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I. Apresiasi Karya Seni Rupa Dua Dimensi 

A. Ragam Jenis Karya Seni Rupa Dua Dimensi 

1. Perbedaan karya seni terapan dan seni murni adalah 

a. Seni murni merupakan hasil karya seni yang dibuat atau diciptakan oleh seorang 

seniman tanpa mempertimbangkan fungsi pakainya, melainkan semata-mata hanya 

untuk dinikmati keindahannya saja. Seni rupa murni lebih mengedepankan 

kebebasan dalam berekspresi sehingga seringkali kita jumpai hasil karya bermakna 

simbolik. Namun kebebasan disini bukan berarti tanpa mempertimbangkan unsur-

unsur rupa yang ada. Pengetahuan yang luas akan wawasan seni rupa berupa media, 

teknik, simbol-simbol dan pengalaman estetis dan artistik seniman menentukan 

tinggi rendahnya nilai karya seni murni. 

b. Seni terapan merupakan salah satu jenis seni rupa yang hasil karyanya sengaja dibuat 

untuk membantu kegiatan manusia. Hal itu secara tidak langsung membuat si 

pembuat tidak bisa dengan bebas mengekspresikan ide yang dimilikinya ke dalam 

karya tersebut. Karena nilai guna menjadi fokus utama, pembuat harus 

mempertimbangkan sisi keamanan, kenyamanan dan nilai guna. Tentu saja  

wawasan seni rupa berupa media, teknik pembuatan, pertimbangan estetis dan 

pengalaman artistik pembuat menentukan pula tinggi rendah nya nilai karya seni 

terapan. 

2. Pengkategorian karya dalam dunia seni rupa sangat diperlukan dalam kegiatan kritik dan 

apresiasi 

B. Simbol dan Nilai Estetis Karya Seni Rupa Dua Dimensi 

3. Selain pada unsur-unsur seni rupanya, simbol dalam karya seni rupa dua dimensi dapat 

Anda jumpai pada visualisasi bentuk oebjek dan tema yang terdapat pada karya tersebut. 

4. Nilai estetis identik dengan keindahan dan keunikan sebuah karya seni rupa. Nilai estetis 

sebuah karya seni rupa terutama dipengaruhi oleh keharmonisan dan keselarasan 

penataan unsur-unsur rupanya.  

5. Nilai estetis juga bersifat subjektif sesuai selera orang yang melihatnya. Nilai estetis 

dapat bersifat subjektif karena dinilai dari sudut pandang pengalaman pribadi, 

lingkungan dan budaya di mana seseorang tinggal dapat menyebabkan nilai estetis 

sebuah karya seni rupa yang satu berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. 

6.  Sebuah karya seni rupa menjadi indah dan unik karena kemampuan perupanya memilih 

dan memvisualisasikan objek pada bidang garapannya melalui pengolahan unsur-unsur 

rupa. 
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II. Apresiasi Karya Seni Rupa Tiga Dimensi 

A. Jenis Karya Seni Rupa Tiga Dimensi 

7. Patung, tugu dan monumen adalah karya seni rupa tiga dimensi yang dapat memiliki 

makna dan simbol tertentu.  

8. Karya tersebut dibuat untuk memperingati tokoh, peristiwa penting atau untuk 

menandai tempat-tempat bersejarah. Tokoh orang yang berjasa atau dihormati oleh 

masyarakat saring juga dibuatkan patungnya.  

B. Nilai Estetis Karya Seni Rupa Tiga Dimensi  

9. Nilai estetis pada sebuah karya seni rupa bersifat objektif dilihat dari keindahan karya 

tersebut pada wujudnya yang tampak secara kasat mata.  

10. Yaitu, tersusun dari komposisi yang baik, perpaduan warna yang sesuai, penempatan 

objek yang membentuk kesatuan dan sebagainya. Keselarasan dalam menata unsur-

unsur visual inilah yang mewujudkan nilai objektif sebuah karya seni rupa 

 

III. Seni Musik Tradisional Dan Musik Modern 

11. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sangat dekat dengan musik, karena substansi musik itu 

sendiri adalah bunyi atau suara, baik yang beraturan maupun tidak beraturan.  

12. Musik dapat diwujudkan dalam nada-nada atau bunyi lainnya yang dimainkan melalui media 

alat yang memakai unsur ritme, melodi dan harmoni. 

13. Baum Garten mengungkapkan estetika sebagai suatu ilmu, bahwa estetika adalah ilmu 

tentang pengetahuan indriawi yang tujuannya adalah keindahan. Dalam hal ini, estetika 

selalu berkaitan erat dengan keindahan, baik dari gejala-gejala alam, maupun buatan 

manusia yang berupa karya seni. 

14. Terdapat  dua aktifitas dalam kegiatan berkesnian, yaitu aktifitas kreatif dan aktivitas 

apresiatif. Aktifitas kreatif adalah kegiatan yang berkenaan dengan proses penciptaan karya 

yang dilakukan oleh kreator.  

15. Kegiatan apresiatif berkenaan dengan proses kegiatan penikmatan, penghayatan, 

pengamatan, penghargaan, dan penilaian suatu karya seni oleh apresiator. 
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16. Apresiator diharapkan tidak sekedar menikmati karya seni, namun juga mampu menilai 

apakah karya seni tersebut bernilai estetis dan artistik, serta mampu memahami aspek 

simbolik yang memiliki makna dalam karya yang diamatinya. 

A. Konsep Seni Musik 

17. Mendengarkan musik adalah kegiatan yang bersifat auditif, artinya menangkap bunyi, 

suara dan nada melalui indera pendengaran. 

18. Selain itu ada juga kegiatan mendengarkan musik secara imajinatif. Hal ini terjadi karena 

dilakukan tanpa adanya suara atau bunyi yang didengar secara sesungguhnya, tetapi 

bunyi musiknya diserap lewat kegiatan membaca nada-nadaatau notasi music, artinya 

membaca music secara visual karena dibantu dengan partitur. 

19. Pengelompokan seni musik baik secara tradisional, klasik, modern, dan kontemporer 

dikelompokan menjadi musik vokal dan musik instrumen. 

20. Musik vokal adalah apabila materi suara dihasilkan oleh manusia 

21. Musik instrumen adalah apabila materi suara dihasilakn oleh alat. 

22. Perbedaan musik tradisional dengan musik modern adalah  

a. Musik tradisional merupakan  musik yang telah ada di masyarakat/daerah tertentu 

dan dipertahankan secara turun temurun sebagai sarana upacara seni. 

b. Musik modern adalah musik yang dikenal dengan sebutan musik kreasi baru, 

mencerminkan sikap yang dinamis yang mampu member nuansa baru. 

23. Musik merupakan bagian dari dunia bunyi dan atau dunia suara 

24. Bunyi bersal dari getaran suatu benda. Getaran dikirim ke pendengaran melalui suatu 

medium udara. 

25. Seni suara adalah bentuk penyampaian isi hati manusia melalui suara yang indah dan 

artistik. 

26. Suara dapat dibedakan atas desah dan nada. 

27. Rangkaian suara yang bernada dengan teks yang bersinonim lirik atau paduan kata-kata 

dinamakan nyanyian. 

28. Untaian kata dan nada yang bermelodi disebut lagu. 


