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 Abstract — The center of pottery in Pagelaran 

is 30 km from the center of Malang. Since the 

1960s Pagelaran people have known the 

pottery industry, according to Supriadi as 

Pagelaran's secretary, there have been 275 

families of crafters to this day. The problem is, 

pottery artisans in Pagelaran village only 

continue the tradition of making traditional 

kitchen equipment, and very few want to try to 

develop new designs. According to local 

information, pottery artisans rarely get the 

opportunity to receive guidance and training 

activities, especially in terms of making 

decorations with batik techniques to develop 

their businesses. Therefore they need training 

activities to create design ornaments with 

batik techniques. The application of batik  

 

 

in pottery is an alternative exploration 

technique to get a new creative product. 

Currently batik pottery products get a fairly 

good market response. Therefore, the activity 

of making pottery designs with batik 

techniques is one of the efforts to increase the 

creativity of pottery craftsmen. The results of 

batik ornamental designs with attractive 

coloring in accordance with local traditions, 

are expected to attract consumers' interest in 

buying and increasing selling value. The 

purpose of community service activities 

through pottery producers training is to 

increase the creativity of the craftsmen. 
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I. PENDAHULUAN 

Gerabah disebut juga sebagai keramik 

rakyat, karena mempunyai ciri menggunakan 

tanah liat bakaran rendah dengan teknik 

pembakaran sederhana yang dibentuk basah, 

dikeringkan, dan dibakar secara tradisional 

(Oka, 1975: 9; Astuti, 2008:9). Demikian juga 

Yumarta (1986:10) menyatakan bahwa gerabah 

adalah benda yang dibuat dari tanah liat, 

kemudian dikeringkan dan setelah kering lalu 

dibakar hingga pijar sampai suhu pembakaran 

tertentu, setelah itu didinginkan sampai 

mengeras.  

Semula produk gerabah berupa 

perkakas alat-alat yang berguna membantu 

kehidupan manusia (Rosari, 2013: 72). Wujud 

produk gerabah 

tradisional antara lain ‘anglo, kendi, 

cobek, kendhil, kuali, genthong, kluweng, 

genteng, tempat sesaji, dan mainan anak 

tradisional’. 

Selain gerabah tradisional yang cukup 

sederhana tampilannya, oleh perajin kreatif 

membuat gerabah yang berfungsi hias, seperti: 

membuat vas bunga, patung, lampu hias, relief, 

dan produk-produk kreatif lainnya.  

Secara umum gerabah hias ditambahi 

proses pendekorasian untuk memperindah 

penampilannya, salah satu dengan cara 

memberi tambahan ornamen dipermukaan 

gerabah dengan menerapkan teknik batik. 
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Dekorasi batik sebagaimana pada media kain 

adalah menggunakan lilin atau malam sebagai 

perintang warna dalam pencelupan 

menggunakan zat warna (Eskak, 2013: 1; 

Suminto, 2015: 23). Demikian teknik 

membatik yang sama diterapkan pada gerabah. 

Penggunaan teknik batik pada 

gerabah adalah salah satu alternatif eksplorasi 

teknik untuk mendapatkan produk baru yang 

kreatif. Beberapa informasi terkait produk 

gerabah batik mendapat respon pasar yang 

cukup bagus. Oleh karena itu kegiatan 

membuat desain hias gerabah dengan teknik 

batik merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan kreativitas perajin gerabah. Hasil 

desain hias batik dengan pewarnaan yang 

menarik sesuai kekhasan tradisi lokal 

diharapkan dapat menarik minat konsumen 

untuk membeli dan dapat meningkatkan nilai 

penjualan. Tujuan kegiatan pengabdian melalui 

pelatihan pada perajin gerabah dapat 

meningkatkan kreativitas perajin. 

Di wilayah Malang Raya terdapat 

tiga sentra kriya gerabah yang masih bertahan 

dan berkembang, termasuk diantaranya sentra 

gerabah desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, 

Kabupaten Malang. Desa Pagelaran  

menghasilkan produk alat-alat rumah tangga, 

seperti anglo, kendi, kendil, gendhok, layah, 

cowek, kluweng, dan pengaron. Sentra gerabah 

di desa Pagelaran dianggap berpotensi untuk 

berkembang melalui kegiatan pelatihan 

mendesain hiasan dengan teknik batik.  

Sentra kriya gerabah Pagelaran 

terletak + 30 km dari pusat kota Malang. 

Menurut Supriadi selaku sekretaris desa 

Pagelaran, sejak tahun 1960-an silam 

masyarakat sudah mengenal industri rumah 

tangga kriya gerabah Pagelaran sebanyak 275 

keluarga (Beritajatim, 2016).  

Pada umumnya para perajin gerabah 

di desa Pagelaran sekedar meneruskan tradisi 

dengan membuat perkakas dapur tradisional, 

hanya sedikit perajin yang mau mencoba 

mengembangkan desain baru. Menurut 

informasi dari para perajin gerabah desa 

Pagelaran, masih jarang mendapat kesempatan 

memperoleh kegiatan bimbingan dan pelatihan, 

khususnya mendesain hiasan dengan teknik 

batik untuk mengembangkan usahanya. Oleh 

karena itu bentuk kegiatan pelatihan mendesain 

hiasan dengan teknik batik perlu dilakukan. 

Berdasarkan hasil wawancara tim 

pengabdian dengan para perajin dan perangkat 

desa Pagelaran diperoleh informasi bahwa para 

perajin gerabah sangat membutuhkan kegiatan 

untuk meningkatan kemampuan mendesain 

gerabah khususnya mendesain hiasan dengan 

teknik batik. Guna meningkatkan kreativitas 

para perajin tersebut dalam mendesain hiasan 

dengan teknik batik dibutuhkan adanya 

bimbingan dan latihan mendesain hiasan 

dengan teknik batik dengan mengambil motif-

motif tradisi berbasis kearifan lokal. 

METODE PELAKSANAAN 

A. Penerapan IPTEKS 

Gambaran tahapan penerapan Ipteks 

secara jelas dan terinci sesuai permasalahan 

yang telah dirumuskan dapat dilihat pada 

uraian berikut ini: 

1. Pengembangan materi yang mencakup: 

pengenalan alat dan bahan, proses 

mendesain hiasan batik, penerapan hiasan 

gerabah dengan teknik batik, penerapan 

proses finishing. 

2. Penyusunan kerjasama kemitraan antara 

Jurusan Seni dan Desain FS UM dengan 

Paguyuban gerabah ”Agus Jaya Putra”. 

3. Pengembangan: 

a. panduan kegiatan pelatihan mendesain 

hiasan dengan teknik batik; 

b. undangan peserta; 

c. materi pelatihan mendesain hiasan 

dengan teknik batik;  

d. instrumen pra-tes dan pasca-tes 

pelatihan mendesain hiasan dengan teknik 

batik; 

4. Rapat koordinasi tim internal Satgas 

Pengabdian. 

5. Rapat koordinasi dengan Ketua Paguyuban 

gerabah ”Agus Jaya Putra”. 

6. Pelaksanaan pelatihan mendesain hiasan 

dengan teknik batik. 

7. Monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan 

mendesain hiasan dengan teknik batik. 

8. Penerbitan sertifikat pelatihan mendesain 

hiasan dengan teknik batik. 

Secara khusus berkaitan dengan 

kegiatan pelatihan mendesain hiasan gerabah 

dengan teknik batik menggunakan metode 

ceramah dilengkapi dengan tanya jawab, 

diskusi, demontrasi, dan metode drill. 

 

B. Metode Evaluasi  

Evaluasi yang akan dilakukan tim 

satgas dalam rangka mengetahui perubahan 

pengetahuan, keterampilan dan 



277 

 

wawasan/perilaku khalayak sasaran adalah 

sebagai berikut : 

1. Evaluasi peningkatan pengatahuan dilakukan 

dalam bentuk tes lisan dan tertulis.  

2. Evaluasi keterampilan, dilakukan saat 

mendesain, menerapkan proses membatik, 

dan menerapkan proses finishing.  

Sebagai indikator keberhasilannya adalah 

terealisasinya pembuatan desain, 

terterapkannya proses membatik pada 

gerabah, dan terterapkannya proses 

finishing. 

II. PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Hasil Pelatihan Mendesain 

Hiasan Gerabah dengan Teknik Batik  

 

a.  Hasil Tahap Persiapan 
 

Pada tahap persiapan, tim pengabdian 

mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan 

alur kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat 

pengabdian berlangsung, tim membuat 

undangan dan surat izin kepada Perajin 

Gerabah di Desa Pagelaran Kabupaten Malang. 

Peserta yang mendaftar mengikuti kegiatan ini 

sejumlah 30 orang. Setelah terdata peserta yang 

ingin mengikuti kegiatan pelatihan, tim 

pengabdian mendiskusikan detail jadwal 

kegiatan pelatihan yang tentunya disesuikan 

dengan bagian sarana prasarana serta keadaan 

peserta yang mayoritas adalah pengrajin 

gerabah untuk meminta ijin penggunaan lokasi 

pelatihan.  

 

b. Hasil Tahap Pelaksanaan 
 

1. Penyampaian Materi Batik Gerabah  

Tim pengabdian menyampaikan 

materi mengenai pengenalan alat dan bahan, 

teknik, dan proses pembuatan batik gerabah 

kepada peserta. Materi batik meliputi desain 

motif batik yang berisikan ragam hias yang 

diambil dari lingkungan sekitar desa Pegelaran, 

ragam hias ini di desain di kertas melalui 

proses stilasi. Selanjutnya di desain pada 

penampang gerabah. Selain materi ragam hias, 

peserta diberikan materi mengenai pengenalan 

alat dan bahan batik beserta sifat-sifat dan 

perlakuannya, sampai dengan teknik dan proses 

pemberian malam, pewarna hingga pelorodan. 

Peserta diberikan kesempatan untuk mencatat 

serta bertanya terhadap materi yang 

disampaikan oleh narasumber, dan peserta 

sangat antusias, sehingga muncul banyak 

pertanyaan yang dijawab oleh ketiga pemateri. 

Suasana penyampaian materi dapat dilihat 

melalui dokumentasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1: Pemberian Materi Tentang 

Proses Pembuatan Batik Gerabah 

(Dokumentasi Pengabdi: 2018) 

 

2. Proses Pelapisan Gerabah 

Berbeda dengan batik dikain, batik 

digerabah terlebih dahulu media harus 

dipersiapkan dengan cara permukaan gerabah 

diamplas sampai halus dengan amplas kasar 

dan halus, hingga tonjolan-tonjolan pada 

permukaan tidak terlihat lagi. Selanjutnya 

gerabah diberi lapisan semen putih yang sudah 

dicairkan dengan air, dan digunakan sebagai 

lapisan gerabah, setelah selesai dilapisi semen 

putih, selanjutnya gerabah dijemur di bawah 

sinar matahari hingga benar-benar kering lalu 

diamplas lagi, sehingga permukaan siap untuk 

diberi motif batik. Proses pelapisan pada 

permukaan gerabah dapat dilihat melalui 

dokumentasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2: Pemberian Lapisan pada 

Permukaan Gerabah 

(Dokumentasi Pengabdi: 2018) 

 

3. Proses Pendesainan Motif   

Pada tahapan ini peserta membuat; 1) 

membuat sketsa motif batik di kertas dengan 

pensil, 2) memilih gerabah, 3) memindahkan 

sketsa kepermukaan gerabah. Pemateri dan tim 

pengabdian berkeliling untuk mengarahkan 
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ketepatan peserta dalam membuat desain motif 

batik pada kertas, serta ketepatan 

mengaplikasikan pada gerabah. Proses 

mendesain motif dapat dilihat melalui 

dokumentasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3: Materi Membuat Desain Motif Batik pada 

Gerabah oleh Pelatih 

(Dokumentasi Pengabdi: 2018) 

 

4. Proses Pecantingan dan Pewarnaan Gerabah 

 

Setelah melakukan proses 

pendesainan dan pengaplikasian desain motif 

pada permukaan gerabah, peserta melakukan 

pencantingan serta pewarnaan pada 

permnukaan gerabah tersebut tersebut sesuai 

dengan warna yang diinginkan. Pengabdi 

menyediakan dua warna yaitu merah dan biru, 

peserta bisa memilih salah satu warna tersebut 

atau memakai dua duanya. Suasana mengikat 

pencantingan dan pewarnaan pada gerabah 

dapat dilihat melalui dokumentasi sebagai 

berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 5.4: Pewarnaan Motif Batik pada 

Gerabah 

(Dokumentasi Pengabdi: 2018) 

 

5. Proses Pelorodan dan Penjemuran Karya  

Setelah gerabah berhasil di warnai, 

langkah selanjutnya adalah pelorodan dan 

penjemuran  untuk menghilangkan warna dan 

air pada permukaan gerabah, proses pelorodan 

penjemuran karya dapat dilihat melalui 

dokumentasi sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5 Proses Pelorodan 

(Dokumentasi Pengabdi:2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6: Proses Penjemuran Gerabah yang Telah di 

Batik 

(Dokumentasi Pengabdi: 2018) 

 

6. Hasil Pelatihan Pembuatan Batik Gerabah 

Hasil pelatihan pembuatan batik gerabah 

dapat dilihat melalui dokumentasi sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.7: Hasil Produk Batik Gerabah  

(Dokumentasi Pengabdi: 2018) 

 

c. Pelatihan Mendesain Hiasan Gerabah 

Dengan Teknik Batik  
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  Pembahasan keberhasilan kegiatan 

pelatihan mendesain gerabah dengan 

teknik  batik dapat diukur melalui 

evaluasi pelaksanaan program pelatihan 

ditempat perajin gerabah di Desa 

Pagelaran Kabupaten Malang. 

a. Keaktifan 

Keaktifan para peserta nampak pada  
kesungguhan dan antusiasme dalam 
mengikuti pelatihan, baik itu kegiatan 
tanya jawab, keaktifan kehadiran 
peserta saat pelaksanaan pelatihan, 
tepat waktu dalam menyelesaikan dan 
mengumpulkan karya gerabah batik  

b. Keterampilan 

Tolak ukur tingkat keterampilan dalam 

pelatihan ini adalah meliputi ketepatan teknik 

dalam mendesain motif, mengaplikasikan 

desain motif pada permukaan gerabah, 

membuat lapisan pada pemukaan, 

pencantingan, pewarnaan, dan pelorodan 

warna.  

Hasilnya keterampilan peserta dalam 

membuat desain motif, mengaplikasikan desain 

motif pada permukaan gerabah, membuat 

lapisan pada pemukaan, pencantingan, 

pewarnaan, dan pelorodan warna sudah sesuai 

dengan teori yang ada, dan tidak ada yang 

menyimpang baik isi maupun konsepnya.  

 

b. Tahap Pelaporan 

Setelah data terkumpul dari 

keseluruhan proses, disusun laporan yang 

terdiri dari laporan tertulis disertai dengan hasil 

produk batik gerabah yang telah dihasilkan 

oleh peserta pelatihan. 

Keberhasilan kegiatan ini dapat diukur 

dari beberapa indikator yaitu; 1) kemampuan 

menerapkan ide, membuat desain motif, dan 

pembuatan warna, 2) kemampuan dalam 

mengolah ide dan mengaplikasikannya.  

Hasil akhir berupa produk batik pada 

gerabah yang sudah mendekati keberhasilan, 

karena peserta belum pernah mendapatkan 

pengetahuan maupun pelatihan sebelumnya.  

c. Faktor Pendukung dan Penghambat  

Hasil yang diharapkan tidak bisa 100% 

tercapai. Namun demikian target pencapaian 

keberhasilan minimal 75% telah terpenuhi. 

Faktor pendukung dalam proses pelatihan ini 

adalah, antusiasme dan kesungguhan peserta 

dalam mengikuti pelatihan. Sedangkan faktor 
penghambatnya adalah, keterbatasan 

waktu kegiatan yang hanya dua hari, 
dan waktu luang peserta karena adanya 
kegiatan lain. 
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