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Abstract—Various learning patterns in vocational schools that 

direct students in vocational mastery. Learning activities in the 

classroom allow limitations in the development of skills, 

therefore it is possible to teach students together with artists. In 

this connection students at SMKN 7 Malang are directed so that 

they are able to observe, recognize, and try to work together 

with traditional craftsmen. The place for learning observation is 

the center of Pagelaran pottery craft center in Gondanglegi 

District, Malang Regency. The purpose of learning to 

participate with these artists is to condition students to observe, 

recognize, and be able to try with the craftsmen in making 

traditional pottery. The research method used in this study is a 

qualitative approach to creation, the object of the craftsman as 

the resource person is Sutrisno (52 years), one of the senior 

pottery artisans who have experience and good technical 

abilities. During the learning process students are divided into 

two groups, one group observes and takes notes, and one group 

follows the work process, and the next alternately. The results 

of this study are the acquisition of experience and knowledge 

which is realized in the form of written reports. The report 

shows that there are significant gains in the experience of artists 

and knowledge absorbed by students. 
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I. PENDAHULUAN 

Berbagai pola pembelajaran di sekolah kejuruan yang 

mengarahkan siswa dalam penguasaan vokasional, berbagai 

teknik ketrampilan kreatif dan produksi berbagai aktivitas 

yang dipersiapkan untuk menenuhi dunia usaha (Mndebele, 

Comfort B.S., & Dlamini, Ephraim. 2008). Pendidikan 

vokasional yang berorientasi pada pembekalan kecakapan 

hidup dalam pengetahuan tentang bisnis pendidikan non 

formal. Di antaranya (1) kecakapan mengenal diri, (2) 

kecakapan berpikir, (3) kecakapan sosial, (4) kecakapan 

akademik, dan (5) kecakapan kejuruan. Dalam penanaman 

penguasaan keterampilan vokasional. Aspek yang 

dipersiapkan tersebut semata-mata untuk memenuhi 

kebutuhan pengembangan pribadi yang berkualitas dan 

memenuhi lapangan pekerjaan diberbagai industri, termasuk 

industri keramik (Mandal, G. 1984).  Kebutuhan dunia usaha 

membutuhkan siswa-siswa yang terdidik dan  kreatifitas 

dalam pengembangan berbagai produk benda-benda pakai 

hasil penguasaan teknologi (Sonhadji, 2012:55). Hal ini 

dimaksudkan memberikan pemahaman mendalam terhadap 

pengembangan sosial individu, komunitas, dan keluarga-

keluarga pada masyarakat kelas menengah agar mereka 

mampu menyiapkan  kehidupan dan juga sebagai jembatan 

menuju pemahaman pengelolaan industri kecil menengah. 

Kebutuhan masyarakat dan dunia usaha kadang tidak sejalan 

dengan proses penyiapan tenaga terampil. Sehingga 

mengakibatkan kendala dalam mengembangkan 

keterampilan siswa.  

Kegiatan belajar di dalam kelas memungkinkan terjadi 

keterbatasan dalam pengembangan keterampilan karena 

adanya perubahan kurikulum pembelajaran untuk SMK yang 

mulanya kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran seni 

budaya diperoleh pada tiga jenjang yang masing-masing 

jenjangnya 90 menit, sekarang berubah menjadi 120 menit 

pembelajaran yang hanya didapatkan pada satu jenjang, oleh 

karena itu dimungkinan untuk membelajarkan siswa secara 

bersama-sama dengan seniman diluar jam kegiatan 

pembelajaran. Dalam kaitan ini siswa di SMKN 7 Malang 

diarahkan agar mereka mampu mengamati, mengenali, dan 

mencoba berkarya bersama-sama dengan perajin tradisional. 

Tempat observasi pembelajaran yang dituju adalah sentra 

kerajian gerabah tradisional Pagelaran di Kecamatan 

Gondanglegi Kabupaten Malang. Tujuan pembelajaran 

berperan serta bersama seniman ini adalah untuk 

mengkondisikan siswa mengamati, mengenali, dan mampu 

mencoba bersama perajin dalam pembuatan gerabah 

tradisional. Sehingga siswa SMKN 7 Malang dapat 
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mengembangkan keterampilannya dengan tahapan 

mengamati dan menerapkan pembentukan gerabah 

tradisional. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan pada pembelajaran ini 

adalah kualitatif dengan pendekatan apreasiasi (Soehardjo, 

2018:184), objek perajin sebagai narasumber adalah Sutrisno 

(52 th.), salah seorang perajin gerabah senior yang memiliki 

pengalaman dan kemampuan teknis yang baik. Siswa SMKN 

7 dibawa melakukan pengamatan secara langsung ke pusat 

industri rakyat yang ada di Pagelaran di Kecamatan 

Gondanglegi. Kegiatan observasi secara langsung digunakan 

teori apresiasi. Siswa dilatih kemampuannya untuk 

mengamati proses pengolahan tanah liat, kontruksi dasar 

bagian bawah gerabah, pembentukan dinding gerabah 

dengan teknik pilin dan pinching, finishing, ornamentasi 

dengan teknik gores dan tempel, pengeringan, dan terakhir 

pembakaran. Untuk memberikan penguatan dalam 

memahami permasalahan pembelajaran berperan serta, 

digunakan teknik wawancara mendalam, khususnya pada 

narasumber kunci. Agar memahami persoalan-persoalan 

pembelajaran teknis pembuatan gerabah dan kegiatan 

interaksi siswa digunakan teknik pemahaman interpertatif.  

 

 

III. PAPARAN DATA 

Selama proses pembelajaran berperan serta di sentra 

industri keramik rakyat di desa Pagelaran Kecamatan 

Gondanglegi Kabupaten Malang, siswa dibagi menjadi dua 

kelompok, satu kelompok mengamati dan mencatat, dan satu 

kelompok yang lain mengikuti proses berkarya, dan 

berikutnya secara bergantian.  

Perajin secara rutin telah meyiapkan kegiatan produksi 

mulai dari pagi hingga sore hari. Aktivitas terebut 

dilaksanakan secara alami, dan melibatkan sanak keluarga 

untuk melaksanakan kegiatan produksi. Aktivitas produksi 

yang diselenggarakan secara bertahap dari penyiapan bahan 

baku, yaitu berupa pengelolaan tanah liat dengan cara 

dihaluskan untuk menentukan pencapaian bahan baku 

gerabah yang elastis. Semua kegiatan awal ini juga 

disaksikan semua siswa. Siswa kelompok pertama ikut serta 

pada kegiatan aktivitas penyiapan bahan baku. Bahkan guru 

pembimbing juga telibat secara langsung untuk memastikan, 

bahwa kegiatan ini benar-benar dialami oleh seniman, siswa 

dan guru. Ide pembelajaran ini yang dimaksudkan sebagai 

teknik pengajaran berperan serta. Setelah kegiatan penyiapan 

bahan selesai, siswa kelompok 1. Menyiapkan laporan, 

bahkan laporan yang dibuat dapat dikonsultasikan pada guru 

dan meminta keterangan pada narasumber.  

Tahap kedua, perajin mulai menyiapkan alat dan 

melakukan pembentukan bahan menjadi benda yang sedang 

disiapkan. Waktu itu perajin menyiapkan pembuatan gendok, 

layah (cobek), maron, kenci, pot, vas bunga, dan asbak. 

Kebetulan ketika pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini 

perajin sedang menyiapkan pesanan cobek. Karena waktu itu 

menghadapi bulan maulid. Tradisi Jawa ini mendorong 

semua masyarakat untuk melakukan selamatan secara 

tradisional. Karena terkait dengan proses pemesanan cobek 

dan untuk kepentingan selamatan masyarakat di bulan 

Maulid, pembelajaran ini disisipkan pemahaman-pemahaman 

yang terkait dengan aktivitas sosial kemasyarakatan dan 

keyakinan masyarakat setempat. Bahkan banyak 

pengetahuan budaya yang dapat diceritakan oleh narasumber 

kunci. Sehingga semua siswa, baik kelompok 1 atau 2 dapat 

mengambil manfaat ini. Berikutnya aktivitas dari kelompok 2 

mencermati dan mengikuti proses produksi pembuatan 

cobek. Pertama kali memperhatikan para perajin, waktu itu 

ada sekitar 3 orang perajin yang menyiapkan produksi. 

Segupal tanah dibentuk disiapkan dan diletakan di atas meja 

putar yang berbentuk lingkaran. Alat ini bekerja secara 

mekanik dengan penggerak putar kaki kanan perajin, 

sedangkan tangan peraji membentuk. Satu cobek dapat 

diselesaikan dalam waktu tidak kurang dari 10 menit. 

Sesuatu yang membuat siswa menjadi sangat antusias dalam 

menyaksikan demonstrasi keterampilan ini. Rasa empati 

siswa dapat teramati secara langsung, bahkan mereka 

diharapkan dapat mengugkapkan dalam bentuk paparan 

tertulis. Bahan secara keseluruhan proses produksi diakhiri 

dengan melakukan pembakaran, sungguhpun kegiatan 

perajin tidak dimasukan dalam tujuan dan materi. Namun 

pada saat itu, siswa secara tidak langsung dapat memahami 

kegiatan produksi gerabah.  

Aktivitas pembelajaran ini merupakan suatu kegiatan 

yang melibatkan antara aktivitas perajin, sebagai objek 

terteliti dan juga siswa yang sedang melaksanakan proses 

pembelajaran, sementara guru merupakan observer yang 

mengambil data untuk menganalisis secara lansung kegiatan 

siswa dalam aktivitas produksi gerabah tradisional. 

 

IV. ANALISIS DAN HASIL 

Hasil penelitian ini adalah perolehan kelas yang 

dikarenakan keterbatasan alat, bahan, dan fasilitas dalam 

melaksanakan pembelajaran. Pengalaman dan pengetahuan 

yang diwujudkan dalam bentuk laporan tertulis. Dari hasil 

laporan itu menunjukan ada perolehan secara signifikan 

terhadap pengalaman seniman dan pengetahuan yang diserap 

siswa. Hasil akhir dari apresiasi pengamatan terhadap proses 

pengolahan tanah liat,  

(1) kontruksi dasar bagian bawah gerabah. Aktivitas ini 

memberikan pengalaman pada siswa dalam penyiapkan 

bahan. Sudah barang tentu dapat mengamati dan ikut 

serta mengikuti proses secara bertahap. Bahwa setiap 

produksi selalu dilakukan tahap penyiapan bahan baku. 

(2) pembentukan dinding gerabah, aktivitas ini menunjukan 

suatu proses produksi yang menggunakan dan 

membutuhkan keterampilan teknik. Sehingga aspek 

keterampilan menjadi sangat penting dan diutamakan 

(3) finishing, ornamentasi, pengeringan, dan terakhir 

pembakaran, aktivitas ini memberikan pelajaran pada 

siswa, bahwa akhir sebuah kegiatan produksi 
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memperoleh hasil dan sudah barang tentu hasil ini 

sesuai dengan standar pemesanan.  

Maka siswa dapat menerapkan apa yang diamati dengan 

mengaplikasikan tanah liat menjadi gerabah tradisional. 

Sebuah proses produksi yang dilakukan secara langsung dan 

diamai oleh siswa serta dilakukan untuk memperoleh 

keterlibatan dalam produksi gerabah di sentra kerajian 

tradisional. 

 

V. KESIMPULAN 

Kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan di lapangan, 

dalam kaitan ini dilakukan di sentra produksi gerabah 

tradisional di Desa Pagelaran Kecamatan Gondanglegi 

Kabupaten Malang. Penelitian ini melibatkan siswa sebagai 

subjek kegiatan dan seniman perajin gerabah sebagai objek 

pengamatan secara langsung. Aktivitas belajar bersama 

antara perajin, siswa, dan guru merupakan suatu aktivitas 

berperan serta dalam menggali dan mendaptkan 

pengetahuan, pengalaman, dan teterampilkan praktis yang 

dapat digunakan siswa untuk menyiapkan diri memasuki 

industri kreatif di masyarakat. 
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