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Teori Seni 1 – Part 4 

1. 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). 

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

3. Teknik memberi isi dalam pementasan seorang pemain memberi kesan hidup pada 

dialog-dialog dan laku-laku dramatiknya da atas panggung. 

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

seni yang ada pada saat ini, yaitu: sosiologi seni, antropologi seni, arkeologi seni, 

psikologi seni, manajemen seni. (Filsafat Seni. Sumardjo, Jakob. ITB. 2000. Hal 17). 

5. 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). 

6. Gagasan baru, ganas, keji, menyeramkan dapat diterima dalam seni, sebab tergantung 

dari cara pengaturan atau penstrukturan mediumnya secara tepat.  

7. pengalaman seni akan dihasilkan ketika bersatunya unsur-unsur komunikasi seni dalam 

suatu ‘peristiwa seni’ 

8. Budaya visual adalah tautan wujud kebudayaan konsep dan kebudayaan materi yang 

dapat segera ditangkap oleh mata, dan dapat dipahami sebagai model pikiran manusia 

untuk meningkatkan kualitas hidupnya.  

9. Berdasarkan sistem Prang, maka terdapat tiga warna primer yakni merah, biru, dan 

Kuning 

10. Studi untuk memahami kekayaan lembaga kerohanian disebut studi kebudayaan 

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

esensi, nilai kognitif, dan nilai kualitas mediumnya 

12. Dalam ilmu seni, pengalaman menanggapi benda seni dinamakan respon estetik 
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13. Jhon Deway, seorang filusuf Amerika aliran Pragmatisme membedakan antara 

pengalaman estetik dengan pengalaman artistik. Pengalaman aritistik yaitu pengalaman 

estetik, yang dilakukan sebagai dasar penciptaan karya seni  

14. 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). 

15. Sebuah pengalaman seni semakin murni apabila pengalaman itu semata-mata estetik, 

artinya sebuah karya seni dialami bukan demi apapun diluar kepentingan seni itu sendiri. 

16. 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. 

17. 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. 

18. Komposisi merupakan bentuk buah karya seni musik yang paling kuat daya hidupnya 

disebut. 

19. Hasil karya seni musik yang kita nikmati sekarang ini pada prinsipnya merupakan karya 

seni musik non tradisional. 

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

logis, etis dan estetis 
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21. Teknik opaque yaitu teknik yang digunakan untuk menggambar  bentuk dengan cara 

menggambar dengan bahan cat poster atau cat air dengan sapuan warna yang tebal 

sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup. 

22. Secara garis besar susunan acara pergelaran, yaitu: pembukaan, sambutan, acara 

pergelaran, penutup. 

23. Perasaan senang yang dialami pada saat menikmati benda seni bersifat objektif. Disebut 

objekif karena proyeksi perasaan itu berdasarkan nilai-nilai benda seni itu sendiri.  

24. TetKata 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). 

25. Terdapat tiga unsur utama dalam proses pengakuan sebuah benda  untuk dapat disebut 

karya seni, yaitu: seniman, benda seni, dan publik seni. 

26. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyiapkan dan menggelar pertunjukan 

adalah, gladi kotor, gladi bersih, susunan acara pergelaran, tempat pergelaran. 

27. Perasaan senang yang dialami pada saat menikmati benda seni bersifat subjektif 

sekaligus. Disebut subjektif karena penanggap menemukan kepuasan atau kesenangan 

pada bentuk objek benda seni. 

28. Dalam seni peran dramatisasi memeiliki makna mengeksplorasi naskah. 

29. 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 merupakan bagian dari kajian ilmu 

seni yaitu apresiasi seni. 

30. Memproyeksikan perasaan ke dalam benda seni sehingga mampu menikmati rasa 

senang, dalam pengalaman seni, seorang penanggap seni ‘kehilangan jati dirinya’ karena 

larut dalam nilai-nilai yang ditawarkan oleh benda seni, peristiwa ini biasanya disebut 

empati. 

31. Benda seni dapat dilihat dari aspek konteks, bentuk (struktur), dan isi (pesan). 

32. Seni bertujuan memberikan pemahaman, bukan secara nalar maupun verbal, tetapi 

secara empirik, pengalaman dan penghayatan 

33. Studi peradaban yaitu studi tentang segi-segi materialisme manusia di dunia. 

34. Seorang ahli estetika Benedetto Croce mengatakan bahwa benda seni itu tidak ada, yang 

ada adalah pengalaman seni yang ada dalam tiap jiwa penanggap seni. Dengan demikian, 
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pengalaman seni baru terjadi kalau penanggap aktif membangun atau menciptakan 

sendiri pengalamannya terhadap benda seni.  

35. Isi seni itu adalah ‘isi jiwa’ seniman yang terdiri dari perasaan dan intuisinya, pikiran 

dan gagasannya.  

36. 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). 

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 sSeni 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). 

38. Publik adalah salah satu unsur dalam kehidupan musik yang memberikan pendapat 

terakhir terhadap karya seorang komponis. 

39. Dalam seni pertunjukan manajer yang berperan sebagai kerabat kerja pembantu di 

belakang panggung diantaranya: tata suara, tata panggung, produksi, tata rias. 

40. Dalam dunia seni aspek Intrinsik seni dibentuk oleh medium atau material seninya. 

41. Berikut ini adalah alasan tentang 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 pamrih, 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. 

42. Proporsi merupakan unsur kesebandingan ideal yang dapat dicerap oleh persepsi 

pengamat sehingga terjadi    keseimbangan harmonis objek gambar. 
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43. 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). 

44. Tujuan penciptaan seni merupakan suatu upaya kreatif untuk menciptakan hal-hal baru 

dalam berungkap seni. 

45. Istilah craftman sebagai seni pertukangan terjadi pada abad ke-17 sebagai bentuk 

pemisahan suatu bentuk keindahan. 

46. Unsur ekstrinsik dalam seni (gagasan dan perasaan) terdapat dalam tanggapan orang lain 

melalui perwujudan intinsiknya. 

47. Unsur-unsur senirupa diantaranya: titik, bentuk, garis, bidang. 

48. beberapa teknik pemeranan, diantaranya: teknik muncul, teknik memberi isi, teknik 

pengembangan, teknik timing. 

49. 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). 

50. Untuk memperoleh pemahaman yang sama terhadap lakon yang akan dimainkan, 

seorang penata busana harus melakukan interaksi dan koordinasi dengan Para pemain 

51. 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). 

52. Ilmu seni harus dibedakan dengan  seni, karena Seni itu soal penghayatan, sedangkan 

ilmu adalah soal pemahaman.  

53. 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.  

54. Jakob sumardjo menyatakan bahwa sebuah karya seni yang baik bukanlah ilmu 

pengetahuan yang harus jelas batas dan isi pengertiannya. Sebuah karya seni disebut seni 

apabila Ia berhasil memberikan rangsangan dan daya hidup atau daya cipta bagi 

penerimanya. 

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

Motivasi merupakan ciri non-kognitif dari kreativitas. 
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56. Naturalisme merupakan aliran seni lukis yang membuat karya seni persis seperti objek 

aslinya tanpa bermaksud bercerita tentang realita kehidupan. 

57. Dalam dunia kesenirupaan, nilai-nilai keindahan kerap dikaitkan dengan kualitas karya 

rupa yang mengandung unsur harmony, balance, contrast, unity. 

58. 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)  

59. Proses akulturasi adalah proses bagaimana suatu masyarakat menghadapi pengaruh 

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

60. Jakob Sumardjo dalam bukunya Filsafat Seni mengungkapkan bahwa kreativitas adalah 

Kegiatan mental yang sangat individual yang merupakan manifestasi kebebasan manusia 

sebagai individu. 

61. Semiotika berasal dari kata Yunani ‘semeion’ yang berarti tanda, kerap diartikan sebagai 

ilmu tanda. (Sachari, Agus. Pengantar Metode Penelitian Budaya Rupa. 2002. Hal 62). 

62. 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 

63. Musik barat merupakan karya seni musik yang bersumber dan berasal dari pengaruh 

musik asing. 

64. 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) 

65. Peristiwa kesenian (Upacara seni) merupakan bukti dari suatu hal yang bersifat 

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

sastra, dan seni rupa khususnya pada sistem kepercayaan manusia purba di Nusantara. 

66. 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). 
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67. 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. 

 

 


