
1 
 

I. Seni dan Lembaga Kebenaran 

1. Begitu seorang manusia menemukan kesadarannya, dia menuntut dirinya untuk hidup 

dalam apa yang disebut kebenaran. Secara kodrati, manusia memiliki sejumlah potensi 

kejiwaan dalam dirinya. Potensi tersebut digunakan oleh seorang manusia dalam 

menemukan kebenarannya. Potensi tersebut antara lain … 

 potensi Potensi pikir, inderawi, potensi merasakan, potensi untuk percaya. (Filsafat Seni. 

Sumardjo, Jakob. ITB. 2000. Hal 3 – 4). 

2. Dalam sejarah umat manusia dikenal sejumlah lembaga kebenaran, diantaranya … 

 Agama, Ilmu, Filsafat, Seni. (Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. ITB. 2000. Hal  4). 

3. Lembaga kebenaran agama menjangkau kebenaran yang mendasar, universal, 

menyeluruh, dan mutlak serta abadi. Seni pun menjangkau hal-hal tersebut. Hanya saja 

alat untuk mencapai hal itu adalah perasaan dan intuisi. Sesuatu hal yang bersifat 

transendental dalam suatu kepercayaan dapat ditemukan dalam seni tari, seni musik, 

seni sastra, dan seni rupa khususnya dengan kepercayaan manusia purba.   Hal itu dapat 

dibuktikan dengan adanya … 

 Peristiwa kesenian (Upacara seni). (Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. ITB. 2000. Hal 4 – 

5). 

II. Kedudukan Agama, Seni, Filsafat dan Ilmu 

Pada dasarnya terdapat dua alam dalam hidup manusia,yakni alam nyata yang terindera dan 

alam sana, alam lain, di luar alam semesta ini. Alam manusia yang nyata adalah alam 

material dan alam biologis, sedangkan alam lain itu adalah alam spiritual, alam roh, alam 

atas. Boleh juga dianalogikan dalam alam ide, alam imajinasi, alam ketuhanan.  

4. Alam material dapat dikenali lewat pengalaman hidup sehari-hari melalui … 

 Lembaga ilmu. (Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. ITB. 2000. Hal 7). 

5. Sementara itu, dunia spiritual dapat dipahami manusia dan juga dihayati melalui … 

 Lembaga agama, lembaga filsafat, dan lembaga seni. (Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. 

ITB. 2000. Hal 7). 

6. Berdasarkan teks di atas maka dapat disimpulkan pengertian seni, yaitu .. 
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 Seni adalah dunia medium antara materialisme dunia dan kerohanian yang kekal. Seni 

adalah sesuatu yang memuat hal-hal yang transendental, sesuatu yang tidak kita kenal 

sebelumnya, dan kini kita kenal lewat karya seorang seniman. (Filsafat Seni. Sumardjo, 

Jakob. ITB. 2000. Hal 10). 

7. Dalam agama, pengalaman adalah pengalaman roh. Dalam filsafat, temuan filusuf dari 

dunia sana itu disebut esensi. Sementara itu, dalam seni temuan para seniman disebut … 

 Imajinasi kreatif. (Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. ITB. 2000. Hal 9). 

8. Studi untuk memahami kekayaan lembaga kerohanian disebut .. 

 Studi kebudayaan. (Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. ITB. 2000. Hal 9). 

9. Studi tentang segi-segi materialisme manusia di dunia disebut sebagai studi .. 

 Studi peradaban. (Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. ITB. 2000. Hal 9). 

III. Ilmu-ilmu Seni 

10. Ilmu seni harus dibedakan dengan  seni, karena … 

Seni itu soal penghayatan, sedangkan ilmu adalah soal pemahaman. Seni untuk 

dinikmati, sementara ilmu seni untuk memahami. (Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. ITB. 

2000. Hal 11). 

IV. Taksonomi Ilmu-ilmu Seni 

11. Bagian utama dari ilmu-ilmu seni adalah filsafat seni. Pada mulanya, ‘ilmu’ ini memang 

merupakan bagian dari kajian filsafat yang spekulatif. Tetapi dalam perkembangannya, 

kedudukannya bergeser ke arah keilmuan juga, sehingga dalam hal ini orang 

menamakannya … 

 Estetika modern atau estetika keilmuan. ((Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. ITB. 2000. 

Hal 16 - 17). 

12. Ilmu yang membahas hakikat gaya seni, keragaman gaya pribadi, gaya etnik, gaya 

mashab, gaya regional, dan gaya sezaman serta membicarakan dinamika gaya seni, 

akibat dari perkembangan sejarah, perubahan budaya, dan percampuran budaya adalah 

… 

 Stilistika. ((Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. ITB. 2000. Hal 17). 

13. Apresiasi seni merupakan ilmu seni yang membahas tentang … 
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 Pengaruh pengertian seni seseorang (tempramen individual, kondisioning sosio-

kulturalnya, perolehan sikap dan nilai-nilai dalam hidup lingkungannya). Juga 

dibicarakan arti seni, simbol, dan mitos dalam seni. (Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. 

ITB. 2000. Hal 17). 

14. Berikut ini merupakan ilmu-ilmu seni berdasarkan pendekatan ilmiah tertentu terhadap 

seni yang ada pada saat ini … 

 Sosiologi seni, antropologi seni, arkeologi seni, psikologi seni. (Filsafat Seni. Sumardjo, 

Jakob. ITB. 2000. Hal 17). 

 

V. Menuju Filsafat Seni 

15. Mengapa ilmu seni dan filsafat seni penting untuk kita pelajari … 

 Barangkali ‘tidak’, untuk penciptaan karya seni 

 ‘Ya’ jika tujuannya adalah merumuskan budaya seni Indonesia, suatu evaluasi total akan 

memberikan gambaran sosok budaya kita secara jelas dan rasional, jadi, ilmu seni dan 

filsafat seni penting untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan seperti dari mana asal 

kita dan apa yang telah kita kerjakan selama ini. Kalau jawaban ini telah jelas, akan ada 

dasar ke mana kita selanjutnya akan melangkah. (Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. ITB. 

2000. Hal 23). 

VI. Filsafat Seni dan Estetika 

16. Pada pertengahan abad ke-17, di Eropa dibedakan antara keindahan umum (termasuk 

alam) dan keindahan karya seni atau benda seni. Inilah sebabnya lalu muncul istilah … 

 Fine arts atau high arts (Seni halus dan seni tinggi). (Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. 

ITB. 2000. Hal 24). 

17. Yang membedakan dengan karya seni pertukangan atau disebut .. 

 Craft. (Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. ITB. 2000. Hal 24). 

18. Pada dasarnya artefak itu dapat dikategorikan menjadi tiga golongan, yakni .. 

 Benda-benda yang berguna tapi tidak indah, benda-benda yang berguna dan indah, 

benda-benda yang indah tapi tidak ada kegunaan praktisnya. (Filsafat Seni. Sumardjo, 

Jakob. ITB. 2000. Hal 24). 
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19. Istilah estetika muncul pada tahun 1750 oleh seorang filusuf minor bernama 

A.G.Baumgarten (1714-1762). Istilah ini dipungut dari bahasa Yunani kuno, yaitu 

aistheton, yang berarti … 

 Kemampuan melihat lewat penginderaan. (Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. ITB. 2000. 

Hal 24-25). 

20. Baumgarten menamakan seni itu sebagai termasuk pengetahuan sensoris, yang 

dibedakan dengan logika yang dinamakan pengetahuan intelektual. Menurut 

Baumgarten tujuan dari estetika dan logika adalah … 

 Tujuan estetika adalah keindahan, tujuan logika adalah kebenaran. (Filsafat Seni. 

Sumardjo, Jakob. ITB. 2000. Hal 25). 

 

 

 

21. Perbedaan antara estetika dan filsafat seni adalah … 

 Estetika mempersoalkan hakekat keindahan alam dan karya seni, sedangkan filsafat seni 

mempersoalkan hanya karya seni atau benda seni atau artefak yang disebut seni. 

(Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. ITB. 2000. Hal 25). 

22. Mengapa keindahan alami tidak dapat disebut karya seni … 

- Karya seni mengekspresikan gagasan dan perasaan, sedangkan alam tidak 

mengandung makna ekspresi semacam itu. 

- Karya seni selalu membawa makna tertentu dalam dirinya, ada usaha komunikasi 

seni dengan orang lain. Dalam keindahan alamiah hal itu tidak terjadi 

- Dalam alam kita dapat menerima keindahaanya tanpa kepentingan praktis-pragmatis 

dalam hidup ini, atau disebut juga keindahan tanpa pamrih (disinterestedness), 

sedang dalam karya seni kita masih dapat menjumpai karya-karya itu sebagai indah 

dan berguna sekaligus 

- Keindahan seni, karena punya makna, dapat membawa nilai-nilai lain di samping 

keindahan. Keindahan alamiah itu gratis, tanpa pamrih kegunaan apapun. 

 (Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. ITB. 2000. Hal 25). 
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23. Pada era seni modern, terlebih lagi dalam karya seni kontemporer barat, muncul karya 

seni yang merangsang munculnya perasaan-perasaan tidak indah, seperti mengganggu, 

menyakitkan, provokatif, mengecewakan, tidak menentramkan. Pertanyaannya, apakah 

setiap karya seni itu mesti indah? Seperti yang diucapkan Melvin Rader, bahwa …  

 Keindahan itu dihasilkan oleh hakekat yang diungkapkan atau oleh berhasilnya cara 

pengungkapan. Cara pengungkapan itulah yang harus indah, seni. (Filsafat Seni. 

Sumardjo, Jakob. ITB. 2000. Hal 26). 

24. Filsafat seni membahas aspek … 

 Kreatifitas seniman, benda seni, nilai-nilai seni, pengalaman/komunikasi seni, konteks 

seni, dan resepsi publik seni. (Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. ITB. 2000. Hal 27). 

VII. Apakah Seni Itu? 

A. Melacak Kata Seni 

25. Kata ‘seni’ telah umum dipakai sebagai padanan kata Inggris art. Tetapi, 

bagaimanakah sebenarnya kata seni itu mulai dipakai dalam pengertian tersebut?  

 Kata seni berasal dari bahasa Melayu (atau Melayu-Tinggi untuk membedakan 

dengan bahasa Melayu-Rendah) di zaman kolonial) yang berarti kecil. Pada tahun 

1936, dalam sajaknya ‘Sesudah Dibajak’, Sutan Takdir Alisyahbana masih 

mempergunakan kata ini dalam pengertian kecil tadi. Kutipan sajak tersebut yaitu … 

 Sedih seni mengiris kalbu. (Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. ITB. 2000. Hal 41). 

B. Apakah Seni Itu? 

26. Di bawah ini manakah yang di sebut seni? 

 Apa yang disebut ‘seni’ memang merupakan suatu wujud yang terindera. Karya seni 

merupakan sebuah benda atau artefak yang dapat dilihat, didengar, atau dilihat dan 

sekaligus didengar (visual, audio, dan audio-visual), seperti lukisan, musik dan 

teater. Tetapi, yang disebut seni itu berada di luar benda seni sebab seni itu berupa 

nilai. Apa yang disebut indah, baik, adil, sederhana, dan bahagia itu adalah nilai. 

(Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. ITB. 2000. Hal 45). 

27. Apa yang disebut seni itu baru ‘ada’ kalau terjadi dialog saling memberi dan 

menerima antara subjek seni (penanggap) dengan objek seni (benda seni). Hubungan 

dialog ini disebut ... 



6 
 

 Relasi seni. (Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. ITB. 2000. Hal 45). 

28. Gagasan yang muncul dalam diri seniman akibat tanggapan atau perhatiannya 

terhadap suatu objek disebut ... 

 Subject matter. (Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. ITB. 2000. Hal 46). 

29. Apa yang disebut isi seni itu ... 

 ‘Isi jiwa’ seniman yang terdiri dari perasaan dan intuisinya, pikiran dan gagasannya. 

(Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. ITB. 2000. Hal 47). 

C. Batasan Seni 

30. Seni dan kebudayaan punya sejarah dan punya perkembangan. Batasan tentang seni 

barangkali telah mencapai puluhan atau bahkan ratusan. Dan tak satu pun yang 

diterima oleh semua pihak. Hal ini seperti yang di katakan oleh filsuf Nietzche 

bahwa ... 

 “Hanya yang tak memiliki sejarah sajalah yang dapat diberi batasan. (Filsafat Seni. 

Sumardjo, Jakob. ITB. 2000. Hal 49). 

D. Seni Sebagai Kualitas 

31. Perhatikan gambar di bawah ini: 

 Objek bunga Mawar. 

 Berdasarkan kualitas, manakah kualitas yang digambarkan oleh seorang seniman ... 

 Mawar mengingatkannya pada kondisi manusia muda yang masih segar, anggun, 

penuh daya hidup, elegan, cantik, lembut. (Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. ITB. 

2000. Hal 53). 

32. Seni bukan sekedar informasi mengenai kenyataaan. Seni harus berbeda dengan 

informasi fakta belaka. Dengan informasi saja orang tak dapat ‘merasakan kualitas’ 

suatu objek. Dengan demikian seni juga bertujuan memberikan pemahaman, bukan 

secara nalar, verbal, tetapi ... 

 Secara empirik, pengalaman dan penghayatan. (Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. ITB. 

2000. Hal 54). 

33. Sehingga perwujudan kualitas objek bunga mawar tadi dalam seni haruslah ... 

 Dapat dialami atau dihayati. (Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. ITB. 2000. Hal 54). 

VIII. Seni dan Ekspresi 

A. Ekspresi Dalam Seni 



7 
 

34. Mengapa orang yang sedang sedih, marah, tak mungkin melahirkan karya seni, 

mengapa ... 

 Karena seni baru lahir setelah perasaan itu menjadi pengalaman. (Filsafat Seni. 

Sumardjo, Jakob. ITB. 2000. Hal 73). 

35. Seni itu merupakan nilai, sehingga seni haruslah mengekspresikan nilai, yaitu ... 

 Nilai esensi (makna), nilai kognitif (pengetahuan, pengalaman), dan nilai kualitas 

mediumnya. (Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. ITB. 2000. Hal 74). 

B. Memahami Kreativitas 

36. Jakob Sumardjo dalam bukunya Filsafat Seni mengungkapkan bahwa kreativitas 

adalah ... 

 Kediatan mental yang sangat individual yang merupakan manifestasi kebebasan 

manusia sebagai individu. (Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. ITB. 2000. Hal 80). 

37. Awal kreativitas dari kegiatan berkesenian adalah munculnya ketidakpuasan, 

kegelisahan atas lingkungan hidupnya, hal ini seperti yang dikatakan oleh Sigmund 

Freud disebabkan karena seni kreatif itu adalah ... 

 Seni yang menemukan sesuatu yang sama sekali baru yang belum pernah dikenal, 

tetapi secara intuitif dirasakan sebagai telah dikenal oleh seluruh umat manusia. 

(Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. ITB. 2000. Hal 83). 

C. Tujuan Seni 

38. Kualitas keindahan adalah ciri seni yang paling utama, keindahan itu haruslah 

bernilai ... 

 Logis, etis dan estetis. (Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. ITB. 2000. Hal 93). 

39. Berdasarkan tujuan penciptaan karya seni terdapat dua golongan penganut. Salah 

satu penganut pemikiran ini yaitu mereka yang bersemboyan seni untuk masyarakat, 

seni untuk moral, atau seni demi agama. Dalam hal ini seni berarti ... 

 Seni sebagai alat untuk mencapai atau menyampaikan sesuatu. (Filsafat Seni. 

Sumardjo, Jakob. ITB. 2000. Hal 92). 
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40. Tetapi, sejak abad ke 18, di Eropa berkembang apa yang dalam filsafat seni disebut 

sebagai disinterestedness atau tanpa kepentingan. Semboyan yang terkenal dalam hal 

ini adalah ... 

 Seni untuk seni. (Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. ITB. 2000. Hal-92). 

IX. Konsep Kreativitas 

41. Berdasarkan analisis faktor, Guilford menemukan ada lima sifat yang menjadi ciri 

kemampuan berpikir kreatif, yaitu ... 

 Kelancaran (fluency), keluwesan (flexibiliy), keaslian (originality), penguraian 

(elaboration), dan perumusan kembali (reedefinition). (Kreativitas, Kebudayaan dan 

Perkembangan IPTEK. Supriadi, Dedi. Alfabeta. 1994. Hal-7). 

X. Beberapa Korelat Kreativitas 

A. Ciri-ciri kepribadian orang kreatif 

42. Ciri-ciri kreativitas dapat dibedakan ke dalam ciri kognitif dan ciri non-kognitif. Ciri 

non-kognitif itu diantaranya ... 

 Motivasi, sikap, dan kepribadian kratif. (Kreativitas, Kebudayaan dan 

Perkembangan IPTEK. Supriadi, Dedi. Alfabeta. 1994. Hal-55). 

XI. Kreativitas dan Kebudayaan 

43. Kreativitas mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Melalui 

kreativitas yang dimilikinya, kreativitas memberikan bobot dan makna dalam kehidupan 

secara mikro maupun secara makro. Secara mikro kreativitas diwujudkan dalam bentuk 

... 

 Produk-produk kreatif individu. Motivasi, sikap, dan kepribadian kratif. (Kreativitas, 

Kebudayaan dan Perkembangan IPTEK. Supriadi, Dedi. Alfabeta. 1994. Hal-58). 

44. Secara makro kretivitas dimanifestasikan dalam ... 

 Kebudayaan dan peradaban. Motivasi, sikap, dan kepribadian kratif. (Kreativitas, 

Kebudayaan dan Perkembangan IPTEK. Supriadi, Dedi. Alfabeta. 1994. Hal-58). 
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XII. Budaya Visual di Indonesia dan Permasalahannya 

A. Fenomena Budaya Visual di Indonesia 

45. Dalam sejarah kebudayaan Indonesia, peran budaya visual segabai bagian dari 

percaturan pembentuk peradaban belum banyak ditelaah. Padahal di negara-negara 

maju, budaya  visual menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah kebudayaan 

bangsa-bangsa dan peradaban modern negara-negara tersebut.  Budaya visual adalah 

... 

 Tautan wujud kebudayaan konsep (nilai) dan kebudayaan materi (benda) yang dapat 

segera ditangkap oleh indera visual (mata), dan dapat dipahami sebagai model 

pikiran manusia untuk meningkatkan kualitass hidupnya. (Sachari, Agus. Budaya 

Visual Indonesia. Erlangga. Hal-1). 

46.  Representasi dari budaya visual dapat berupa ... 

 Seni, desain, arsitektur, film, multimedia, seni pertunjukan, fashion, gaya hidup, 

hingga komik picisan. (Sachari, Agus. Budaya Visual Indonesia. Erlangga. Hal-2). 

47. Budaya visual bukan sekedar wujud dari sebuah peradaban material. Melainkan 

sebuah hakikat dari struktur budaya pembentuknya. Pilar-pilar yang dibentuk oleh 

suatu kebudayaan ersebut adalah ... 

 Kreativitas nilai, inovasi, penciptaan teknologi baru, ideologi komunikasi, politik 

kebudayaan, dinamika sosial, tatanan ekonomi global, hingga segala sesuatu yang 

sifatnya mendasar dalam membentuk sebuah peradaban. (Sachari, Agus. Budaya 

Visual Indonesia. Erlangga. Hal-2) 

B. Desain Sebagai Wujud Budaya Visual 

48. Dalam dekade pertama abad ke-21, pemahaman masyarakat terhadap desain, bukan 

lagi sekedar barang fungsional, istilah seni sebagai barang fungsional yaitu,, 

Form follow function. (Sachari, Agus. Budaya Visual Indonesia. Erlangga. Hal-4) 

49. Pandangan-pandangan bahwa desain adalah wujud sistem nilai yang menyatu secara 

visual yang memiliki aspek kemanfaatan dan mampu meningkatkan kualitas hidup 

masyarakatnya kini telah mengalami pergeseran menjadi sistem politik ideologi dan 

wacana kebudayaan baru, terutama sejak perannya semakin meluas dan bermakna ... 

Form follow meaning. (Sachari, Agus. Budaya Visual Indonesia. Erlangga. Hal-4)  

XIII. Ziarah Budaya Kota Tangerang 
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50. Berbicara tentang sejarah Tangerang, tidak bisa dilepaskan dari empat hal utama yang 

saling terkait. Keempat hal itu adalah ... 

 peranan Sungai Cisadane, lokasi Tangerang di tapal batas antara Banten dan Jakarta, 

status bagian terbesar daerah Tangerang sebagai tanah partikelir dalam jangka waktu 

lama, dan bertemunya beberapa etnis dan budaya dalam masyarakat Tangerang. (Halim, 

Wahidin. Ziarah Budaya Kota Tangerang. Hal-1). 

51. Sajak karya Wilson Tjandinegara berjudul "Balada Seorang Lelaki di Nan Yang" ini, 

bercerita soal asal-usul kedatangan bangsa Cina di Tangerang. Dalam pencariannya 

terhadap riwayat identitas diri, Wilson Tjandinegara vang lahir dalam keluarga 

keturunan Tionghoa miskin di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, 20 Desember 1946, 

menuangkan tipikal pembauran alami yang terjadi di sebuah tempat di daerah 

Tangerang yang kemudian terkenal dengan ... 

 Ciina Benteng. (Halim, Wahidin. Ziarah Budaya Kota Tangerang. Hal-8). 

52. Di kota Tangerang terdapat dua kelenteng dan merupakan bangunan tertua di Tangerang 

yang menjadi saksi sejarah bahwa orang-orang China sudah berdiam di Tangerang lebih 

dari tiga abad silam. Kedua kelenteng tersebut adalah ... 

 Kelenteng Boen Tek Bio, dan kelenteng Boen San Bio (Nimmala). (Halim, Wahidin. 

Ziarah Budaya Kota Tangerang. Hal 11-12). 

53. Masyarakat China Benteng memiliki dua kesenian khas yang seringkali diselengarakan 

khususnya pada saat upacara pernikahan. Dua kesenian khas masyarakat Cina Benteng 

adalah.. 

 Musik gambang kromong dan tari cokek. (Halim, Wahidin. Ziarah Budaya Kota 

Tangerang. Hal 12). 

54. Beberapa tradisi leluhur yang masih dipertahankan oleh masyaraka cina benteng antara 

lain... 

 Cap Go Meh (perayaan 15 hari setelah Imlek), Peh Cun, Tiong Ciu Pia (kue bulan), dan 

Pek Gwee Cap Go (hari kesempurnaan). (Halim, Wahidin. Ziarah Budaya Kota 

Tangerang. Hal 12). 

55. Yang khas dari masyarakat China Benteng adalah pakaian pengantin yang merupakan 

campuran budaya China dan Betawi. Bukti akulturasi pada pakaian pengantin cina 

benteng ini nampak pada ... 

 Pakaian pengantin laki-laki, merupakan pakaian kebesaran Dinasti Ching, seperti 

terlihat dari topinya, sedangkan pakaian pengantin perempuan hasil akulturasi China-
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Betawi yang tampak pada kembang goyang. (Halim, Wahidin. Ziarah Budaya Kota 

Tangerang. Hal 13). 

56. Apabila ditinjau dari sejarahnya masyarakat betawi yang bermukim di pusat 

perdagangan batavia merupakan masyarakat yang memiliki struktur kebudayaan 

beragam. Seperti halnya pada musik tradisional gambang kromong yang merupakan 

hasil akulturasi dengan kebudayaan cina, alat musik pada gambang kromong yang 

merupakan alat musik asli penduduk pribumi yaitu ... 

 gambang, keromong, kemor, kecrek, gendang, kempul, slukat, gong enam dan gong 

kecil. (Halim, Wahidin. Ziarah Budaya Kota Tangerang. Hal 26). 

57. Sedangkan alat musik pada gambang kromong yang merupakan alat musik gesek dari 

Cina yaitu ... 

 kongahyan, tehyan, dan skong.  (Halim, Wahidin. Ziarah Budaya Kota Tangerang. Hal 

26). 

58. Acara pernikahan chio-thou diselenggarakan dalam tradisi kuno masyarakat China 

Benteng. Secara harfiah, chiou-thau berarti ... 

 "Mendandani rambut" - sebuah ritual pelintasan (rite of passage) yang harus 

dilaksanakan sebagai pemurnian dan inisiasi memasuki masa dewasa. (Halim, Wahidin. 

Ziarah Budaya Kota Tangerang. Hal 32). 

59. Musik tanjidor merupakan kesenian khas beawi yang merupakan hasil akulturasi dengan 

kebudayaan Eropa. Berikut ini merupakan alat musik yang digunakan pada alat musik 

tanjidor, yaitu ... 

 Klarinet, trombon, piston, trompet. (Halim, Wahidin. Ziarah Budaya Kota Tangerang. 

Hal 35). 

60. Ciri-ciri khusus yang nampak pada rombongan musik tanjidor yaitu ... 

 Rombongan musik keliling ini berada dalam lingkaran tambang. (Halim, Wahidin. 

Ziarah Budaya Kota Tangerang. Hal 35). 

XIV. Desain dalam Dunia Keilmuan 

61. Dari segi aktivitas dan karya, dalam hal keilmuan, dapat didudukkan dalam suatu tempat 

yang objektif, yaitu … 

- Desain sebagai suatu kegiatan riset yang menekankan segi inovasi, eksperimentasi, 

dan kreativitas. 

- Desain sebagai integrasi berbagai cabang keilmuan, termasuk seni. 
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- Desain sebagai suatu fenomena sosial budaya, bahasa rupa, perkembangan teknologi, 

politik dan nilai-nilai masyarakat. 

- Desain sebagai wahana studi interdisiplin berbagai cabang ilmu. 

(Sachari, Agus. Pengantar Metode Penelitian Budaya Rupa. 2002. Hal 29) 

XV. Model Kajian Historis 

62. Model kajian historis dalam mengkaji desain terbagi atas dua kelompok yaitu … 

- Tinjauan historis suatu karya atau kegiatan desain tertentu, dan 

- Tinjauan sejarah desain. 

(Sachari, Agus. Pengantar Metode Penelitian Budaya Rupa. 2002. Hal 43) 

63. Unsur perubah kemasyarakatan dan juga budaya secara luas merupakan suatu faktor 

pembentuk sejarah. Unsur perubah itu adalah terjadinya: 

- Proses akulturasi, 

- Proses seleksi dengan pembiasan jenjang sosial yang ada, mulai dari usaha penolakan 

sampai penerimaan, bahkan hingga terbentuknya konflik sosial, 

- Proses transformasi struktural yang dapat mengubah sistem sosial berdasarkan suatu 

revolusi berkonflik, 

- Proses integrasi dan disintegrasi yang silih berganti sehingga mempengaruhi suatu 

sistem kemasyarakatan secara fundamental,  

- Proses strukturasi hubungan sosial dalam masyarakat yang semakin kompleks 

sehingga membentuk suatu sistem. 

- Proses perkembangan dan pertumbuhan. 

(Sachari, Agus. Pengantar Metode Penelitian Budaya Rupa. 2002. Hal 44) 

64. Proses akulturasi adalah … 

Proses bagaimana suatu masyarakat menghadapi pengaruh kebudayaan. (Sachari, Agus. 

Pengantar Metode Penelitian Budaya Rupa. 2002. Hal 44). 

XVI. Model Kajian Semiotika 

65. Semiotika berasal dari kata Yunani ‘semeion’ yang berarti … 

Tanda, kerap diartikan sebagai ilmu tanda. (Sachari, Agus. Pengantar Metode Penelitian 

Budaya Rupa. 2002. Hal 62). 

66. Menurut Pierce secara prinsip ada tiga hubungan yang berkaitan dengan tanda, yaitu … 

- Ikon 
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- Indeks 

- Simbol 

(Sachari, Agus. Pengantar Metode Penelitian Budaya Rupa. 2002. Hal 63). 

67. Berdasarkan tiga hubungan yang berkaitan dengan tanda yang diungkapkan oleh Pierce, 

ikon berarti … 

Hubungan tanda dengan acuannya yang berupa hubungan kemiripan (contoh: peta 

geografis, logo, lambang pemerintahan). (Sachari, Agus. Pengantar Metode Penelitian 

Budaya Rupa. 2002. Hal 63). 

 

 

68. Berdasarkan tiga hubungan yang berkaitan dengan tanda yang diungkapkan oleh Pierce, 

indeks berarti … 

Hubungan tanda karena ada kedekatan eksistensi (contoh: rambu penunjuk jalan). 

(Sachari, Agus. Pengantar Metode Penelitian Budaya Rupa. 2002. Hal 63).  

69. Berdasarkan tiga hubungan yang berkaitan dengan tanda yang diungkapkan oleh Pierce, 

simbol berarti … 

Hubungan tanda yang sudah terbentuk secara konvensional (contoh: anggukan kepala 

tanda setuju). (Sachari, Agus. Pengantar Metode Penelitian Budaya Rupa. 2002. Hal 

63). 

70. Pengertian dasar semiotika secara linguistik menurut de Saussure bertolak dari banyak 

dikotomi, salah satunya adalah dikotomi parole dan lanque. Menurut de Saussure parole 

dan lanque adalah … 

Lanque adalah suatu system kode yang diketahui oleh semua anggota masyarakat 

pemakai bahasa tersebut, seolah-olah kode-kode tersebut telah disepakati bersama di 

masa lalu di antara para pemakai bahasa. Lanque adalah suatu fakta sosial, sepertihalnya 

bahasa nasional. Lanque juga seperti kamus, dibagikan kepada setiap pemakai bahasa, 

sehingga terjadi kesepakatan komunikasi yang dapat dimengerti oleh masing-masing 

pihak. 

Sedangkan parole adalah penggunaan secara individual yang memilih unsur-unsur 

tertentu yang disenangi yang disenangi dalam kamus yang dimiliki oleh seseorang. 

 Lanque Parole 

Desain pakaian Menutup badan; kain yang Memakai label nama, 
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menempel di badan bernomor 15, berwarna 

merah. 

Desain mobil Tempat membawa barang, 

dijinjing, berbentuk persegi 

Terbuat dari kulit buaya, 

berlabel nama, berbentuk 

huruf V. 

(Sachari, Agus. Pengantar Metode Penelitian Budaya Rupa. 2002. Hal 68). 

XVII. Model Kajian Transformasi Budaya 

71. Model Kajian Transformasi budaya secara garis besar melakukan pengamatan terhadap 

… 

Perubahan dan pergeseran suatu kebudayaan dalam satu rentang waktu tertentu. Dalam 

rentang waktu tersebut dicatat dan diamati faktor-faktor yang menjadi cirri utama 

perubahan, serta proses akulturasi dan inkulturasi yang terjadi. (Sachari, Agus. 

Pengantar Metode Penelitian Budaya Rupa. 2002. Hal 83). 

 

 

72. Jakob Utama, seorang budayawan terkemuka, berpendapat bahwa sebab utama 

terjadinya transformasi budaya adalah … 

Reitegrasi baru berbagai sektor kehidupan dan adanya proses pengideologian yang 

merubah mental kebudayaan lama menjadi mental kebudayaan baru. (Sachari, Agus. 

Pengantar Metode Penelitian Budaya Rupa. 2002. Hal 86). 

XVIII. Model Kajian Estetik 

73. Model kajian estetik suatu karya seni dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu … 

- Pendekatan filsafat seni, dan 

- Pendekatan kritik seni. 

(Sachari, Agus. Pengantar Metode Penelitian Budaya Rupa. 2002. Hal 119). 

74. Model kajian estetik melalui pendekatan filsafat seni, objek seni dapat diamati sebagai 

sesuatu yang mengandung … 

Makna simbolik, makna sosial, makna budaya, makna keindahan, makna ekonomi, 

makna penyadaran, ataupun makna religius. (Sachari, Agus. Pengantar Metode 

Penelitian Budaya Rupa. 2002. Hal 119).  
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75. Apabila setiap benda seni harus terindera, bagaimanakah pendapat Anda mengenai seni 

masakan  atau seni parfum. Apakah seni masakan atau seni parfum tergolong ke dalam 

benda seni atau tidak … 

Tidak, karena kegunaan benda seni justru dalam mengawetkan perwujudan bentuk nilai 

76. Dalam dunia seni dikenal suatu golongan pemuja bentuk dan pemuja isi, istilah untuk 

menamai pemuja isi dalam dunia seni adalah philistin 

77. Istilah untuk menamai golongan pemuja bentuk adalah formalis 

78. Menurut Clive Bell seni yang bermutu adalah seni yang mampu memberikan 

pengalaman estetik, pengalaman emosi, pengalaman keindahan. 

79. Sebuaha karya seni yang hanya mampu memberikan pengalaman emosi yang sudah kita 

kenal dalam kehidupan sehari-hari bukanlah karya seni yang mengandung bentuk 

bermakna. Karya seni yang demikian oleh Clive Bell disebut sebagai karya deskripsi 

80. Mengapa seni musik agak mudah (relatif) mencapai bentuk bermakna dalam seni … 

Karena penginderaan atas suatu karya musik dapat membawa langsung si penerima seni 

ke dalam berbagai emosi asing, khas, dan unik yang tak dapat ditemukan dalam 

pengalaman emosi sehari-hari. 

81. Nilai-nilai yang tidak terkandung dalam karya seni,  yaitu:Nilai intrinsik-artistik, Nilai 

kognitif, Nilai hidup, Nilai praktis 

82. Filsuf Amerika dari aliran Pragmatisme, Jhon Deway, membedakan antara pengalaman 

estetik dan pengalaman artistik … 

Kegiatan pameran dan pertunjukan seni, Kegiatan observasi seni, Kegiatan apresiasi 

seni para apresiator, Kegiatan produksi seni merupakan kegiatan yang dapat 

memberikan pengalaman estetik. Namun seorang seniman yang melakukan kegiatan 

apresiasi seni dan pengalaman estetiknya tersebut dijadikan dasar untuk penciptaan 

karya seni disebut pengalaman artistik. 

83. Sebuah karya seni yang besar bisa ditolak oleh suatu golongan masyarakat tertentu 

hanya karena pencarian nilai-nilai pragmatis (muatan moral, kognisi, agama, ajaran, 

dsb). Maka dianjurkan agar kegiatan penikmatan seni menjauhkan diri dari kepentingan 

pragmatis tadi. Dan inilah yang dinamakan jarak seni 

84. Ahli sosiologi seni Jerman, Arnold Hausser, membagi masyarakat seni di Jerman 

menjadi empat golongan besar, yaitu masyarakat seni budaya elit, masyarakat seni 

popular, masyarakat seni massa, masyarakat seni rakyat. 

85. Ilmu-ilmu seni tidak mungkin menggantikan kedudukan karya seni. Jadi, seni bukanlah 

ilmu. Peranan ilmu seni adalah … 
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Ilmu seni dapat menjadikan karya seni sebagai objek ilmu, ilmu seni dapat mengarahkan 

si penghayat seni dalam membangun relasi dan empati terhadap karya seni, pokok-

pokok di luar karya seni atau yang berhubungan dengan seni dapat dijadikan objek ilmu, 

ilmu seni bertujuan pada penghayatan seni yang lebih kaya. 


