sudah
cukup kuat sehingga tidak berubah bentuk. Bentuk
kaki benda keramik biasanya mempertimbangkan
dari segi estetis, struktur, dan kepraktisan. Beberapa
bentuk kaki benda keramik:

6. Trimming dan Turning
Membuat

kaki

dari

benda

keramik

dilakukan pada saat benda tersebut pada kondisi
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leather hard

yaitu kondisi benda keramik sudah

cukup keras untuk dibentuk kaki hingga selesai
tanpa mengalami perubahan bentuk atau kerusakan.
Untuk membuat kaki benda keramik

yang perlu

diperhatikan adalah dasar dari benda tersebut.
Tempatkan benda pada permukaan yang
rata, ukur tinggi benda dan beri tanda (A), kemudian
ukur tinggi dari dalam dasar benda dan beri tanda
(B)

maka

perbedaan

tersebut

menunjukkan

ketebalan dasar benda. Ketebalan dinding benda (C)
dibuat sama dan mulai menembal pada (D).
Pada bagian bawah benda, beri tanda batas
pembentukan kaki benda. Untuk

membuat kaki

pada benda keramik, sebaiknya disisakan 1,5–2 cm
pada bagian dasar benda keramik sedangkan
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diameter untuk kaki benda keramik

disesuaikan

dengan bentuk keramik yang dibuat.

Berbagai macam cara dapat digunakan untuk
menahan benda yang akan dibuat kaki agar tetap
memusat pada kepala putaran.
Cara 1. Pusatkan mangkok atau piring secara terbalik
pada kepala putaran dengan tepat, beri tiga coil tanah
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liat plastis dan kontrol agar tidak berubah ketika
diputar.

Cara 2. Membuat potongan pilinan tanah liat plastis
di atas putaran yang sama dengan diameter benda
kemudian buat cekungan sebagai penahan.

Cara 3. Membuat silinder tanah liat yang cukup
tebal sebagai penahan (chuck/chum) untuk tempat
benda keramik.
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Cara 4. Untuk benda-benda keramik yang memiliki
bibir yang kecil (botol), dapat digunakan benda
biskuit sebagai chuk.
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7. Pembuatan Tutup (Lids)
Lids dan cover merupakan tutup dari wadah
yang secara umum orang sering menyebut wadah
bentutup, dan orang akan membuatnya sesuai dengan
kegunaannya dengan masing-masing ukuran. Secara
garis besar ada tiga jenis tutup, yaitu:
•

Tutup benda
keramik yang
disangga atau
ditopang bagain
dalam dari benda
keramik (gallery).

•

Tutup benda
keramik yang
disangga atau
ditopang oleh leher
atau badan benda
keramik bagian
luar.
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•

Tutup benda
keramik yang
disangga atau
ditopang oleh bibir
benda keramik
dengan kaki
tutupnya masuk di
bagian dalam benda
keramik.

Berbagai macam tutup benda keramik dapat dibuat
dan dikembangkan dengan berbagai variasi bentuk,
contoh di bawah ini menunjukkan bermacam bentuk
tutup.yang dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan.
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Teknik Mengukur Tutup
Penggunaan kaliper untuk mengukur diameter
luar dan dalam benda keramik seperti ditunjukkan
pada gambar berikut.

8. Penggabungan Dua Bentuk Hasil Putaran
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Teknik penyambungan atau penggabungan dua buah
benda keramik hasil putaran yang salah dan benar
seperti ditunjukkan pada gambar di bawah.

Penggabungkan dua bentuk hasil putaran dapat
dilihat seperti ditunjukkan pada gambar di bawah:
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A

B
B
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A

9.

Problem

Pembentukan

Teknik

Putar

dan

Perbaikannya
Dalam proses pembentukan seringkali terjadi
kerusakan pada tanah liat, hal ini perlu diketahui
penyebabnya

dan

bagiamana

memperbaiki.

Problem pembentukan teknik putar dan cara
perbaikan.
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GAMBAR

PROBLEM

PEMECAHAN

Tanah liat
patah menjadi
dua pada satu
tempat karena
tekanan daya
angkat terlalu
keras.

Jaga tekanan
secara tetap
pada satu
daerah, jangan
menekan
terlalu keras.

Tekanan tidak
merata pada
kerucut tanah
liat, dengan
tekanan tangan
satu lebih kuat
dari yang lain.

Jaga tekanan
secara
seimbang dan
tetap dari leher,
pundak, lengan
atas, lengan
bawah,
pergelangan
tangan, dan
telapak tangan,
kedua tangan
harus bergerak
merapat dengan
tekanan yang
sama.
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Berbentuk
spiral karena
gerakan tangan
lebih cepat dari
kepala putaran.

Berikan
putaran lebih
banyak pada
kepala putaran
setiap saat
sebelum kedua
tangan
bergerak
menaikkan.

Tanah liat
Telapak tangan
tidak memusat. kiri harus
condong ke
dalam tanah liat
dengan
menekan secara
tetap atau tarik
tanah liat ke
pusat kepala
putaran.
Membuka
lubang tidak
rata dan tanah
liat belum
memusat.

Jari kiri
mendukung jari
kanan dengan
tekanan harus
lurus ke bawah
ketika
memusatkan
tanah liat.
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Tidak ada
dasar benda,
karena jari-jari
terlalu cepat
dan keras.

Hentikan
putaran, isi
lubang dengan
tanah liat dan
putar secara
pelan.

Dinding tidak
halus dari
pusat.

Berikan
tekanan secara
tetap dengan
ujung jari pada
bagian dalam
dan luar dan
bergerak ke
atas secara rata.

Tepi atas
terlalu melebar
dengan
dinding terlalu
tebal pada satu
sisi karena
gerakan tangan
secara
diagonal.

Jangan
membuka tanah
liat terlalu
melebar.
Ujung jari yang
ada di dalam
dan di luar
harus bergerak
ke atas secara
lurus dan
bersamaan.
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Terdapat
gelembung
udara pada
dinding tanah
liat.

Hentikan
putaran, tusuk
gelembung
udara dengan
jarum, isi
dengan tanah
liat dan putar
kembali
dinding tanah
liat.

Tepi atas tidak
sama rata
ketika
dipotong.

Potong secara
rata, tekan
jarum secara
rata pada
dinding tanah
liat dengan
beberapa
putaran, angkat
potongan tanah
liat.

Dinding tanah
liat runtuh.

Gunakan
sedikit air jika
masih
memungkinkan
diputar,
gerakan dari
bawah ke atas,
jangan ditekan
ke bawah.
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Retak “S” pada
bagian dasar,
selalu
ditemukan
setelah
pengeringan
dan
pembakaran
biskuit.

Padatkan tanah
liat ketika
memutar.
Jatuhkan bola
tanah liat
dengan keras
pada alas
pembentukan
ketika akan
memulai, tekan
jari-jari
jari ke
bawah dengan
kuat ketika
membuka tanah
liat.
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BAB IV
PROSES PEMBUATAN KERAMIK TEKNIK
PUTAR (MEMBENTUK BENDA KERAMIK
DENGAN TEKNIK PUTAR CENTERING)

A. Tujuan Kegiatan
Setelah mempelajari ini, Anda memiliki kemampuan
1. Menjelaskan proses pembentukan benda keramik
silindris dengan teknik putar.
2. Mengoperasikan alat putar, alat pembentukan, dan
bahan yang digunakan sesuai prosedur.
3. Membentuk benda keramik dengan teknik putar
centering sesuai prosedur.
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B. Materi Praktik
Pembentukan

benda

keramik

silindris

merupakan dasar teknik putar maka harus dikuasai
dengan benar. Membentuk benda keramik silindris
harus

dilatih

berulang-ulang

sehingga

menjadi

kebiasaan dan spontan. Lakukan latihan pembentukan
dengan ukuran berat tanah liat plastis yang berbedabeda, dengan demikian Anda dapat menentukan berat
tanah liat plastis yang harus dipersiapkan untuk
membuat benda keramik dengan ukuran tertentu.

C. Peralatan
Alat
1.

2.

Alat Putar
a. Alat
putar
manual.
b. Alat putar listrik.
Alat Bantu
Pembentukan

Jumlah

Kebutuhan
Individu Kelompok

1 buah

V

1 buah

V
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a. Butsir kawat
b. Butsir kayu
c. Ribbon tools
d. Kaliper
e. Kawat

pemotong
a. Throwing stick
b. Spon
c. Potter rib
d. Sponge stick
e. Jarum
f. Penggaris
3. Perlengkapan
a. Kain terpal
b. Alas
pembentukan
c. Ember/Waskom

1 set
1 set
1 set

V
V
V

1 buah

V

1 buah

V

1 buah
1 buah
1 set
1 buah
1 buah
1 buah

V
V
V
V
V
V

1 buah

V

1 set

V

1 buah

V

D. Bahan
Tanah liat plastis (lumpur lapindo 50% dan abu merapi
50%)
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E. Proses kerja
1.

Membentuk Silindris
Pembentukan benda keramik dengan teknik putar

centering bentuk silindris merupakan dasar teknik putar
maka harus dikuasai dengan benar. Membentuk benda
keramik silindris harus dilatih berulang-ulang sehingga
menjadi kebiasaan dan spontan. Lakukan latihan
pembentukan dengan ukuran berat tanah liat plastis
yang berbeda-beda, dengan demikian Anda dapat
menentukan berat tanah liat plastis yang harus
dipersiapkan untuk membuat benda keramik dengan
ukuran tertentu. Penguasaan kompetensi membentuk
benda silindris sangat penting karena bentuk silindris
merupakan bentuk dasar yang harus dikuasai dengan
benar sebelum membuat bentuk benda keramik lain.
Dengan

menguasai

kompetensi

tersebut

akan
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memudahkan

pengembangan

bentuk-bentuk

benda

keramik lain seperti mangkuk, piring, vas, botol, mug,
dan teko.
Tahap

pembentukan

dengan teknik putar:
a). Tempatkan bola
tanah liat plastis
tepat di tengah
alas pembentukan
yang
telah
terpasang
pada
kepala
putaran,
basahi
kedua
tangan dan bola
tanah liat dengan
air.
b). Putar
kepala
putaran,
tempatkan tangan
kanan pada bagian
atas bola tanah liat
dan tangan kiri
sedikit dibawah,
tekan
kearah
tengah
hingga

benda

keramik

silindris
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tanah
memusat
tepat.

liat
dengan

c). Tekan dengan
kedua telapak
tangan pada
sekeliling bagian
bawah tanah liat
kemudian naikkan
hingga
membentuk
kerucut (cone)
yang tinggi.
d). Tekan kembali
tanah liat dengan
tangan kanan dari
atas ke bawah dan
tangan kiri
menekan ke
dalam, lakukan 23 kali dan jagalah
agar tanah liat
tetap memusat,
padat dan bebas
gelembung udara.
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e). Setelah tanah liat
benar-benar
memusat pada
kepala putaran,
tempatkan kedua
tangan pada
bagian atas bentuk
cone pendek,
masukkan ibu jari
tepat di tengah
untuk mulai
membuka tanah
liat.
f). Gunakan kedua
ibu jari untuk
membuat dinding
silinder dan ibu
jari kiri menjaga
agar tanah liat
tetap memusat.
Tempatkan tangan
kanan pada bagian
luar untuk
menarik tanah liat
ke atas. Lakukan
menipiskan dan
menaikkan
dinding silinder
tanah liat sampai
ketebalan pada
alas silinder antara
1,5 – 2 cm.
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g). Tekan dan tarik ke
atas dinding
silinder dengan
telunjuk tangan
kanan yang
melipat pada
bagian luar
dinding,
sedangkan tangan
kiri menahan
bagian dalam
sehingga menjadi
tipis, rata, dan
tinggi,
h). Kontrol bentuk
silinder dengan
menjepit dinding
menggunakan jari
telunjuk dan jari
tengah, sementara
kedua ibu jari
saling menekan
dan jari kiri
menjaga bagian
luar dinding
silinder sehingga
memperoleh
bentuk silinder
yang diinginkan.
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i). Haluskan
permukaan luar
dengan rib
secara vertikal dan
jagalah agar
dinding tetap
lurus, sementara
tangan kiri
menekan tanah
liat keluar,
kemudian
haluskan bagian
dalam
menggunakan
sponge stick.
j). Tahap ini adalah
tahap pengecekan
atau pengontrolan
dari sisi bentuk
dan ukuran benda
keramik yang
dibuat.
Pengecekan
menggunakan
penggaris untuk
mengukur tinggi
dan kaliper/jangka
bengkok untuk
mengukur
diameter.
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k). Potong bagian
atas silinder
menggunakan
jarum dengan ibu
jari kiri sebagai
penahan, sehingga
bibir atau tepi
bagian atas
sempurna sejajar
dengan dasar
silinder.
l). Setelah selesai
pisahkan dasar
silinder dengan
alas pembentukan
menggunakan
kawat pemotong,
angkat benda
kerja dengan alas
pembentukannya
dan keringkan.
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m). Setelah benda
cukup kering
untuk trimming
atau turning,
lakukan finishing
pada bagian dasar
benda keramik,
buatlah kaki
seseuai dengan
gambar kerja.

2.

Membentuk Mangkok
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Pembentukan benda keramik berupa mangkok
dengan teknik putar merupakan proses pengembangan
pembentukan silindris. Oleh karena itu penguasaan
kompetensi membentuk benda keramik berupa silindris
akan sangat membantu pengembangan selanjutnya.
Ketika membentuk mangkok dengan teknik putar,
bagian dalam dari mangkok harus lebih diperhatikan,
karena pada saat proses pembentukan bagian dalam
tersebut harus benar-benar selesai dan tidak dikikis lagi
pada saat membentuk kaki. Hal ini sangat penting agar
dalam praktek pembentukan benda keramik tidak
melakukan pekerjaan tersebut berulang-ulang. Setelah
selesai

membentuk

membuat kaki
(leatherhard).

mangkok,

selanjutnya

adalah

pada saat kondisi setengah kering
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Membentuk

mangkok

biasanya

lebih

mudah

dibanding membentuk
uk silinder sebab tanah liat secara
alami akan terlempar keluar karena gaya sentripetall
karena adanya putaran. Mangkok yang lebih kecil mudah
untuk dibuat dari pada yang besar, untuk itu mulailah
belajar membuat mangkok dengan ukuran yang lebih
kecil.
Tahap-tahap
tahap pembentukan benda keramik berupa
mangkok teknik putar secara lengkap dilakukan sebagai
berikut:
a)

Tempatkan tanah liat
plastis di atas kepala
putaran kemudian
lumasi kedua telapak
tangan dengan air.
Pusatkan dengan cara
menekan
menggunakan kedua
telapak tangan
kemudian
membentuknya
menjadi kerucut
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tanah liat. Lakukan
proses ini hingga
tanah liat benarbenar memusat dan
bebas dari
gelembung udara.
Gunakan baki
(splash pan) atau
paha untuk
menopang lengan
tangan.
b) Tekan tanah liat ke

bawah dan dorong
keluar menggunakan
sisi dari tangan kiri,
sedangkan tangan
kanan menahannya
pada bagian luar
benda. Buatlah alas
atau dasar benda
lebih tebal sehingga
memudahkan untuk
dibentuk kakinya.
Gunakan baki
(splash pan) atau
paha untuk
menopang lengan
kanan untuk menjaga
agar tangan tetap
stabil.
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c)

Bentuklah dasar
mangkok dengan
menekan bagian
dalam tanah liat
menggunakan jarijari tangan kanan,
sedangkan tangan
kiri menahan agar
posisi tangan tetap
stabil. Lakukan
dengan pelan-pelan
dan hati-hati.

d) Bentuk dinding

mangkok dengan
menaikkan dan
melebarkan dinding
tanah liat
menggunakan jarijari tangan kanan
sedangkan ibu jari
kanan menahannya
dari bagian luar.
Usahakan bagian
dalam menjadi
lengkungan yang
lembut tanpa
meninggalkan sudut
pada lengkungan
tersebut.
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e)

Naikkan dan
lebarkan dinding dari
mangkok, hal ini
dapat dilakukan
dengan dengan
menjepit dinding
mangkok di sela-sela
jari tangan kiri
sedang tangan kanan
membentuknya di
bagian dinding luar
mangkok. Lakukan
pembentukan ini
mulai dari dasar
mangkok hingga
bagian dalam
mangkok
membentuk
lengkungan yang
halus.

f)

Potonglah bibir
mangkok
menggunakan kawat
pemotong apabila
ketinggiannya tidak
sama, hal ini untuk
menghindari
jatuhnya dinding
mangkok karena
gaya sentripetal.
Ratakan bibir
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mangkok
menggunakan jari
tangan kanan.
g) Ukur diameter dan
tinggi mangkok,
naikkan dan lebarkan
dinding mangkok
apabila diameter dan
tingginya masih
kurang. Haluskan
dinding bagian luar
mangkok
menggunakan rib dan
tangan kiri
menahannya dari
bagian dalam
mangkok agar
mangkok tetap
memusat.
h) Haluskan juga

permukaan bagian
dalam mangkok
menggunakan rib
atau tangan secara
langsung, lakukan
secara hati-hati.
Mulailah
menggunakan rib
dari dasar dan pelanpelan digerakkan ke
arah atas. Potonglah
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dasar mangkok,
angkat dan anginanginkan hingga
cukup kering untuk
dibentuk kakinya.

Tahap pembentukan kaki benda keramik berupa
mangkok dapat dilakukan dengan berbagai cara,
diantaranya adalah:


Bentuklah kaki secara
langsung pada dasar
benda dengan
mengikisnya menjadi
kaki benda
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Tambahkan tanah liat
plastis pada dasar
benda dan di putar
menjadi kaki
mangkok.



Bentuklah kaki benda
secara terpisah
kemudian disambung
pada dasar benda.
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3. Membentuk Vas
Pembentukan benda keramik berupa vas dengan
teknik

putar

merupakan

proses

pengembangan

pembentukan silindris. Vas merupakan benda fungsional
yang berupa tempat bunga baik kering maupun basah
dengan mulut benda yang mengecil.
Tahap-tahap pembentukan benda keramik berupa vas
teknik putar secara lengkap dilakukan sebagai berikut:
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a) Tempatkan
bola
tanah liat plastis
tepat di tengah
kepala
putaran,
basahi
kedua
tangan dan bola
tanah liat dengan
air.

c) Putar
kepala
putaran, pusatkan
bola tanah liat
dengan
tepat.
Gunakan
tepi
splash pan atau
paha
untuk
mendukung jarijari tangan agar
tidak goyah.
d) Tekan tanah liat
dengan
kedua
telapak
tangan
kemudian naikkan
hingga membentuk
kerucut
(cone).
Lakukan 2-3 kali
agar tanah liat
tetap
memusat,
padat dan bebas
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gelembung udara.
e) Bukalah tanah liat
menggunakan ibu
jari tepat di tengah,
kemudian lebarkan
dan
naikkan
dinding
menjadi
bentuk
silinder
(sisakan 1,5–2 cm
pada bagian dasar
tanah liat untuk
kaki vas).
f)

Gunakan
kedua
jari-jari
tangan
untuk
menjaga
agar tanah liat
tetap
memusat,
tangan
tetap
bertumpu
pada
splash pan atau
paha.
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g) Naikkan tanah liat
untuk
membuat
dinding
vas
gunakan
tangan
kanan pada bagian
luar
untuk
membantu
menaikkan tanah
liat ke atas sedang
tangan
kiri
menahan
bagian
dalam
sehingga
menjadi tipis dan
rata ketebalannya.
h) Mulailah
membentuk
vas
dengan menekan
dinding dari dalam
secara
hati-hati
menggunakan jarijari tangan kiri,
jagalah vas tetap
memusat.
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i)

Bentuklah
leher
dan
bibir
vas
dengan menekan
dinding tanah liat
ke
dalam,
kemudian lebarkan
bagian tepi atas
untuk membentuk
bibir vas.

j)

Haluskan bagian
dalam
vas
menggunakan
sponge
stick
sekaligus
untuk
mengurangi
kandungan
air
dalam
vas.
Lakukan dengan
hati-hati agar tidak
merusak
bentuk
vas tersebut.
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k) Ratakan
permukaan
luar
vas menggunakan
butsir
kayu
kemudian haluskan
dengan spon.

l)

Potonglah
alas
benda
menggunakan
kawat pemotong
kemudian angkat
benda
dan
tempatkan
pada
rak pengering.
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m) Buatlah
chuck
untuk membentuk
kaki vas dengan
memusatkan tanah
liat
membentuk
silinder.
Ukur
diameter silinder
tersebut agar vas
yang dibentuk kaki
dapat
masuk
dengan tepat.
n) Tempatkan
vas
secara
terbalik
pada
chuck
tersebut, pastikan
bahwa vas dalam
posisi stabil dan
memusat. Buatlah
kaki
vas
menggunakan alat
ribbon
untuk
mengikis
tanah
liat. Apabila vas
belum
memusat
jangan
lakukan
pembentukan kaki,
karena
akan
mengakibatkan
keretakan
pada
saat
proses
pengeringan.
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Angin-anginkan
apabila
telah
selesai.

4. Menggabungkan Dua Bentuk Hasil Putaran
Membentuk benda teknik putar dengan ukuran yang
tinggi akan sulit dicapai apabila dilakukan tanpa
penyambungan. Teknik menggabungkan dua atau lebih
hasil putaran memerlukan keterampilan khusus yang
dapat dicapai melalui latihan.
Adapun proses penggabungan dua bagian yang

92
berbeda bentuknya, kedua bagian tersebut harus terukur
te
diameternya secara tepat,, dengan tahapan sebagai
berikut.
a)

Pusatkan tanah liat
plastis
di
atas
putaran, kemudian
bentuklah menjadi
vas yang cembung
untuk
membuat
badan bagian benda
yang
pertama
(bagian
bawah)
sesuai ukurannya.

b) Lakukan

pengukuran
diameter
bagian
dalam dari benda
menggunakan
kaliper secara hatihati.
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c)

Pusatkan tanah liat
plastis
dan
bentuklah menjadi
bagian kedua dari
vas tanpa dasar
benda
sesuai
ukuran yang telah
ditentukan.
Ingat
diameter
dasar
benda bagian ini
akan
menjadi
diameter
bibir
benda
setelah
disambung terbalik.

d) Ukurlah

diameter
benda kedua yang
dibuat
menggunakan
kaliper sesuaikan
dengan
diameter
benda
yang
pertama,
karena
bagain ini yang
akan disambung.
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e)

Goreslah
kedua
bagian benda yang
akan
disambung
menggunakan
jarum
setelah
kondisi
kedua
benda
tersebut
cukup
keras
(leatherhard),
kemudain
olesi
dengan slip tanah
liat menggunakan
kuas.

f)

Baliklah
benda
kedua
dengan
papan landasannya
kemudian
sambungkan di atas
benda
pertama,
lakukan
dengan
hati-hati agar kedua
bagian
benda
tersebut
benarbenar tepat. Putar
pelan-pelan
dan
periksa
bagian
sambungan
tersebut.
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g) Putarlah

pelanpelan
kepala
putaran, kemudian
ratakan
bagian
sambungan antara
kedua bagian benda
menggunakan
scrapper.
Lepaskanlah papan
landasan
dari
bagian atas benda
dengan
cara
memotongnya
menggunakan
kawat pemotong.

h) Potonglah

bagian
bibir benda bentuk
vas
tersebut
menggunakan
jarum sambil di
putar pelan-pelan.
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i)

Haluskan
bagian
bibir vas tersbut
menggunakan spon
atau kain basah.
Angin-angikan
sebelum
benda
dikeringkan.
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BAB V
PENUTUP

Membuat keramik dengan bahan dasar lumpur
Lapindo dan abu gunung Merapi merupakan hal baru.
Dua material limbah bencana ini terbukti dapat dibuat
keramik. Tanah liat “Lapindo-Merapi” ini telah diuji
untuk membuat benda keramik dengan teknik dasar putar
dan hasilnya memuaskan.
Penggunaan tanah liat “lapindo-merapi” untuk
membuat benda-benda keramik dengan teknik lain selain
teknik putar sangat mungkin dilaksanakan, karena pada
prinsipnya jika tanah liat dapat dibuat keramik dengan
teknik putar, maka ia sangat mungkin dibuat dengan
teknik-teknik yang lain.
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