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ABSTRAK  
Eksplorasi material adalah salah satu pendekatan yang dilakukan di pendidikan tinggi Senirupa 

dan Desain sebagai sebuah pendekatan pedagogis. Penekanan pada pendekatan ini adalah 

ditemukannya nilai kebaruan yang diperoleh dari penggalian mahasiswa terhadap potensi 

material. Sementara, pada dunia usaha craft yang dikenal sebagai bidang kerajinan/kriya di 

Indonesia, nilai kebaruan tidak dengan mudah ditemukan. Gagasan untuk menerapkan Eksplorasi 

Material sebagai pendekatan pedagogis menjadi pendekatan berkreasi bagi dunia usaha 

membutuhkan sebuah penyesuaian karena karakteristik yang berbeda dari dua bidang tersebut. 

Konsep Permainan dari Gadamer memberikan inspirasi bahwa penyesuaian tersebut dapat 

dilakukan. Melalui penerapan konsep Permainan, eksplorasi material sebagai pendekatan 

pedagogis, yang selama ini dilakukan di lingkungan pendidikan tinggi, ternyata dapat digunakan 

oleh pelaku usaha yang tidak memiliki latar belakang akademik senirupa dan desain, sebagai 

pendekatan berkreasi dalam upaya menawarkan nilai kebaruan pada produk craft. 

 

Kata kunci: Eksplorasi Material, Konsep Permainan, Craft 
 
 

1. Pendahuluan  

Pada kelompok bidang kerajinan dan Craft , 

terdapat dua kondisi yang berbeda antara 

dunia usaha (profesional) yang dilakukan 

oleh masyarakat dengan apa yang dilakukan 

pada dunia pendidikan tinggi mengenai 

pendekatan yang dilakukan dalam 

menghasilkan kreasi. Pendekatan berkreasi 

di dunia akademis berada dalam tataran 

positivistik
i
 (Hadiwijono, 1980), yang 

menghadirkan  jarak antara objek dan 

subjek, sementara pada realitas masyarakat 

Indonesia, bidang tersebut masih merupakan 

aktualisasi dari peradaban mitis
ii
 yang tidak 

memisahkan keduanya.  

 

Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat 

pada bidang kreasi seperti kerajinan dan 

Craft pada saat ini sebagian besar 

merupakan kegiatan yang bersifat turun-

menurun, sehingga terdapat banyak pola-

pola baku yang terbentuk tanpa disadari oleh 

pelaku kerajinan atau craft, atau dengan kata 

lain mengakar dari sebuah tradisi. Hal ini 

berdampak langsung pada kreasi-kreasi yang 

ditawarkan oleh pelaku usaha di bidang 

kerajinan dan Craft, yang cenderung 

menghasilkan perulangan-perulangan dari 

kreasi yang terdahulu, sukar untuk 

menghasilkan kebaruan.  

 

Sementara itu, ‘kebaruan’ justru merupakan 

sesuatu yang selalu hadir pada karya-karya 

mahasiswa di dunia akademik, khususnya 

pada pendekatan yang dikenal dengan 

eksplorasi material
iii

. 

 

Dalam dunia desain, ekplorasi material 

dipahami sebagai upaya penggalian potensi 

yang dimiliki oleh material untuk 

mendapatkan gagasan baru. Eksplorasi 

material lebih dikenal sebagai sebuah 

pendekatan pedagogis dibandingkan dengan 

pendekatan berkreasi. Pendekatan ini pada 

awalnya dikembangkan dalam lembaga 

pendidikan Bauhaus di Jerman, sekitar tahun 

1919 hingga 1933, khususnya pada 

pengajaran yang dilakukan oleh Josef Albers 

dan Lazlo Moholy Nagi. Pendekatan 

tersebut dinilai mampu membentuk sikap 

mahasiswa dalam upaya melahirkan 

kebaruan pada sebuah karya.  
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Hingga saat ini eksplorasi material menjadi 

salah-satu pendekatan yang kerap digunakan 

pada masa awal perkuliahan di lingkungan 

pendidikan tinggi Seni Rupa dan Desain 

(kurang lebih 1–2 tahun, termasuk 

pendidikan dasar) melalui mata kuliah 

Nirmana atau Rupa Dasar.  

 

Pada perkuliahan tersebut, mahasiswa 

melakukan beberapa eksperimen terhadap 

material untuk mendapatkan sebuah kreasi 

estetik, baik yang bersifat tiga dimensi 

ataupun dua dimensi. Penekanan terhadap 

keberbedaan hasil sangat besar pada mata 

kuliah ini, pada perkuliahan tersebut, setiap 

mahasiswa diwajibkan menghasilkan kreasi 

baru yang berbeda satu sama lain. Nilai 

kebaruan yang diperoleh siswa tersebut 

diperoleh dari observasi mahasiswa terhadap 

respon karakteristik khas material yang 

diperoleh selama eksperimen dilakukan. 

Kebaruan-kebaruan yang dihasilkan pada 

dasarnya memiliki kualitas visual yang 

menarik, beberapa siswa bahkan mampu 

menghasilkan sesuatu yang mencapai nilai 

indahiv.  

 

Pada kenyataannya, ekplorasi material 

bukan merupakan pendekatan yang umum 

dilakukan di dunia usaha. Dilihat dari urutan 

sejarahnya, masyarakat dalam menghasilkan 

kreasi memiliki jalur yang terpisah dengan 

dunia akademik, khususnya bidang Craft 

dan Desain, sehingga perlu ditelusuri lebih 

lanjut bagaimana peluang eksplorasi 

material dapat digunakan sebagai 

pendekatan berkreasi di dunia usaha
v
. 

 

Mempertimbangkan hal tersebut diatas, 

maka diperlukan kajian mengenai 

kemungkinan Eksplorasi material sebagai 

sebuah pendekatan berkreasi bagi 

permasalahan masyarakat craft terhadap 

kebutuhan terhadap ‘nilai kebaruan’. 

 

2. Tentang Kebaruan 

Dalam pengertian yang umum, ‘kebaruan’ 

menunjukkan adanya suatu perubahan dari 

sesuatu yang sebelumnya telah 

terkonstruksi, dalam sebuah pengetahuan 

mengenai sesuatu itu sendiri. ‘Baru’ 

menunjukkan adanya sesuatu yang ‘lama’, 

atau tidak baru, terkait juga dengan sesuatu 

yang berubah menghindari ‘kekonstanan’, 

sehingga konsep tentang kebaruan akan 

terkait dengan apa yang disebut dengan 

tipikalitas.  

 

Seperti yang diulas oleh D’Angour, menurut 

Aristoteles, kebaruan adalah konsep yang 

seolah kompleks dan berlapis, melibatkan 

banyak ragam elemen yang berbeda, yang 

berkontribusi terhadap pengertian dan 

pengalaman inovasi: multiplisitas, 

refleksivitas dan interaktifitas. `Baru' akan 

memiliki arti pada hal yang berbeda pada 

waktu yang berbeda untuk orang dan bidang 

keahlian tertentu.  

 

Dimensi temporal novelty memberikan arti 

bahwa analisis filosofis `baru' terikat dengan 

munculnya  masalah yang sama mengenai 

arti ‘waktu’. ‘New’ dalam bahasa Inggris 

sendiri berasal dari Eropa yang berarti tegas 

(lih. Sansekerta nävas), dan berakar dari 

bahasa Yunani, νέοϛ.  Novus dalam bahasa 

Latin, nouveau (Perancis), dan neu (Jerman), 

memiliki arti `baru’ dibedakan dari 

pengertian 'muda'. Tidak ada morfologi yang 

setara dengan yang dapat ditemukan dalam 

bahasa Yunani, yang berkonotasi 'muda' 

selain oleh νέοϛ, νεανόϛ, νεανιαϛ (ne-wo 

ditemukan di Mycenean Yunani) (D'Angour, 

1998).  

 

Pada para pengrajin (artisan), keterampilan 

mereka dianggap spesialis ‘banausic 

techne’, sesuatu yang terlalu mekanistik atau 

materialistik, sehingga membuat pertanyaan 

inovasi dalam craft menjadi lebih sulit 

dibandingkan inovasi politik, agama atau 

musik. Pengertian awal inovasi mungkin 

muncul dari penelusuran konteks di mana 

‘baru’ dan istilah yang terkait ditemukan 

dalam bahasa Inggris dan Yunani. Logika 

dari ‘baru’ akan melibatkan banyak aporiai 

(kesulitan yang harus dilewati), serupa 

dengan apa yang dialami sekarang, akan 

tetapi dengan konteks dan asosiasi yang 

mengambil bentuk secara khas 

berbeda.(D'Angour, 1998) 

 

Dalam disertasinya tersebut, diuraikan 

bahwa ‘Baru’ adalah predikat dari berbagai 

‘keterbingungan’ yang berbeda dari subyek, 

abstrak, dan konkret: ide, peristiwa, 

pengalaman, peran, dan institusi, orang, 

tempat, benda-benda fisik, artefak dan 

struktur material. Hal ini merepresentasikan 

‘baru’ dalam wacana yang normal sebagai 

sebuah istilah yang obyektif dan deskriptif, 

keduanya bersifat  relatif dan konteks yang 

sensitif, seperti hubungan temporal ‘saat 

ini’, dengan yang ‘baru’. Konotasi ‘baru’ 

meliputi ‘kekinian’, ‘keberbedaan’, 
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‘tambahan’, ‘tidak biasa’, ‘asing’, ‘belum 

pernah terjadi sebelumnya’, tidak pernah 

ada, dan ‘sampai sekarang tidak diketahui’, 

dan setiap kombinasi inklusif atau eksklusif 

dari makna tersebut. Sebuah objek mungkin 

baru di satu sisi, dan bukan hal baru di 

tempat lain.  

 

Kebaruan lebih sering merupakan fungsi 

dari ‘pengetahuan’ dan ‘ketidaktahuan’, 

perbedaan perspektif, dan dari kondisi 

pikiran subjek yang mempersepsi. Atribusi 

dari ‘baru’ memiliki implikasi psikologis 

dan retorika daripada menunjukkan sifat 

yang ontologis. Dalam banyak kasus, ‘baru’ 

menandakan jarak dari identitas sebelumnya 

dan pada saat yang sama menunjuk pada 

beberapa manifestasi ‘sebelum-ada’ atau 

pendahulu. Atribusi kebaruan dapat 

mempersyaratkan kesadaran akan keharusan 

adanya nilai baru, artinya, kebaruan 

diidentifikasi dalam konteks yang lebih luas, 

yaitu konvensi umum, dan pengakuan dan 

anggapan tergantung pada kesadaran 

konvensi ini.  

 

Kebaruan sebagai sebuah pencapaian 

dihubungkan dengan upaya penemuan dan 

menjadi kreatif, yaitu kemampuan untuk 

berpikir melalui jalan yang berbeda. 

Kreativitas dan inovasi adalah konsep dan 

fenomena yang berbeda namun saling 

berhubungan. Kreativitas memiliki peran 

yang menentukan dalam situasi baru dan tak 

terduga. Menurut Csikszentmihalyi (1988) 

dan Sternberg (1999), pada saat ini 

kreativitas dianggap sebagai struktur yang 

beragam dan multidisiplin dalam kehidupan 

masyarakat, terhubung ke sejarah pribadi 

dan lingkungan sosial (Seitamaa, 2011).  

 

Kreativitas adalah kombinasi dari proses 

kognitif seseorang, kapasitas pribadi, dan 

pengaruh lingkungan. Kreativitas berarti ide-

ide yang baru atau diperbaharui atas dasar 

pemikiran. Pertanyaan yang sangat penting 

bagi individu dan masyarakat di masa depan 

adalah bagaimana melihat masalah dan 

peluang, bagaimana menemukan ide, 

bagaimana menangani dan mengembangkan 

solusi yang mungkin. Namun, penggunaan 

kreativitas dan ide-ide kreatif tidak 

memecahkan tantangan jika tidak diterapkan 

dalam situasi kehidupan nyata. (Lindfors, 

2011) 

 

Kebaruan sendiri bersifat relatif, pada satu 

orang sesuatu dapat dikatakan baru, dan 

belum tentu bagi orang lain.  

 

Dalam Strategi Inovasi Finlandia (2008), 

dalam banyak kasus, kebutuhan untuk 

memodifikasi praksis adalah titik awal dan 

target untuk menemukan cara-cara baru 

untuk melakukan sesuatu dan 

mengembangkan tindakan dalam praktek. 

Solusi kreatif yang dirancang itu sendiri 

bukanlah sebuah inovasi. Inovasi adalah  

kombinasi dari pengetahuan, keterampilan 

dan kreativitas dan memiliki dasar dalam 

kebutuhan dan keperluan konsumen dan 

pengguna. (Lindfors, 2011) 

 

Pengertian Inovasi, atau yang baru, 

senantiasa berkembang hingga sampai pada 

pengertian saat ini. Wacana tentang inovasi 

sendiri umumnya dikelompokkan pada tiga 

jenis katagori, yaitu inovasi sebagai faktor 

untuk perubahan dalam masyarakat, inovasi 

sebagai kemajuan, dan inovasi untuk 

kepentingan sendiri, seperti pengakuan 

pribadi atau identitas profesional.(Godin, 

2008) 

 

Berlyne (1971) mengklasifikasikan dua jenis 

kebaruan dengan menggunakan terminologi 

novelty, yaitu : novelty mutlak - sebuah 

benda yang belum pernah ada - dan novelty 

relatif - sebuah benda yang terdiri dari 

kombinasi baru dari unsur unsur yang ada 

sebelumnya. (Hung & Chen, 2012) 

 

Menurut Wallas (1926), model yang umum 

digunakan untuk melihat kreatifitas 

seseorang dalam mendapatkan kebaruan 

terdiri dari tiga tahapan, yaitu preparasi, 

inkubasi, ilumninasi, dan diakhiri dengan 

tahap verifikasi (Schweizer, The Psychology 

of Novelty-Seeking, Creativity and 

Innovation: Neurocognitive Aspects Within 

a Work-Psychological Perspective, 2006). 

Akan tetapi model seperti ini kurang dapat 

menjelaskan mengapa seseorang berhenti 

untuk menghasilkan kebaruan. 

 

Tanja Sophie Schweizer, dalam disertasinya 

berjudul An Individual Psychology of 

Novelty-Seeking, Creativity and Innovation 

menawarkan model yang dinamakannya 

Model Generasi Kebaruan (NGM) di mana 

kreativitas terdiri dari dua komponen: 

menemukan kebaruan dan memproduksi 

kebaruan, didahului oleh perilaku Novelty-

Seeking dan diikuti oleh kinerja inovatif.   
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3. Eksplorasi Material 

Hingga saat ini, eksplorasi material lebih 

dikenal sebagai salah-satu pendekatan 

pedagogis dibandingkan sebagai sebuah 

pendekatan berkreasi. Khususnya pada 

pendidikan tinggi seni-rupa dan desain, 

eksplorasi material diterapkan sebagai 

proses pembelajaran siswa pada tahap awal 

sebagai dasar ketrampilan, pengetahuan, dan 

pengalaman berkreasi.  

 

Josef Albers, seorang pendidik di Bauhaus, 

Jerman, dalam pengajaranya menekankan 

pentingnya praktika pada proses 

pembelajaran desain dibandingkan dengan 

pengajaran yang bersifat teoritis (Saletnik & 

Schuldenfrei, Bauhaus Construct. 

Fashioning Identity, Discourse and 

Modernism, 2009). Implementasi dari 

prinsip ini melahirkan pendekatan yang 

menekankan pada bentuk perkuliahan 

studio, di mana para siswa mencoba 

mengenali material, dan menawarkan kreasi-

kreasi berdasarkan hasil observasinya 

terhadap eksperimen material mereka. 

 

Menurut Peter Dormer penggunaan craft 

untuk mengeksplorasi desain baru bukan 

satu satunya dilakukan di Bauhaus, , pada 

tahun 1920, setidaknya hal yang serupa telah 

dilakukan pada beberapa perguruan tinggi, 

khususnya di Swiss seperti 

Kunstgewerbeschule, Zurich, dan Ecole de 

Baux Arts di Jenewa (Dormer, The Culture 

of Craft, 1997). 

 

Desainer harus memiliki pengetahuan 

terhadap material dan proses tertentu, oleh 

karena itu mengamati material  dan proses 

merupakan bagian penting dari pendidikan 

desain, menumbuhkan pengetahuan intuitif 

dari apa yang dapat diterapkan dalam situasi 

tertentu secara efektif.  

 

Proses yang terbaik dari pembelajaran dan 

melatih kepekaan terhadap material adalah 

melalui pengalaman langsung. Oleh karena 

itu hingga saat ini, program pendidikan 

desain yang dilakukan masih mengikuti 

pendekatan yang dilakukan di Bauhaus 

dalam menginvestigasi berbagai material 

untuk menemukan keunggulannya.  

 

Aktifitas para pengajar di Bauhaus mengacu 

pada John Dewey yang menekankan 

aktifitas kreatif sebagai metoda 

pembelajaran melalui eksperimen bagi anak-

anak. Dimulai dari pertengahan 1940, 

pendekatan ini sudah menjadi doktrin bagi 

pendidikan seni dan desain. 

 

Para siswa memperoleh pengetahuan yang 

khas sesuai dengan karakteristik pribadinya 

masing-masing dari praktika yang dilakukan 

oleh siswa dalam melakukan eksperimen 

terhadap material. Pengetahuan pada bentuk 

praktika ini dikenal sebagai pengetahuan 

tacit, sebagai oposisi dari pengetahuan 

formal, sebuah terminologi yang dikenalkan 

oleh filosof sains Michael Polyani (Grant, 

2007), atau juga disebut Pengetahuan 

Pengalaman oleh John Onians.  

 

Polanyi berpendapat bahwa persepsi yang 

utuh adalah hasil dari integrasi pengalaman 

dalam kegiatan pengetahuan. Tindakan 

integrasi ini diyakini sebagai kemampuan 

tak terungkap yang besar dan lewat 

kemampuan ini semua pengetahuan dapat 

dipertemukan. (Polanyi, 1996) 
 

Dalam bukunya Idea Searching (2009) 

David Bramston menyatakan bahwa 

material akan mampu, dan seharusnya 

memberi tantangan yang akan 

mendorongnya hingga melampaui ambang 

batasnya. Menurutnya, pengkajian material 

melalui proses workshop sederhana dapat 

mengungkapkan banyak hal mengenai 

kemampuan dan aplikasi yang 

dimungkinkan. 

 

 
Bagan 1. Resume pendekatan desain mengenai 

material dari David Bramston 

Pada bagan 2. dapat dilihat, mendesain 

dengan material dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, pertama adalah melalui 

pemahaman gagasan terlebih dahulu, dan 

kemudian menemukan material yang tepat, 

yang sesuai dengan fungsi dari desain 

tersebut. Cara kedua adalah dengan 

mengeksplorasi material, dan kemudian 

mengadopsi kegunaannya, hal ini diyakini 

karena material dianggap berkontribusi pada 

nyawa sebuah desain dan kualitas visual 

secara fisik dan mental, yang patut untuk 

diapresiasi, dihargai dan dinikmati. 
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(Bramston, Idea Searching, 2009) 

 

Dalam bukunya yang lain, “Material 

Thoughts” (2009),  David Bramston 

menguraikan juga bahwa pendekatan 

eksperimental dengan material akan 

memberikan peluang untuk gagasan yang 

benar-benar inovatif. Eksperimen tersebut 

biasanya memiliki tujuan tetapi juga dapat 

lebih abstrak; lebih nyata dan acak. Hal 

tersebut sesekali dapat menjadi sangat 

produktif, mengandalkan pada bawah sadar 

dan insting untuk membantu merasakan 

‘apa’ yang dibutuhkan. Dalam konteks ini 

Bramston lebih menekankan bagaimana 

material mampu diadopsi untuk fungsi 

tertentu, pendekatan visceral memungkinkan 

seseorang untuk memiliki hubungan 

interaksi dengan material untuk 

menghasilkan kemungkinan yang menarik. 

Percobaan yang spontan dan latihan tidak 

harus sesuai dengan aturan standar sebuah 

desain, hal tersebut merupakan kesempatan 

untuk membiarkan pikiran secara spontan 

tumbuh dan menemukan arah baru 

(Bramston, Material Thoughts, 2009). 

 

4. Diskusi 

Proses umum pembuatan craft dapat dilihat 

pada bagan 2. Pada bagan tersebut, terlihat 

bahwa tahapan pembuatan sebuah produk 

craft diawali dari rencana pembuatan yang 

membutuhkan kecerdasan imaginasi dari 

pelaku untuk dapat membayangkan hasil 

akhir dari produk yang dibuat.  

 

 
Bagan 2. Proses pembuatan craft secara umum. 

Permasalahan dari sulitnya kebaruan 

dihasilkan oleh para pelaku craft secara 

umum, khususnya tradisional adalah 

dituntutnya kecerdasan tersebut. Sementara 

pada pelaku kerajinan tradisional, imajinasi 

tersebut tidak ditampilkan dalam 

dokumentasi apapun, sehingga sangat 

bergantung pada perencana produk.  

 

Oleh karena itu, hampir seluruh pekerja 

dilingkungan kerajinan akan sangat 

bergantung pada prototype yang pernah 

dilakukan. Pada beberapa kerajinan, seperti 

anyaman, kesulitan ini juga ditambah lagi 

dengan bergantungnya proses pembuatan 

pada pola yang baku. 

 

Hal ini berbeda dengan pola eksplorasi 

material sebagai sebuah pendekatan 

berkreasi (bagan 3). Pada eksplorasi 

material, kecerdasan untuk membayangkan 

hasil tidak dituntut pada pelaku, karena 

setiap pelaku hanya mengikuti tawaran dari 

material sesuai dengan karakteristiknya.  

 
Bagan 3. Proses Eksplorasi Material 

 

Hal ini sejalan dengan apa yang 

disampaikan oleh Rissati pada bukunya A 

Theory of Craft, bahwa pada sebagian besar 

pendekatan craft, dikarenakan semua craft 

diawali dari maksud, maka bentuk adalah 

pertimbangan yang dilakukan ketika fungsi 
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telah ditetapkan, dibutuhkan kemampuan 

abstraksi bagi setiap pelaku (Risatti, 2007 ). 

(perhatikan bagan 4) 

 

 
Bagan 4. Hubungan maksud, fungsi, dan bentuk 

dari Howard Rissati 

Sementara, melalui pendekatan ekplorasi 

material, beberapa tuntutan justru menjadi 

hilang (bagan 5). Dengan ekplorasi material, 

fungsi mengikuti bentuk yang dihasilkan. 

Sementara pada pendekatan umum, bentuk 

menyesuaikan fungsi yang telah ditetapkan. 

 

 
Bagan 5. Hubungan bentuk dan fungsi dari 

eksplorasi material 

Permasalahan adaptasi pendekatan ini 

bukanlah sederhana, hal ini mengingat aspek 

yang kompetensi yang sudah terlebih dahulu 

dimilik oleh para pelaku (bagan 6). 

 

 
Bagan 6. Aspek Kompetensi berpusat pada 

material pada Craft Tradisional 

Pada bagan 7 dapat terlihat, bahwa dengan 

munculnya kompetensi kreatifitas, maka 

keunikan dan originalitas dapat diperoleh.  

 
Bagan 7. Aspek Kompetensi berpusat pada 

material dengan Eksplorasi Material 

Konsep yang ditemukan untuk proses 

adaptasi ini adalah konsep permainan yang 

dinspirasi dari pemikiran Gadamer. Adalah 

hal menarik bahwa pada kenyataannya 

bidang-bidang keahlian, seperti craft yang 

mengandalkan ketrampilan, pada dasarnya 

mengandung banyak misteri pengetahuan.  

 

Dengan mengesampingkan aspek waktu, 

maka setidaknya seseorang yang 

berhubungan dengan sebuah material ( 

seperti kayu, rotan, atau bahan baku lainnya 

) akan berhubungan dengan 3 hal. Pertama, 

bahwa material akan berhubungan dengan 

apa yang disebut dengan ketrampilan, 

sebuah kemampuan yang sangat 

berhubungan dengan tangan – mata – dan 

hati. 

 

Kedua, seseorang akan juga berhubungan 

dengan apa yang disebut dengan kepekaan, 

yaitu potensi diri yang berhubungan dengan 

‘perasaan’. Beberapa material dapat 

dirasakan sebagai hangat, sedangkan 

material lain bersifat ‘tidak bersahabat’. 

 

Ketiga, seseorang akan juga berhubungan 

dengan material dengan melibatkan 

kemampuan kreatif. 

 

Ketiganya saling melengkapi menunjang 

kemampuan seseorang untuk menghasilkan 

kreasi yang didasarkan pada material 

sebagai objek olahan, dan ketiganya dapat 

juga dilihat sebagai kemampuan yang 

dituntut untuk melakukan pengolahan 

material. 

 

Ketika hubungan tersebut dilakukan secara 

kontinyu ( berkelanjutan ), maka masing-
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masing kemampuan akan menumbuhkan 

potensi. Ketrampilan sebagai aktivitas 

psikomotorik menggunakan kemampuan 

fisik manusia untuk melakukan sebuah 

pekerjaan, aktifitas yang berulang dengan 

menggunakan kemampuan ini akan 

menumbuhkan pengertian terhadap material. 

Kepekaan, sebagai kemampuan afeksi 

manusia selanjutnya akan menumbuhkan 

kedalaman terhadap material itu sendiri 

ketika hubungannya dengan material terjadi 

berulang kali. Dan kreatifitas akan 

menghasilkan keunikan. 

Pengertian, kedalaman, dan keunikan adalah 

hal-hal yang dapat dilihat dari hasil karya 

seseorang akibat hubungannya yang intens 

dengan sebuah material ( atau objek olahan 

lainnya ).  

 

Ketika seseorang melakukannya dengan 

ketekunan dan ketulusan, maka unsur 

pengertian akan menumbuhkan apa yang 

disebut dengan Kemahiran, kedalaman akan 

menumbuhkan Penghayatan, dan terakhir 

keunikan akan melahirkan apa yang disebut 

dengan Originalitas. Ketiganya merupakan 

hal yang dapat dilihat, sekaligus dirasakan 

oleh setiap orang yang berhubungan dengan 

karya yang dihasilkan oleh kreator yang 

sudah memiliki hal tersebut diatas akibat 

hubungannya dengan objek olahan, atau 

dalam kasus ini adalah material. 

 

Tidak ada ketentuan khusus bagaimana 

seseorang mampu menghadirkan ketiga 

unsur tersebut pada karya yang 

dihasilkannya. Yang menjadi penting 

disadari adalah bahwa ketiganya bukanlah 

sesuatu yang muncul secara instan, akan 

tetapi ditemukan pada masa ketika seseorang 

telah berulang kali dan kontinyu melakukan 

pengolahan sebuah material. 

 

Dengan demikian, menjadi sangat penting 

menjawab pertanyaan ‘bagaimanakah’ 

seseorang dapat berhubungan secara 

kontinyu dengan objek olahannya ?. 

Konsep Permainan adalah salah satu solusi 

dalam menjawab pertanyaan diatas. Hal ini 

menjadi sangat menarik, bahwa 

sesungguhnya hampir tidak ada alasan yang 

khusus mengapa seseorang memilih sebuah 

permainan untuk dimainkan (Gadamer, 

2004).  

 

Walaupun terdapat jawaban-jawaban yang 

bersifat praktis, akan tetapi pada 

kenyataannya tidak ada alasan yang lengkap, 

yang mampu menjawab mengapa seseorang 

memilih sebuah permainan, sama halnya 

dengan mengapa seseorang menyediakan 

waktu, energi, dan uangnya untuk 

mengambil profesi sebagai seorang 

craftsman atau pengrajin. 

 

Hal yang perlu menjadi catatan penting 

untuk disadari, adalah bahwa untuk memulai 

sebuah permainan, maka seseorang harus 

‘tidak takut’ memasuki arena bermain, dan 

kemudian perlahan-lahan memperoleh 

‘kesenangan’ dalam bermain. Setiap 

permainan memiliki ‘peraturan’ yang harus 

ditaati oleh setiap pemain, dan beberapa 

‘kesepakatan’ yang akhirnya menjadi 

peraturan agar permainan bisa dijalankan.  

 

Pada dasarnya ‘peraturan’ dari sebuah 

permainan adalah ‘batas’ tak terlihat dari 

adanya ‘peluang’ dan ‘tantangan’ yang ada 

dari sebuah permainan. Walaupun tidak 

berhubungan secara langsung, setiap 

permainan memiliki ‘arena’ untuk bermain, 

oleh karena itu, selain mengerti dan 

memahami ‘peraturan’ yang berlaku, maka 

seorang pemain harus juga menjaga dirinya 

untuk tetap bermain pada arena bermain. 

 

Mengembangkan konsep permainan dari 

Gadamer, penulis mengusulkan gagasan 

dalam bentuk bagan seperti pada bagan 8. 

 

 
Bagan 8. Konsep Permainan inspirasi dari 

Konsep Permainan Gadamer 

Pada peraturan, akan terlihat tantangan dan 

peluang yang akan dihadapi oleh seorang 

pemain. Terhadap tantangan tersebut, para 

pemain tidak akan memandangnya sebagai 

sebuah rintangan. Tantangan justru membuat 

sebuah permainan menjadi menarik untuk 

dimainkan.  

 

Bentuk dan besarnya tantangan, pada 

dasarnya bergantung pada sikap dari pemain 

itu sendiri, sesuatu akan dianggap sebagai 
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tantangan atau bukan bagi seseorang. 

Demikian juga dengan besar-kecilnya 

sebuah tantangan, akan sangat bergantung 

juga dengan penafsiran dari seseorang. 

Dalam sebuah permainan, tantangan yang 

kecil atau terlalu besar akan membuat 

seseorang meninggalkan permainan. Hal ini 

menjadi sesuatu yang menarik, bahwa 

permainan akan menyuguhkan tantangan 

sesuai dengan ‘tingkat’ yang telah dicapai 

oleh seseorang, yang dicapai dengan 

melakukan permainan tersebut berulang kali. 

 

 
Bagan 9. Kesesuaian Konsep Permainan dangan 

Eksplorasi Material 

 

5. Kesimpulan 

Adaptasi sebuah pola pikir memang bukan 

perkara yang mudah untuk dilakukan. 

Keterikatan pendidikan tinggi pada 

pengetahuan formal kadangkala melupakan 

adanya pengetahuan tacit yang 

sesungguhnya lebih besar mempengaruhi 

kehidupan seseorang. 

 

Konsep permainan yang diinspirasi dari 

Gadamer memperlihatkan bahwa 

pengetahuan akan tumbuh justru ketika 

‘kesenangan’ dalam permainan sudah 

menguasai seseorang. Dalam konteks ini, 

pengetahuan, ketrampilan, kepekaan, dan 

wawasan yang telah dimiliki oleh para 

pengrajin justru harus dilengkapi, bukan 

diganti. 

 

Dengan konsep permainan, maka ekplorasi 

material sebagai pendekatan pedagogi dapat 

dimanfaatkan untuk diterapkan sebagai 

pendekatan berkreasi pada pelaku usaha 

kerajinan atau craft yang notabene tidak 

memiliki latar belakang pendidikan tinggi 

Seni Rupa dan Desain. 
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i
 Filsafat Positivisme pada dasarnya 

merupakan pengembangan dari rasionalisme 

dan sentralitas subjek. Dominasi Rasio yang 

diawali oleh Rene Descartes sebelumnya 

mengarahkan dunia menjadi objek yang 

diselidiki oleh manusia (subjek). Pemikiran 

ini sangat mempengaruhi paradigma ilmu 

pengetahuan. Positivisme adalah salah satu 

paradigma ilmu pengetahuan yang muncul 

paling awal dalam dunia ilmu pengetahuan 

dengan keyakinan bahwa realitas berada 

dalam kenyataan dan berjalan sesuai dengan 

hukum alam. (lihat Harun Hadiwijono) 

ii Dalam bukunya, Strategi Kebudayaan, 

C.A. van Peursen membagi tiga tahap 

pembabakan perkembangan hubungan 

manusia dengan alam,  yaitu mitis, 

ontologis, dan fungsionil. Tahap Mitis 

adalah tahap di mana manusia merasakan 

dirinya terkungkung oleh kekuatan-kekuatan 

gaib disekitarnya, manusia adalah bagian 

dari alam.(Peursen C. V., 1988) 

iii
 Setiap mahasiswa tingkat pertama di 

perguruan tinggi Seni Rupa dan Desain 

diwajibkan mengambil mata kuliah Nirmana 

atau Rupa Dasar. Beberapa perguruan tinggi 

memisahkan mata kuliah ini menjadi 

Nirmana 2 Dimensi (dwimatra) dan Nirmana 

3 Dimensi (trimatra). Pada Mata Kuliah 

Nirmana Trimatra, setiap mahasiswa 

melakukan proses berkreasi melalui 

eksplorasi material, dan tuntutan utama dari 

mata kuliah ini adalah kemampuan siswa 

untuk menghasilkan kebaruan yang 

diperolehnya dari observasinya terhadap 

karakteristik material yang diolahnya. 

Dengan demikian, setiap tahunnya akan 

dihasilkan sebuah kebaruan dari setiap 

mahasiswa. 

iv
 Rita Widagdo(Andry, 2002). 

v
 Dari penelusuran karya Craft dan kerajinan 

di Indonesia hingga saat ini, hasil kreasi 

yang didekati melalui eksplorasi material 

sangat sedikit jumlahnya, terhitung tidak 

lebih dari 10 jenis karya yang terdata pada 

hasil penelusuran, termasuk data dari hasil 

Biennal Kriya dan Desain Indonesia yang 

                                                           
pertama kali diselenggarakan pada tanggal 

19 Desember 2013 hingga 19 Januari 2014. 
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