
BABII
 

KEHIDUPAN SENI BUDAYA
 

2.1. Pengertian Seni 

Pengertian Seni sering dikaitkan dengan keindahan atau 

kesenangan tertentu. Batasan yang diketahui ataupun kesenangan tertentu. 

Batasan yang diketahui pada umumnya mengatakan bahwa seni adalah segala 

macam keindahan yang diciptakan manusia. I ) 

Hal ini menunjukan bahwa pengertian seni merupakan suatu 

produk keindahan atau usaha manusia untuk menciptakan keindahan yang 

mendatangkan kenikmatan. 

. Dalam Perkembangan selanjutnya pemahaman bahwa sem 

merupakan produk keindahan mengalami pendalaman makna, dikemukakan 

bahwa karena keindahannya dapat mengerakkan perasaan indah orang lain 

yang melihatnya. Dalam pengertian ini terlihat adanya suatu nilai lain, yaitu 

adanya efek "transfer of feeling "(pemindahan perasaan), rasa indah pada diri 

seniman menularkan kepada orang lain yang melihat hasil karyanya. 2
) 

Untuk lebih jelasnya, Akhdiat Karta Miharja memberikan batasan 

yang lebih luas, bahwa seni merupakan kegiatan rohani manusia yang 

merefleksi realita / kenyataan dalam suatu karya yang berkat bentuk dan 

isinya mempunyai daya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam 

alam rohani penerimanya.3
) 

Dari ungkapan tersebut, dapat dinyatakan bahwa dimensi 

terpenting dari kegiatan seni adalah terjadinya proses pemindahan pcrasaan 

atau transfer of feeling. Seni merupakan sarana komunikasi man usia. 

Dengan demikian produk seni tidak terbatas pada keindahan yang 

I ) Sudarso SP .MA ; Tinjauan Seni Bagian Arsitektur UGM 1976
 
2 ) Leo. N . Tols toy What Is Arch? bobbs - Merryl, indiana napolis New York 1960
 
]) Akhdiat K mihaIja; Seni Dalam Pembinaan Keprinbadian Nasional, Budaya X/I-2 1961
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mendatangkan kesenangan saja tetapi juga dapat berupa perasaan kesedihan 

atau keharuan yang menyentuh dan berbagai tanggapan emosi manusia 

lainnya. 

2.2. Kesenian dan Kebudayaan. 

Kebudayan dapat diartikan sebagai keseluruhan hasil cipta, rasa, 

dan karya manusia (masyarakat) yang dikendalikan dan diarahkan oleh karsa. 

Kalau cipta diartikan sebagai proses yang mengunakan daya pikir dan 

bernalar, r~mampuan untukmengttfltl:kan daya pikir dan bema1at, 

rasa adalah kemampuan untuk mengunakan panca indera dan hati, sedangkan 

karya adalah keterampilan tangan, kaki, bahkan seluruh tlibuh manusia. Karsa 

adalah ibarat komandan atau pemimpin yang menentukan kapan, bagaimana, 

dan untuk apa ketiga unsur kebudayaan itu digunakan. 4) 

Kebudayaan adalah seluruh hasil kreativitas kehidupan manusta 

dengan segala aspeknya, dan kesenian merupakan salah satu unsur 

kebudayaan. Dengan demikian kesenian tidaklah dapat dilepaskan daTi 

kehidupan manusia itu sendiri. Kehidupan masyarakat sangat berpengaruh 

pada hasil kesenian yang diwujudkan dan sebaliknya kesenian akan dapat 

pula mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri. 

Kesenian adalah tidak lain dari pada unsur kebudayaan yang 

bersumber pada rasa, terutama, rasa keindahan yang ada pada manusia. Rasa 

keindahan ini dapat disentuh melalui panca indera, yaitu lewat mata, telinga, 

hidung, perasaan lidah dan perasaan pucuk-pucuk jari. Rasa keindahan 

tersebut kemudian mengalir dan meresap kedalam hati sebagai pusat 

perasaan selanjutnya terjadi "Resonansi" dalam jiwa manusia. 

Rasa keindahan yang merupakan kekuatan rasa halus didalam jiwa 

manusia itu berbeda-beda untuk masing-masing orang. Perbedaan. ini 

menyebabkan perhatian dan pcnghargaan orang berlainan terhadap rasa 

keindahan yang diungkapkan lewat hasil karya seni. Ada orang yang hatinya 

4 ) Seto SoemaJjan: Kesenian Dalam Perubahan Kebudayaan 
Analisis Kebudayaan Depdikbud, Jakarta, 1981 

I· 

--~ 

l 



II 

sensitif terhadap segala kehalusan yang dilihatnya dengan mata / visual, ada 

juga yang berbakat menghargai keindahan segala sesuatu yang masuk dalam 

jiwa seseorang melalui saluran pendengarannya (telinga). 

Perbedaan mengenai kekuatan dan kehalusan rasa keindahan inilah 

yang melahirkan berbagai ragam bentuk kesenian, yang pada akhirnya 

memperkaya khasanah ragam karya kesenian yang menjadi pelengkap 

kebudayaan manusia dalam kehidupannya. 

2.3. Fungsi Seni Dalam Kehidupan 

Seni atau kesenian mempunyai beberapa fungsi penting dalam kehidupan 

manusia: 

a. Fungsi pribadi 

Manusia sebagai mahluk individu yang memiliki ego kadangkala 

membutuhkan suatu media tertentu untuk mengungkapkan emosi dan 

perasaannya. Melalui suatu media dan bentuk penyaluran seni tertentu 

itulah dia dapat merasakan kepuasan memenuhi tuntutan emosi yang 

terpendam. Dalam hal ini seni merupakan media yang mengekspresikan 

jiwanya. .' 

b. Fisik (jiwa) 

Karya seni atau suatu aktivitas seni dapat diciptakan untuk memenuhi 

kebutuhan hiburan. Dalam hal ini seni berfungsi sebagai pengisi dan 

alat dalam kehidupan manusia untuk memperoleh kesenangan, 

kesegaran tubuh. atau sebagai pelepas lelah. 

c. Sosial 

Seni mempunyai fungsi penting sebagai media komunikasi antara 

seniman dengan masyarakat. Seniman yang mempunyai kepekaan 

terhadap lingkungan dan masalah-masalah sosial di sekitamya, dapat 

menyangkut pesan atau perasaannya kepada masyarakat melalui bentuk 

karya seni yang ditampilkan. Dengan demikian melalui kegiatan 

kesenian dapat terjadi semacam interaksi sosial antara kelompok 
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seniman dengan masyarakat ataupun antara masing-masing kelompok 

sesamanya. 

2.4. Macam Seni. 

Bidang-bidang yang tercakup dalam kesenian sangat beragam dan luas.
 

Secara umum macam-macam jenis seni dapat digolongkan berdasar : 5)
 

2.4.1. Seni gerak 

a. Seni tan Yang mengarah keindahan gerak dan nilai

nilai 

b. Seni irama Yang mengarah keindahan gerak beserta 

kesehatan 

c.Pencak	 Yang mengarah keindahan geraknya yang 

nampak dalam bentuk kembang-kembang 

yang mengarah pada keselamatan berlaga. 

d. Pantomim Yang mengarah keindahan gerak dan 

pengertiannya. 

e. Akrobatik	 Yang mengarah keindahan gerak dan 

mengarahkan pula pada penenmaan 

kemampuan gerak tubuh. 

2.4.2. Seni suara 

a. Vokal	 Mempergunakan suara manusia sebagai 

rnt:dium, terbatas kepada kemampuan alat

alat organis, wujudnya sebagai nyanyian. 

b.	 Instrumental Dengan medium bunyi-bunyian alat, wujudnya 

sebagai lagu- lagu musik. 

c. Opera Sesuatu pelakonan yang dialognya dalam 

bentuk nyanyian. 

2.4.3. Gabungan Seni Gerak dan Seni Suara 

a. Drama / teater : Yang mengarah keindahan kata-kata 
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yang digabungkan dengan gerakan. 

b.Operete Lagu beserta isi kata-katanya 

divisualisasikan kedalam gerak dan gaya. 

2.4.4. Menurut jumlah pemain 

a. Tunggal individu : tanan lepas
 

- tanan musik
 

- tarian vokal
 

b. Kelompok kecil duet / tri / kuartet 

- tanan lepas 

c. Kelompok sedang : - sendratari
 

- ansamble
 

- bass band
 

- karawitan
 

- opera
 

2.5. Seni Pertunjukan Sebagai Unsur Kesenian 6) 

A. Pengertian Umum dan Lingkup 

Seni pertunjukan merupakan suatu penggolongan seni yang 

berdasarkan pada cara memamerkan dan mempergelarkan suatu karya seni 

dengan menggunakan serangkaian media gerakan anggota tubuh atau 

musik atau vokal pada suatu tempat pementasan. Suatu karya seni 

pertunjukan bukan memperlihatkan suatu "benda" hasil seni seperti seni 

lukis atau seni patung yang dipamerkan, tetapi memperlihatkan pada 

serangkaian aktivitas seni dalam suatu urutan dan gubahan tertentu yang 

dipagelarkan di suatu tempat sehingga rangkaian aktivitas tersebut 

menghasilkan sebuah karya seni pertunjukkan yang utuh. 

Seperti bidang kesenian lainnya, seni pertunjukan juga mempunyai 

medium sebagai alat ekspresinya. Pada umumnya suatu seni pertunjukan 

menampilkan beberapa kombinasi berbagai medium, seperti anggota 

tubuh, gerak, musik, ataupun didukung oleh unsur seni rupa. 
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Lingkup seni pertunjukan dapat digolongkan sebagai berikut: 

a. SeniTari 

b. Seni Teater 

c. Seni Musik 

d. Seni Pedalangan / Pewayangan 

2.6. Unsur Pendukung Seni Pertunjukan 

Sebagai sebuah bentuk seni, seni pertunjukan tidak menghasilkan obyek 

permanen. Perwujudannya hanya dapat ditampilkan dalam suatu kejadian 

yang menyangkut tempat, ruang dan waktu. Dalam masa sekarang peristiwa 

itu dapat direkam melalui media audio visual. 

Bagaimana bentuknya, seni pertunjukan agar dapat disajikan secara utuh 

harns memiliki 3 (tiga) elemen pendukung: 7) 

a. Audience 

Audience atau penonton / pengunjung merupakan suatu faktor yang 

memungkinkan seni pertunjukan dapat di pagelarkan. Secara umum audience 

ini dapat merupakan masyarakat luas yang mendukungnya. Biasanya setiap 

bentuk seni pertunjukan masing-masing mempunyai kelompok audience 

tersendiri yang merupakan pengemamya. Namun suatu pagelaran atau 

pementasan seni pertunjukan dapat juga dikunjungi dan ditonton karena 

dilandasi motivasi lain, seperti untuk berkreasi dan hiburan lainnya meskipun 

bukan termasuk dalam kelompok pangemar seni. 

b. Place ( Tempat Pementasan ) 

Tempat atau arena pementasan menunjuk pada pemisahan area untuk 

penonton / audience dan arena untuk pemain/ seniman. Pembatasan area 

tersebut dapat berarti secara fisik atau spasial. Pada masa sekarang 

pemisahan area pementasan dan penonton mempunyai 2 (dua) tujuan : 

7) Idem 
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- Fungsional 

Secara fungsional pemisahan area memungkinkan penonton untuk 

menunggu, melihat dan mendengar suatu pagelaran. Biasanya untuk 

penonton disediakan juga tempat duduk sehingga dapat menyaksikan 

pementasan dengan nyaman. 

- Artistik 

Pemisahan area juga memberikan suatu tujuan artistik bagi pementasan 

seniman itu sendiri. Suatu area khusus untuk mementaskan seni 

pertunjukan dapat menyajikan area pementasan disebut dengan 

panggung atau stage yang dilengkapi dengan suatu layar maupun sistim 

lighting yang menunjang pementasan. 

- Performance ( Penampilan pemain ) 

Faktor yang paling penting berpengaruh pada suatu karya seni 

pertunjukan adalah pemain itu sendiri. Dalam hal ini para pemain dapat 

merupakan seorang penyanyi, penari ataupun aktor dengan segala 

keahlian dan keterampilan pementasan yang dimiliki. Para seniman ini 

dengan keterampilan yang dipunyai dapat mengolah gerakan tubuh, 
. ~ muka / wajah, suara dan musik ataupun unsur seni rupn Ininnya scbagai 

medium seni yang akan dikomunikasikan kepada audience. 

// 


