
ABSTRAK 
 

Eko Darmawanto, 2005. “Ikan sebagai objek patung  keramik 
figuratif”. Salah satu hal  yang melatar belakangi pemilihan tema tersebut 
adalah adanya bentuk yang indah  pada berbagai mahluk hidup 
khususnya ikan, oleh karena itu dipilih objek ikan. Bentuk ikan tersebut 
merupakan sesuatu yang menarik untuk diwujudkan dalam seni patung 
figuratif dan bentuk ikan yang indah itu selalu ada dalam ragam 
spesiesnya. Dipilihnya karya seni patung figuratif ini adalah untuk 
menuangkan ide dan kreativitas kedalam karya tiga matra. Tujuan 
pembuatan karya seni patung ini adalah sebagai wujud pengungkapan ide 
dan kreativitas penulis dalam berkarya patung, melalui karya seni patung 
penulis lebih mampu mengekspresikan keindahan bentuk ikan melalui 
penggambaran bentuknya, dengan menggunakan media tanah liat untuk 
membuat model, gips untuk membuat cetakan patung figuratif. Melalui 
karya seni patung figuratif yang penulis ciptakan diharapkan dapat 
meningkatkan  apresiasi  masyarakat terhadap karya seni patung keramik 
figuratif. 
 Media yang dipilih dalam pembuatan patung ini adalah tanah liat 
dan gips. Alasan dipilihnya bahan–bahan ini adalah mudah didapat dan 
diwujudkan dalam berbagai bentuk sesuai dengan keinginan kreator.  
Proses pembuatan patung dibuat secara bertahap.  Pertama dibuat 
gambar kemudian diwujudkan dalam ukuran sesuai dengan  gambar 
dengan bahan tanah liat sebagai model untuk dicetak, tahap berikutnya 
membuat cetakan dari gips secara terpisah untuk selanjutnya 
dipergunakan untuk mencetak  patung. Patung yang sudah dicetak masuk 
dalam proses pembentukan dibantu dengan alat butsir dan sudip  serta 
proses pengeringan dan pembakaran dengan tungku bak terbuka. 
Penyelesaian akhir memakai pewarnaan cat teknik cocoh, sawut dan lukis 
dengan pemberian asesoris berupa tali-talian dari bahan alami.. 
Karya patung  keramik figuratif yang dicipta secara keseluruhan 
mengangkat bentuk-bentuk lengkungan, tonjolan, dan silinder yang 
merepresentatifkan bentuk ikan dengan teknik aditif, subtraktif dan aditif-
subtraktif. Untuk mencapai bentuk patung yang sempurna digunakan 
kesimbangan asimetris dengan menampilkan pusat perhatian pada bagian 
sirip dan kepala. Garis yang dibentuk adalah garis melengkung yang tidak 
terputus putus. Disamping itu patung figuratif ini dapat disajikan secara 
sempurna  


