
BAB III
 

SENI RUPA DAN PERKEMBANGANNYA
 

3.1. Pengertian dan Batasan 

3. 1. 1. Pengert ian Sen i Rupa 

Pengertian seni banyak mengalamai perubahan menu rut 

sejarah seninya.Pada jaman Yunani seni itu ini tasi dari 

alam atau ninesis, Kemudian di jaman Romawi seni itu 

cetusan dari ide idealis, dan perkem't:Jangannya 

kemudiari seni itu realisasi alam (alam sebagai obyek 

seni ) .Kemudian seni itu realisasi alam (alam sebag;i 

obyek seni.Di jaman sekarang itni banyak sekali 

pengertian yang dikemukakan antara lain 

a.Menurut Tolstoy, seni didefinisikan sebagai 

Art is the language of the emotion18 

b.Menurut Ki Hajar Dewantara 

Seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul 

dari perasaannya dan bersifat indah sehingga 

dapat menggerakkan jiwa perassan manusia19 . 

c.Menurut Hebert Read 

Art is an attempt to create pleasing form, dan 

kemudian ditambahkan Art is not necessary beau

ty2° 

lS,Coolier's Encyclopaedia! volu.e II. 

19.ikutip dari Saroso, thesis Art Gallery, F.T Arsitektur USH; 

20,Soedarso, SP, MA, Terjemahan The Meaning of Art, Tinjauan Seni. 
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Dari pengertian-penghertian seni tersebut diatas 

mempunyai pengertian yang agak berbeda, disebabkan 

adanya perkembangan kebudayaan. Tetapi Hakekat eksis

tensi seni sebagai materi sebenarnya memiliki kesatuan 

yang mantap dan bulat. 

Selanjutnya dapat ditarik pendekatan seni sebagai 

berikut 

"Seni adalah suatu usaha untuk menciptakan 

bentuk-bentuk yang menyenangkan dan memuaskan 

kesadaran kemudian kita dan rasa indah ini 

terpenuhi bila kita menemukan kesatuan atau 

harmoni dari hubungan bentuk-bentuk yang kita 

amati. 

Seni rupa merupakan salah satu cabang dari kese

nian (seni) yang dalam pengertian populer istilah 

seni rupa" sering digunakan dengan lingkup terbatas 

pada seni lukis dan patung. 

Walaupun begitu pengertian tentang seni rupa 

tidak bisa hanya berpinjak dari satu faham saja.Secara 

umum istilah seni rupa dapat diartikan sebagai" seni 

visual " yaitu cabang kesenian yang mengeskpresikan 

pengalaman artistik manusia lewat obyek-obyek dua dan 

tiga dimensional. 

Seni rupa seharusnya dipandang sebagai suatu 
Ii 

elemen dari suatu totalitas secara keseluruhan, dimana 

elemen-elemen itu saling berkaitan dengan elemen-elemen 
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lain seperti ruang gerakan, waktu, lingkungan, termasuk 

lingkungan sosial. 21 

Tetapi pada prinsipnya seni rupa adalah visual is

asi ungkapan daya cipta manusia sebagai refleksi kehid

upan batinya melalui suatu media. 

3.1.2. Sejarah Perkembangan Seni Rupa 

Sebelum memahami seni rupa modern kiranya perlu men in

jau perkembangan seni rupa di dunia. 

Diantara cabang-cabang senj, seni ru~a merupakan 

cabang yang paling tua, palig awal dikenal dan diciptakan 

manusia.Dari peninggalan sejarah, diketahui bahwa cabang 

seni rupa telah dikenal dan diciptakan manusia kira ~ 

kira 60.000 - 10.000 tahun yang lampau.Jauh sebelum 

bahasa tertulis dikenal manusia ( 4.000 tahun yang 

lampau ). 

Lambang-lambang visual yang ditinggalkan oleh manusia 

purba tersebut dapat dijumpai didalam goa-goa di Pp.rnn~is 

Selatan, Spanyol, dan Maroko, yang berupR goresan-gore

san, bekas telapak tangan, lukisan dan patung. 

Melalui lambang-lambang visual manusia berusaha mende

katkan diri dengan alam yang semula dirasakan serba 

menakutkan, menjadi lingkungan yang dapat ditaklukan, 

dieksplorasi dengan melukiskan binatang-binatang buruan 

dalam keadaa terjerat/ditangkapnya. 

21.Supangat Jim ,1979, 8~rakan Seni Rupa Baru Indonesia, Ku.puJan Karangan, PT 6raledia, Jakarta. 
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Mereka merasakan adanya hubungan ajaib antara lukisan 

dengan kenyataan yang mereka gambar, lukisan dalam dind

ing-dinding gua. Gagasan tersebut diwarnai oleh faham 

"magis" dan faham bertautan alam semesta ini. 

Cornelis Anthonis Van Peursen menyebut tahap 'ini 

sebagai tahap pikiran "mitis", dimana dalam tahap-tahap 

mitis manusia belum merupakan pribadi yang bulat dan . 
utuh. 

Dari situlah mulai berawal sejarah perkembangan seni 

rupa. Dan perkembangan selanjutnya dapat dibagi secara 

garis besar menjadi 4 bagian perioda yaitu 

A.Perioda I, Zaman Kuno : 4.000-5.000SK 

Mulai dari zaman prasejarah disusul dengan zaman 

Mesir, Babilonia, Asiria, Yunan i , Romawi . 

B.Perioda II, Zaman Tengah : 

500 M - 1.000 M, disebut masa pembentukan 

1. 000 M - 1. 300 M, disebut masa gemilang 

1. 300 M - 1.500 M, disebut masa kemunduran 

C.Perioda III, Zaman Renaissance 

Pembentukannya mulai tahun 1420 M, aliran· 

Renaissance dsilanjutkan dengan aliran barok 

hingga akhir abad 18. 

D.Perioda IV, Zaman Kodern 

Dari Perioda abad 18 sampai sekarang termasuk 

zaman modern, yaitu ditandai dengan kebebasan 

dalam mengeskpresikan pengalaman batin seniman 
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3.1.3. Pengertian dan Batasan Seni Rupa Modern 

Beberapa pakar mencoba memberikan gambaran tentang 

MODERN ART, rata-rata berpendapat modern art tidak menge

nal batas waktu dan tempat, seperti : 
Seni modern boleh jadi merupakan lukisan bison 
dalam goa 20.000 tahaun lalu atau karya Picasso 
yang baru saja diselesaikan tadi pagi. 22 

Dengan demikian jela~ bahwa modern art tidak dibatasi 

tempat dan waktu, semua pencapaian dari masa ke masa 

memberikan andilnya bagi pembentukan seni modern ini dan 

di tentukan oleh sikap batin senimannya. Juga tidak 

ditentukan oleh dinding tradisi setempat pacta suatu 

daerah, ketentuan isi dan tema juga disisihkan. 

Suatu syarat yang dituntut dan merupakan ciri khas 

adalah kreativitas " Sehingga untuk menghindarkan 

istilah modern art yang bermuka banyak terebut ada yang 

menamai seni modern dengan " seni Kreatif ". 

Seorang seniman modern akan melihat obyek atau bagian 

daripadanya seolah-olah seperti baru saja diciptakan, 

artinya seakan - akan baru sekali ini dia menghayati dan 

mengungkapkan, meskipun kenyataannya tidak. Misalkan ia 

harus melupakan gambar kuda yang pernah dilihatnya atau 

tradisi/tata cara menggamabar kuda.yang pernah ada. 1a 

harus melihat kuda sendiri dengan mata hatinya dan mempe

roleh impresi pertama . 

Sikap batin inilah yang membed~kan seniman modern 

22.Newnyer, Sarah, Enjoying Modern Art 
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dengan golongan tradisional. Maka jelaslah kreativitas 

amat penting dalam modern art, karena dari hal itu akan 

berkembang sifat-sifat originalitas, kepribadian, kesega

ran, dan lain~lain. 

Dengan demikian sangat luas daerah dari modern art 

itu, dari yang paling abstrak sampai yang paling realitis 

sesuai dengan persepsi seniman. Dan menimbulkan banyak 

aliran baru yang timbul karena konsep ini, seperti aliran 

dadisme, kubisme, abstrak, imperionis, dan lain-lain. 

Perkembangan teknologi j.uga berpengaruh terhadap 

perkembangan modern art, sebagai contoh perkembangan 

fotografi.Dengan adanya fotografi memberikan daerah 

jelajah yang luas pada pengamatan obyek seni lukis, 

semakin banyak kemungkinan. 

Sebaliknya perkembangan itu juga telah menggantikan 

sebagian fungsi sen; lukis dalam memberikan presentasi 

realitis dari Qbyek lukisann atau gambar ilustratif untuk 

suatu tujuan tertentu, sehingga timbullah perbedaan 

antara ilustrasi dan interpretasi. 

Bersamtian dengan perkembangan komunikas;, tidak mudah 

bagi siapa saja untuk mempertahankan seni daerahnya tanpa 

terpengaruh asing. Dan berubahlah perspektif seni dari 

mengembangkan corak kedaerahan menjadimengembangkan 

corak perseorangan. 

Seni rupa modern juga merefleksikan jamannya, ia tidak 

bisa lepas dari peikembangan di sekitarnya, misal pemak

aian teknologi baru dan bahan baru. Sekaligus akan menga
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cu pada sesuatu yang baru sebagai temuan baru, sehingga 

ia bersifat inovatif, sifat yang lainnya adalaah semakin 

spesifik dan individualistis. 

Karena mengacu pada hal-hal yang baru maka kreatifitas 

secara otomatis akan menjadi bagian yang penting pacta 

penciptaan karya seni tersebut. 

Unsur kreatifitas tersebut mempunyai unsur-unsur 

fluency ( kelancaran ), originality, elaboration (kemam

puan melengkapi ), dan sensitif. 

Seni rupa modern tetap memungkinkan untuk bertolak 

dari unsur- unsur lama yang merupakan tradisi, tapi dalam 

pengungkapannya kembali ( proses simbolisasi) gagasan, 

ide dituangkan dalam cara yang sarna sekali lain. 

Ciri. individualis dan spesifik makin tampak dengan 

semakin pendeknya era suatu aliran atau paham dalam 

perkembangannya. dan yang disebut ciri atau gaya kelompok 

m~kin sulit diindentifisir dan pendek. 

Gejala yang terakhir adalah timbulnya apa yang disebut 

aliran komtemporary, seni aliran terbaru adalah seni yang 
I 

ada pada masa itu saja dan waktu berikutnya akan diganti

kan aliran baru. 

Semua gejala tersebut menggambarkan adanya pergerakkan 

yang cepat pada seni modern sekaligus menyiratkan kebeba

san dan sesuatu yang tak terduga. 

Tidak seperti era sebelumnya, seni rupa modern ini 

tidak menuntut sesuatu kesempurnaan, sehingga menimbulkan 

~ 
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hal-hal baru pada setiap pengamatan, yang merupakan imaji 

pengamat. 

3.2. Perioda Perkembangan Seni Rupa Modern di Indonesia 

Meskipun terbukti seni lukis ( rupa) di Indonesia 

telah hidup sejak 5000.th yang lalu, seperti terlihat pada 

goa-goa Laeng di Sulawesi Selatan, namun apa yang dinamakan 

seni rupa modern di Indonesia yaitu : seni rupa yang diker

jakan sekarang ini sebagai eskpresi pribadi, baru berumur 

lebih kurang 100 abad 

Seni rupa modern Indonesia dirintis dan dikembangkan 

oleh tokoh~tokoh seniman yang mendapat pendidikan barat, 

dan wajar pula kalau seniman-seniman itu menggunakan mate

rial, alat-alat teknik seprti yang digunakan oleh para 

seniman barat.Oleh karena itu karya-karya seni rupa di 

Indonesia selalu dicup kebaratan. 

Di IIldonesia seni lukis dan seni patung merupakan
{ 

bagian dari seni rupu yang paling dominan diantara cah~ng 

seni rupa lainnya.Meninjau sejarah seni rupa modern Indone

sia diantara seni lukis dan seni patung, seni lukislah yang 

mempunyai peranan penting dalam perintis perkembangan seni 

rupa modern.Jadi kalau kita lebih banyak berbicara mengenai 

seni lukis dan cabang seni lainnya baru tumbuh dan ikut 

berperan sesudahnya. 
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Seni lukis modern Indonesia berkembang dalam 2 golon

gan besar yaitu 

a.Yang berkembang di Bali, seni lukis Bali 

b.Yang berkembang di kota- kota besar terutama di Yogya

karta, Bandung, Jakarta. 

Seni lukis yang akan dibahas disini adalah seni lukis 

golongan kedua. 

Pertumbuhan seni lukis golongan kedua ini, dipelopori 

Raden Shaleh di abad 19, sebagaiperintis perkembangan seni 

rupa modern di Indonesia. 

Raden Shaleh Syarif Bustaman yang lahir tahun 1807 dan 

meninggal tahun 1880, merupakan pelukis/seniman pertama 

yang menggunakan teknik dan g~ya melukis baru, juga terda

pat estetika baru. 

Tokoh legenda ini juga menjadi kekuatan yang mendorong 

semangat seniman dalam kehidupannya. 

Perkembangan seni lukis di Indonesia dibagi dalam 3 

perioda yaitu : 

a.Perioda I ( 1900-1940 ) : Perioda seni lukis 

pemandangan. 

b.Perioda II (1940-1960) : Perioda pergolakan 

c.Perioda III (sesudah 1980) : Perioda seni ab

strak, berlangsung sesudah tahun 1960 . 
A.Perioda I (1900-1940) 

Pemandangan alam merupakan obyek lukisan utama pada 
". 

kurun waktu 40 tahun pertama pada abad 20 di 
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Indonesia.Pengaruh ini datang dari pelukis-pelukis Belan

da yang datang ke Indonesia untuk melukis pemandangan 

alam, laut, kota gunung dan lain-lain. 

a.Tokoh-tokohnya adalah 

Basuki Abdullah~ Abdullah Surio H Subroto~ Wakidi~ Has 

Pringadi. 

b.Hisi perioda I adalah : 

Karya Lukis pada masa ini banyak mengungkapkan yang 

indah saja mengenai pemandangan alam, dewa-dewi, alam 

tropis Indonesia. 

Misi pada mas a ini dikenal dengarr nama" Mooi Indie : 

( Indonesia Jelita), yaitu mengungkapkan keindahan 

alam Indonesia 

c.Karakter perioda I adalah : 

Karya-karya seni rupa pada perioda I, lebih banyak 

diungkapkan dengan garis-garis alam Indonesia. warna

warna alam lembut, sejuk banyak digunakan. 

Secara umum secara umum karakter yang tamapk adalah 

lembut, tenang, pasif dan sejuk. 

B.Perioda II ( 1940-1960 ) 

Perioda II bermula menjelang tahun 1940, pada perioda 

ini tumbuh seni lukis yang hendak mengungkapkan pengala

man dan kehidupan manusia, tidak lagi melukiskan keinda

han alamo 

Pada masa.itu terjadi pergolakan politik dan militer 

yang mengantarkan bangsa dan rakyat Indonesia menuju 

kemerdekaannya. 
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Watak dan jiwa seniman juga terpengaruhi menjadi 

tegang dan gelisah yang tercermin pada karyanya.Seniman 

sangat ,mengutamakan emosi dan perasaanya di dalam melu

kis alam, benda dan manusia. Suasana perang dan kehidupan 

manusia pada umumnya terekam pada karya lukis masa itu. 

a.Tokoh - tokohnya adalah 

- Affandi< Agus Djaja, S. Sudjojono. Bagong Kusudiarjo~ 

Hochtar Apin~ Dullah~hendra Gunawan~ Trubus~ 

Harijadi~ Widayat~ G. Sidharta, But Hochtar~ 

Srihadi~ AD Pirous. 

b.Ada 2 kutub dalan proses melukis yaitu 

Kutub pertama ( kutub obyektif) : 

Yaitu dunia sekeliling yang melingkupi seniman, dunia
 

sosial dan dunia yang tampak.Seniman memberi kesan
 

atau tanggapan dari dunia yang melingkupi karyanya.
 

Kutub Kedua ( kutub subyektif )
 

Ya1tu "dunia tlalam" seniman, emosi, imo.jinasi, watak
 

dan temperamen, kesemuanya akan merubah kesan tangga


pan atas sesuatu obyek menurut "dunia dalam" seniman.
 

S. Sudjojono, seniman lukis modern Indonesia berpen

dapat	 : 

"lukisan adalah j iwa yang tampak" 

Hal	 ini menjadi semboyan umum dikalangan seniman pada 

waktu itu. 

Pada tahun - tahun akhir perioda II, muncul kecenderungan 

abstrak, yang mengantar ke peradilan perioda III. 

c.Kisi perioda II adalah : 
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Pada perioda ini pandangan seniman lebih realitis, banyak 

menggambarkan kehidupan masyarakat dan suasanan yang 

terjadi di lingkungan mereka. Karya-karya yang berlatar 

belakang politik dan perjuangan bangsa ikut mendorong 

rasa Nasionalisme yang sedang dibangun. 

Misi pada perioda II adalah mencari kepribadian Na

sional dan Perjuangan Rakkyat 

d.Karakter perioda II adalah 

Keadaan jiwa seniman pada perioda II ini umumnya 

tegang dan gelisah, tercermin pada karya - karya yang 

bergaris keras, tegas, dan menyala-nyala penuh semangat 

dengan warna panas. 

C.Perioda III (sesudah 1960 ) 

Sesudah tahun 1960, berkembang karya-karya beralihan 

abstrak, non figuratif. 

Karya-karya tersebut tidak lagi mengambil bentuk

bentuk yang bisa dikenali, aliran abstrak bercirikan 

menonjolnya ungkapan ekspresi jiwa seniman yang dituang

kan pada garis dan hirlang serta warna 

Untuk bisa memahami dan menikmati karya seni abstrak I' . 
I'
,I 

penikmat harus memiliki pengalaman dan kedalaman akar 

dunia seni rupa yang beraneka ragam ini. 

a.Tokoh-tokohnya antara lain: 

Srihadi, Ahmad Sadali, Fadjar Sidiq, Handriyo, Oesman 

Effendi, AD Pirous, But Hochtar; Yusuf Effendi, dan 

lain-lain. 
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b.Hisi perioda III adalah = 

Dengan berkembangnya teknologi, industri pariwisata 

dalam alam pembangunan ikut mempengaruhi teknik dan 

pandangan dalam seni rupa.Kemajuan teknologi mempenga

ruhi bahan dan teknik mengungkapkan emosi pada karya 

seni rupa. 

Den~an makin majunya kehidupan makin sibuk saja kegia

tan manusia, orang, orang mulai jenuh dengan keadaan. 

Eskpresi seniman dalam karya-karyanya terpengaruh, 

melahirkan suatu aliran seni rupa abstrak. 

Misi perioda III adalah mencari bentuk-bentuk dan ide

ide baru. 

c.Karakter perioda III adalah : 

Kemajuan teknologi dan kehidupan sosial menyebabkan 

rasa bosan dan jenuh pada sebagian seniman. 

Lahirnya aliran abstrak sebagai manifesttasi dari rasa 

jenuh untuk berkarya uengan satu aliran saja pada 

perioda sebelumnya 

Karakter yang tampak ndalah adanyakebebasan wujud 

segala bentuk ekspresi tumbuh dan berkembang. 

3.3. Fungsi Sen1 Rupa Modern 

Dalam aktifitas kehidupan,seni rupa modern sebagai 

bagian dari seni rupa secara umum mempunyai fungsi yang 

dapat dibagi menjadi 2 yaitu 

a.Fungsi fisik 

Fungsi fisik dari hasil seni rupa antara 
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lain : 

- dapat digunakan sebagai alat dalam kehid 

upan manusia 

- merupakan kreasi yang fungsional dalam kehid 

upan manusia 

b.Fungsi pribadi 

Sebagai karya seni, ia mempunyai tujuan 

untuk pribadi si penciptanya, yaitu~ : 

seni merupakan alat pemenuhan kebutuhan 

pribadi 

seni merupakan tempat penyaluran 

tekanan batin 

seni merupakan alat pembentuk 

kepribadian dan karakter individu 

seni merupakan ekspresi keindahan pen

ciptanya 

c.Fungsi sosial 

Secara sad~r semua hasil karya seni mempun

yai fungsi sosial, sebab hasilnya diciptakan 

untuk pengamatannya. Dengan demikian seni rupa 

yang pada awalnya mwrupakan pemenuhan kebutuhan 

pribadi akan bertujuan untuk mendapatkan" 

sosial response" dari masyarakat. 

Fungsi tersebut antara lain : 

- Mempengaruhi kebiasaan kolektif masyarakat 

- Menyatakan aspek aksistensi sosial masya 

rakat 
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- Digunakan untuk kepentingan umum 

3.4. Lingkup Koleksi 

Semua karya seni rupa modern yang merupakan karya seni 

yang dicoba untuk divisualkan, dieskpresikan melalui sesua

tu media komunikasi. Selanjutnya karya tersebut dinikmati, 

dipahami, dan dipraktekkan. 

Karya seni rupa modern meliputi 

a.Seni lukis d.Seni grafis 

b.Seni patung e.Seni kerajinan 

Karya seni rupa tersebut dapat dikelompokkan menurut fung

sinya yaitu 

a.Seni rupa murni / fine art 

b.Seni rupa terpakai / applied art, yang 

dapat dimanfaatkan demi kepentingan lain 

Pembagian karya seni ,rupa menurut dimensinya adalah : 

a.Karya 2 dimensi meliputi 

- seni. lukis 

- seni grafis 

b.karya 3 dimensi meliputi 

- seni patung 

- seni kriya 

- sen i keraj inan 

- seni dekoratif 
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Menurut jenis bahannya dapat dikelompokkan menjadi 

a.Kelompok benda organik 

misalnya : tumbuh-tumbuhan, binatang,kulit. 

b.Kelompok benda anorganik 

misalnya: batu, logam, keramik,tembikar,kaca 

Menurut karakteristik materi koleksi karya seni rupa dapat 

diuaraikan sebagai berikut : 

1.Karya seni lukis, meliputi 

a.lukisan cat minyak 

b.lukisan cat air 

c.lukisan pastel 

d.lukisan tinta I sketsa 

2.Karya seni patung 

Karya seni patung terbuat dari benda 

anorganik yaitu ~ 

a.batu, semen,logam, ( kuningan, perak, temba 

ga, perunggu . 

b.keramik, porselin 

c.tembikar 

d.benda-benda dari kaca 

3.Karya seni kriya 

Karya seni kriya menggunakan bahan yaitu: 

a.kayu ( umunya sering digunakan ) 

b.keramik 

c.tanah liat 

d.perhiasan 
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4.Karya seni grafis dan dekoratif 

Karya seni ini lebih ditekakan pada 

fungsi kegunaannya / seni yang terpakai, karen a 

sifatnya yang lebih akrab dengah teknologi, maka 

hasilnya dapat memikat, merangsang perhatian 

pengamat. 

Karya - karyanya meliputi 

a.benda asli 

b.benda replika 

c.benda miniatur atau maket 

5.Karya seni kerajinan 

Dari jenis bahannya, dapat disebutkan 

sebagai berikut 

a.kulit 

b.bambu, anyaman 

c.tanah liat 

d.perak 

e. kayu ukir 

d.dan lain-lain 

3.5. Dimensi Karya Seni Rupa 

Dari banyaknya / beraneka ragamnya dimensi dari obyek 

2 dan 3 dimensi, maka sangatlah sulit untk mengungkapkan 

satu persatu. 

Maka berdasarkan atas kebiasaan yang digunakan oleh 

seniman seni rupa.Pada umumnya seniman lukis mengambil 
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ukuran kanvas yang ekonomis yaitu dengan membagi 2 bagian 

ukuran kanvas yang terdapat dipasaran (lebar 115 em), 

sedang panjangnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. 

Ukuran dan dimensi karya seni rupa menurut dimensinya 

yaitu ; 

1.Karya 2 demensi : 

a.Karya ukuran kecil yaitu &0 em x 60 em 

b.Karya ukuran sedang yaitu 100 em x 125 em 

e.Karya ukuran besar yaitu 125 em x 200 em 

2.Karya 3 dimensi : 

Dengan memperhitungkan prosentase, maka 

dianggap ukuran 25 x 35 x 60 dan diameter 35 

x 75 em mampu mewakili dimensi karya 3 

dimensi. 

Sebagai dasar perhitungan dalam analisa 

digunakan ukuran terbesar dari masing 

masing kelompok karya seni rupa. 
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