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Pendahuluan 

Karena dunia pendidikan di Indonesia sejak SD, SMP, SMA 

sudah lama terlalu “verbal”, maka tak heran apabila kaum 
intelektual kita mengira bahwa berfikir itu lebih dengan bahasa 
kata.  Masih ada anggapan bahwa buku tebal tanpa gambar 

adalah untuk mereka yang pandai (dosen dan profesor), buku 
yang sedikit gambarnya  untuk mereka yang sedang 

kepandaiannya (mahasiswa), buku yang sedang jumlah 
gambarnya untuk SMA dan SMP, buku yang banyak gambarnya 
untuk SD, dan komik hanya untuk  mereka yang bodoh (termasuk 

anak-anak).  Tak heran bila kemudian komik dan kemudian juga 
film, lalu TV, sempat dihujat sebagai salah satu sebab anak didik 

kita jadi tidak suka membaca, dan bahwa  media “gambar” 
tersebut tidak baik untuk pendidikan sebab menyebabkan 
pemirsa tidak perlu  berimijasi, karena semua berupa gambar.  

Sedang bacaan tertulis baik untuk pendidikan berfikir sebab siswa 
perlu berimajinasi untuk menangkap pesannya (Tabrani, 
1999:230).  

Sering mengira  bahwa seorang ilmuwan itu menghabiskan  
waktunya dilaboratorium dan berfikir dengan bahasa kata dan 

bahasa matematika.  Ini hanya sebagian dari kebenaran, tapi 
bagian yang terpenting justru dilupakan: bahwa terobosan 
umumnya terjadi dengan bahasa rupa imajinasinya, lengkap 

dengan film dan nuansa perasaan yang mengikutinya, Einstein 
misalnya, penemuan-penemuannya adalah dengan duduk santai 
diberanda rumah di malam hari, melihat benda-benda langit.  Ia 

lalu membayangkan macam-macam hal.  Misalnya bila ada cahaya 
itu akan berbelok ke dalam! setelah dihitung-hitung sebentar 

Einstein berkata “eureka, ketemu !”, sudah selesai disitu.  Einstein 
lalu “mencari” kemungkinan-kemungkinan lain (Tabrani, 1999: 
231).   

 Bila kita ingin mengenal manusia dalam bentuk alamiahnya, 
kita bisa bercermin pada anak-anak. Anak dengan polos masih 

memanfaatkan semua anugerah Tuhan sebagai suatu totalitas. 
Bahasa kata belum cukup ia kuasai, bahasa lisan masih tertatih 
tatih.Untunglah ia memiliki bahasa rupa dan bahasa gerak. 

Dengan keseluruhan kemampuan-kemampuan itu, antara lain 
perpaduan bahasa kata dan bahasa rupa ia bisa mengerti apa 
yang dikatakan oleh ayah, ibu, dsbnya.  Ini karena sang anak, 
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berdasar apa yang dikatakan bapak ibu, lalu mengimajinasikan 
apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh bapak ibu itu?  

Ketika Rusia di tahun 1957 meluncurkan Sputnik sebagai 
satelit bumi pertama buatan manusia, Amerika Serikat gempar 

dan merasa kecolongan, sebab selama ini AS merasa ialah yang 
paling jago dalam ilmu ruang angkasa.   Tak lain dari Presiden AS 
sendiri yang datang ke Parlemen dan bertanya : “apa yang salah 

dengan bangsa Amerika.”  Setelah proses penelitian yang panjang, 
ditemukan jawabannya: “Kreativitas bangsa Amerika lemah.”  
Amerika selama ini unggul karena otak-otak jenius yang diimpor 

dari benua Eropa, bukan/belum hasil pendidikan AS sendiri.  
Oleh sebab itu pendidikan harus diubah. 

Hasil penelitian ini memunculkan beberapa kejutan bagi 
ilmuwan Barat.  Semula ilmuwan Barat berpendapat bahwa: 
manusia modern (dengan Barat sebagai modelnya) adalah 

manusia yang lebih berfikir dengan rasio, kesadaran, otak dan 
bahasa kata.  Tapi hasil penelitian tentang kreativitas menunjukan 

bahwa: kreativitas lebih banyak bekerja dalam ambang sadar dan 
ketidak sadaran, bukan dalam kesadaran: kedua, kreativitas lebih 
banyak menggunakan bahasa rupa daripada bahasa kata; ketiga, 

kreativitas  lebih banyak bekerja dengan tenaga dalam, dan bukan 
hanya dengan otak. 

 

B. Budaya 
Sebelum lebih jauh berbincang tentang seni, sebaiknya 

terlebih dahulu memahami arti budaya, karena sering kali kita 
merumuskan secara rancu pengertian seni dan budaya. Manusia 
sebagai mahluk budaya yang selalu mengubah lingkungan dan 

kualitas hidupnya menuju kehidupan yang lebih baik. 
Kamampuan tersebut salah satu yang membedakan manusia 
dengan makluk hidup lainnya, cara berpikir dan aktivitas manusia 

yang mampu meningkatkan taraf hidup yang disebut dengan 
budaya, sehingga eksistensinya tidak pernah statis, tetapi berjalan 

secara dinamis, baik berjalan secara evolutif maupun revolutif.  
Kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang yang dimiliki 

dan dihadapi manusia setiap hari, mendorong ia berfikir kreatif 

untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada, sehingga 
menumbuhkan nilai-nilai, norma-norma, perilaku, dan produk-

produk baru yang menyertai kehidupannya. Immanuel Kant 
seorang filsuf Jerman telah menuliskan bahwa “ciri khas 
kebudayaan terdapat dalam kemampuan manusia untuk mengajar 

dirinya sendiri (van Peursen, 1992:14).” Jadi manusia tidak hanya 
berdiam diri dan mengikuti seluruh gerak alam, tetapi mengambil 
jarak dari alam serta mengubah kondisinya dalam rangka 

meningkatkan kualitas hidup yang dicita-citakan manusia. 
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Kebudayaan oleh Tony Thwites didefinisikan adalah “Culture 
is the ensemble of social processes by which meanings are 
produced, circulated and exchanged (Twaites, 1994:1),” sedangkan 
Williams menawarkan tiga definisi tentang budaya (Storey, 2003:2-

3). Pertama, budaya dapat digunakan untuk mengacu pada proses 
umum perkembangan intelektual, spiritual, dan estetis. Definisi 

pertama menunjukan bahwa budaya merupakan suatu proses 
hasil belajar dari sekelompok masyarakat untuk meningkatkan 
kualitas hidupnya, dengan berupaya menjawab berbagai misteri 

yang dialaminya serta memecahkan problem-problem yang 
dihadapi untuk menuju taraf hidup yang lebih baik. 

Kedua,  budaya berarti pandangan hidup tertentu dari 
masyarakat, periode, atau kelompok. Dalam kaitan ini budaya 
merupakan nilai-nilai yang berkenaan dengan suatu kelompok 

masyarakat dalam periode tertentu. Pandangan tersebut 
menyangkut berbagai faktor, seperti sistem kepercayaan, ekonomi, 

politik, dan lain sebagainya. Ketiga, Williams menyatakan bahwa 
budaya dapat mengacu pada karya dan praktik-praktik 
intelektual, terutama aktivitas artistiknya. Dalam definisi ini 

budaya dirujuk pada karya atau produk yang dianggap sebagai 
teks atau tanda (sign) sebagai hasil kerja intelektual, sedangkan 

Koentjaraningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai 
“keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia 
dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri 

manusia dengan belajar(Koentjaraningrat, 1990:180).” Jadi 
kebudayaan menyangkut nilai-nilai, perilaku, dan hasil karya 

manusia yang dihasilkan melalui suatu proses belajar dan 
dijadikan konvensi oleh masyarakatnya. 

Secara historis, dalam perkembangan kebudayaan selalu 

dipertentangan antara budaya keraton dengan budaya rakyat, 
atau budaya tinggi (highbrow) dengan budaya rendah (lowbrow), 

atau budaya elitis dengan budaya populer. Budaya Keraton atau 
budaya elitis selalu dikonotasikan sebagai budaya tinggi, halus, 
syarat dengan filosofis, serta penuh dengan renungan-renungan 

spiritual, sedangkan di sisi lain budaya populer dikonotasikan 
sebagai budaya rendah, anarkis, brutal, dan dianggap hanya 
mengabdikan diri pada kesenangan, hura-hura, dan tidak serius. 

Budaya populer berkembang dengan pesat dalam masyarakat 
modern akibat dari periode indutrialis dan pascaindustrialis.  

Budaya yang bersifat dinamis dan berkembang dari waktu 
ke waktu, setiap saat memerlukan penafsiran kembali. Bahkan 
lambang-lambang purba yang sepanjang zaman dijumpai dalam 

dunia mitos, artefak, kesenian, kayalan, impian, dan dunia bawah 
sadar, bukanlah batu-batu yang berdiri tegak tanpa perubahan, 

namun selalu harus ditafsirkan kembali (van Peursen, 1992:149), 
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sesuai dengan jiwa zamannya. Menurut Freud penting adanya 
upaya melakukan interpretasi secara terus menerus (Lechte, 

2001:44), sesuai dengan konteks zaman, karena setiap generasi 
memiliki pandangan dan penafsiran yang berbeda terhadap suatu 

produk budaya yang sama. 
 

Seni 

Kata „seni‟ telah umum dipakai sebagai padanan kata Inggris 
Art.tetapi, kapankah sebenarnya kata itu mulai dipakai dalam 
pengertian tersebut? Kata seni berasal dari bahasa Melayu (Melayu 

Tinggi untuk membedakannya dengan bahasa Melayu Rendah di 
zaman kolonial), yang berarti „kecil‟. Pada tahun 1936, dalam 

sajaknya „Sesudah Dibajak‟, Sutan Takdir Alisyahbana masih 
mempergunakan kata itu dalam pengeretian kecil tadi (Sedih seni 
mengiris kalbu). Pada tahun 1941, Taslim Ali juga masih 

mempergunakan kata seni dalam pengertian „kecil‟ dalam 
saajaknya „Kepada Murai‟ (Hiburkan hati/Unggasku seni). Tetapi, 

dalam majalah Pujangga Baru,10 April 1935, dalam sebuah esai 
tulisan R.D., yakni „Pergerakan 80‟, telah dipakai kata „seni‟ dalam 
pengertian seperti kita pakai, yaitu art. Dalam esai itu termuat 

kata-kata sebagai berikut: “Seni menjadi „de aller-individueelete 
expressie van der individueelste emotie‟ (kelahiran yang sekhusus 
– khususnya). Seni tidak memperdulikan ukuran kesusilaan 

(ethics) lagi, tidak ingin memberi petuah. L‟art pour l‟art, seni 
untuk seni. Ukurannya kedapatan dalam dirinya sendiri” 

(Sumardjo, 2000:41). 
Apa yang dimaksud dengan „seni‟ memang merupakan suatu 

wujud yang terindera. Karya seni merupakan sebuah benda 

artefak yang dapat dilihat, didengar, atau dilihat sekaligus 
didengar (visual, audio, dan audio-visual), seperti patung, lukisan, 
musik, dan tari. 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. Apa yang oleh 

seseorang disebut indah tidak indah bagi orang lain. 
Terdapat beberapa pengertian seni yang telah dirumuskan, 

walaupun tidak ada satu pun dari definisi tersebut yang dapat 

mencakup seluruh definisi tentang seni. Menurut Ki Hajar 
Dewantara “seni merupakan perbuatan manusia yang timbul dari 

kehidupan perasaannya dan bersifat indah, hingga dapat 
menggerakan jiwa perasaan manusia”, sedangkan Popo Iskandar 
memberikan batasan tentang seni sebagai berikut: “seni ialah alat 

pengutaraan konkrit suara batin si pencipta dalam kesadaran 
hidup kelompok.” Adapun Achdiat K. Miharja menyatakan bahwa 
“seni suatu kegiatan rohani manusia yang merefleksikan realitas 

dalam suatu karya, yang berkat bentuk dan isinya mempunyai 



 

 5 

daya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam rohani 
penerimanya.” Ada pun Plato menyatakan bahwa “seni ialah 

peniruan dari tiruan”, sedangkan Aristoteles memberi batasan 
“seni adalah meniru alam”. Herbert Read lebih cenderung memberi 

batasan bahwa “seni merupakan suatu usaha untuk menciptakan 
bentuk-bentuk yang menyenangkan.” 

Dalam batasan yang umum seni seringkali dikaitkan dengan 

keindahan. Namun, apakah yang disebut karya seni itu mesti 
indah? Dan apakah yang indah itu merupaka seni? Dua 
pertanyaan tadi menjadi persoalan yang dibahas dalam berbagai 

teori estetika atau filsafat keindahan seni. 
 

Keindahan 
 Apa itu keindahan? Sebelum kita mulai mencoba menelaah 

apakah yang dimaksud dengan keindahan; ada baiknya bila 

ditinjau lebih dahulu kenyataan-kenyataan mana yangkita sebut 
indah dan rasakan sebagai indah. Ada bermacam-macam hal-hal 

yang bisa menimbulkan rasa indah pada saat kita mengalaminya. 
Secara ringkas, keindahan dalam digolongkan menjadi dua 
klasifikasi, yakni: 

Pertama, keindahan alami. Keindahan yang tidak dibuat 
oleh manusia. Misalnya gunung, laut, pepohonan, bunga, kupu-

kupu. Atau barang-barang yang memperoleh wujud indah akaibat 
peristiwa alam. Seperti Pulau Tanah Lot, yang memperoleh 
bentuknya akibat pukulan-pukulan ombak laut berabad-abad 

lamanya, lereng-lereng bukit yang terbentuk indah oleh air hujan, 
sungai yang mengiris tanah menjadi jurang dalam bertebing 
curam seperti di Banjarangkan atau ngarai Sihanol di Bukit 

Tinggi. Di samping keindahan alam yang dirajut oleh binatang 
seperti sarang burung manyar. Keindahan alam dapat dinikmati 

saat matahari terbit atau terbenam, saat melihat perpaduan 
bentuk-bentuk awan, warna langit dan jatuhnya sinar matahari, 
yang mempertegas benda-benda yang disinari dengan warna-warni 

yang mempesona. Keindahan bunga anggrek, mawar, kembang 
sepatu, juga bisa menggugah perasaan manusiu. 

Kedua, hal-hal yang indah yang diciptakan dan diwujudkan 

oleh manusia. Mengenai keindahan barang-barang buatan 
manusia secara umum disebut dengan kesenian. Akan tetapi di 

samping itu banyak barang-barang yang dibuat manusia untuk 
keperluan sehari-hari, ada juga yang dibuat untuk hiasan, yang 

keindahannya tidak kalah dengan barang-barang kesenian. 
Barang-barang demikian disebut dengan kerajinan tangan. 
Sebutan ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan 

penilaian dari yang dimaksud. Penyebutan itu hanya bermaksud 
menggolongkan jenis barang indah tersebut. Perbedaannya 
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adalah; barang kesenian ada maksud dari penciptanya untuk 
menuangkan perasaan  di dalamnya atau suatu perasaan tertentu, 

sementara barang kerajinan tangan mempunyai manfaat praktis di 
samping dibuat untuk menarik dan memberikan kepuasan rasa 

indah belaka. Dengan kata lain, sebutan yang berbeda mengacu 
pada maksud dan proses penciptaan dan perwujudan barang-
barang tersebut. 

Pada umumnya apa yang disebut indah di dalam jiwa 
manusia dapat menimbulkan rasa senang, rasa puas, rasa aman, 
nyaman, dan bahagia, dan bila perasaan itu sangat kuat, kita 

merasa terpaku, terharu, terpesona, serta menimbulkan keinginan 
untuk mengalami kembali perasaan itu walaupun sudah 

dinikmatinya berulang kali. Kalau begitu apa sebenarnya yang 
disebut dengan keindahan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, 
terdapat beberapa definisi tentang keindahan, antara lain: Ide 

yang indah merupakan segala sumber keindahan. Yang indah dan 
sumber segala keindahan adalah yang paling “sederhana” (Plato), 

sedangkan Aristoteles mendefinisikan keindahan adalah 
menyangkut keseimbangan dan keteraturan ukuran, yakni 
ukuran materi. Adapun Agustinus mendefinisikan bahwa 

“kesatuan sebagai sumber keindahan.”  
 

Seni dalam kehidupan manusia 

Kehadiran seni dalam kehidupan manusia telah terjadi sejak 
manusia hidup di gua-gua hingga saat ini.  Hal ini membuktikan 

bahwa seni melekat dalam kehidupan manusia.  Seni hadir 
hampir di setiap sektor kehidupan manusia, dalam kegiatan 
agama, politik, ekonomi, teknologi, kemanapun kita pergi seni 

selalu ada; dalam kehidupan rumah tangga misalnya; peralatan 
dapur, tempat tidur, baju, sepatu celana, jam tangan, dalam 
siaran acara televisi, acara radio; kalau kita pergi ke luar, di jalan 

ada penuh papan reklame, ada jembatan, di toko, di kantor semua 
benda yang kita lihat, kita dengar memiliki sentuhan seni 

walaupun tidak dalam skala yang spektakuler; kita melihat, 
mendengar dalam setiap benda itu ada keindahan sebagai salah 
satu sifat seni.  Tidak dapat dibayangkan jika kehidupan manusia 

tanpa seni.  Lalu untuk apakah seni itu bagi kehidupan manusia? 
Alam ini dipenuhi dengan berbagai jenis mahluk hidup, 

salah satunya adalah manusia.  Dalam menjalani kehidupannya 
manusia berbeda dengan mahluk hidup lainnya.  Manusia hidup 
dengan kemampuan cipta, rasa, dan karsa, sedang mahluk 

lainnya hidup dengan menggunakan nalurinya.  Dengan 
kemampuan yang dimilikinya itu manusia mampu menciptakan 
apa yang menjadi kebutuhannya.  Seni lahir karena kebutuhan 

untuk mengungkapan pikiran dan perasaan melalui berbagai jenis 
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media yang berhubungan dengan pancaindera, media yang dapat 
dilihat, didengar, diraba, dibau, dan dikecap.  Kelima indera yang 

dimiliki manusia itu ingin dipuaskan, untuk keperluan itu, 
manusia merubah dan menyusun kualitas material dari yang 

berkualitas apa adanya menjadi memiliki kualitas berbagai jenis 
rasa.  Dengan demikian lahirlah seni rupa, seni musik, seni tari, 
seni teater, seni sastra, Fartum, dan seni boga yang semuanya 

bertujuan memberikan kenikmatan kepada kelima rasa yang 
dimiliki manusia.  Kemudian nilai rasa tersebut (terutama yang 
berhubungan dengan pendengaran dan penglihatan) oleh para ahli 

estetika disebut sebagai rasa keindahan,  “the sense of pleasurable 
ralation is the sense of beauty'” (Read, 1972).  Hal-hal yang 

membuat manusia mampu mengungkapkan pikiran dan 
perasaannya dalam wujud karya seni disebabkan sejak lahir 

manusia telah dibekahi oleh alam kemampuan untuk itu.  Para 
ahli neurophsychologist misalnya menemukan bahwa otak 
manusia terdiri dari dua hemisphere yaitu belahan otak kiri dan 

otak kanan yang masing-masing memiliki fungsi berbeda dan 
memiliki potensi sama untuk berkembang.  Hemisphere kiri 

memiliki fungsi mengontrol rational, analytical thinking, language 
skills, mathematical functions, and sequentially ordered thinking, 
sedang otak kanan mengontrol intuitive functions, spatial 
orientation, spatial construction, crafts, skills, art, music, creative 
expression, and the recognition of images (Roukes, 1984).  
Selanjutnya Howard Gardner yang terkenal dengan multiple 
inteligence'nya merumuskan bahwa manusia memiliki potensi 
tujuh jenis kecerdasan yaitu : language, music, logic and 
mathematics, visual-spatial conceptualization, bodily-kinesthetic, 
knowledge of other person, and knowledge of ourselves ( Gardner, 
1983).  Dengan demikian sangat pasti secara alamiah manusia 

memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi seni yang 
dimilikinya.  Namun sayangnya dalam kenyataan hanya beberapa 

yang mendapat prioritas untuk berkembang.  Lansing 
menguraikan bahwa seni memiliki dua aspek yang berguna bagi 
manusia yakni aspek produk dan aspek prosesnya.  Pertama karya 

seni bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup, dengan 
menghayati karya seni seseorang dapat memahami kemungkinan 

cara baru dalam berfikir, merasakan, dan membayangkan, dengan 
demikian karya seni memiliki banyak informasi tentang kehidupan 
sehingga meningkatkan self determination dan self realization . 

Manfaat seni yang kedua yakni proses berkarya seni dapat 
diadopsi ke dalam sistem pendidikan.  Di dalam proses kegiatan 

berkesenian terjadi beberapa aktivitas fisik dan psikologis yang 
dapat merangsang potensi-potensi pada diri siswa untuk 
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berkembang seperti pertumbuhan kepekaan persepsi, emosional, 
intelektual, kreatif, dan keterampilan teknik. 

 
Manfaat seni dalam pendidikan 

Sesuai dengan telah diuraikan di atas, sejak awal 
pendidikan formal dilaksanakan di Indonesia, pelajaran kesenian 
telah disepakati bahwa itu penting sebagai bagian dari sistem 

pendidikan nasional.  Namun masih banyak kalangan masyarakat 
belum memahami kenapa itu penting, masih banyak kalangan 
guru belum mengetahui bagaimana mengajarkannya kepada 

siswa. 
Apabila kita mencermati peta otak manusia muka, dan 

potensi kecakapan yang dimilki oleh manusia maka jelas sekali 
bahwa seni itu sangat penting bagi perkembangan kepribadian 
siswa.  Lowenfeld setelah kurang lebih dua puluh tahun 

mengamati kegiatan seni rupa anak menyimpulkan beberapa 
manfaat dari kegiatan seni rupa yang dilakukan oleh anak-anak.  

Menurutnya dalam proses berkesenian anak melakukan kegiatan 
berfikir, merasakan, mempersepsi, dan memberikan reaksi kepada 
lingkungan sekitarnya.  Berdasarkan hal itu ia merumuskan 

bahwa kegiatan seni rupa dapat digunakan untuk mengamati 
perkembangan anak dalam hal emosi, intelektual, fisik, persepsi, 
sosial, estetik, dan kreatifitasnya ( Lowenfeld, 1987).  Hal senada 

disampaikan oleh Smith bahwa pengalaman estetik mendukung 
integritas dan kedewasaan seseorang karena pengalaman estetik 

tersebut dapat mengembangkan kreativitas yang dapat ditransfer 
pada bidang lain, sebab ia membentuk emosi dan menatanya 
sesuai dengan konteksnya (Smith, 1970) . Harry S. Broudy juga 

mengatakan bahwa kegiatan seni, baik seni musik, seni lukis, seni 
patung, tari, drama, sastra banyak melibatkan imajinasi, sedang 
imajinasi merupakan benih kreativitas.  Oleh karena itu jika 

imajinasi tidak dirangsang untuk tumbuh maka kreativitas tidak 
akan berkembang (Broudy, 1987).  Irving dalam artikelnya The 
Aims of Art in Education merumuskan bahwa tujuan pendidikan 
seni adalah “…seeks to develop sensitive, imaginative, creative, and 

artisticallyliterate individual who may grow aesthetically, 
emotionally, and intellectually through antive expression or reflective 
appreciation in the arts “- (Irving, 1966). 

Beberapa penelitian di Amerika Serikat menunjukan bahwa 
pendidikan seni selain mengubah perilaku dan cita rasa siswa, 

tetapi juga berdampak terhadap kecerdasan entelektual peserta 
didik. College Entrance Examination Board melaporkan pada tahun 

1996 bahwa peserta didik dengan pengalaman mengadakan 
pertunjukan musik mendapatkan angka 51 poin lebih tinggi dalam 
SAT kelompok verbal dan mendapatkan 39 poin lebih tinggi pada 
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bagian matematika daripada rata-rata nasional. Dalam sebuah 
studi kepada lebih kurang 7500 peserta didik pada universitas 

ukuran sedang antara tahun 1983 dan 1988, peserta didik yang 
mengambil jurusan musik dan pendidikan musik mempunyai skor 

bacaan tertinggi di antara setiap siswa di kampus, termasuk 
peserta didik jurusan bahasa inggris, biologi, kimia, dan 
matematika (Campbell, 2001: 218). Masih banyak penelitian 

lainnya yang menunjukan pemelajaran seni begitu sangat 
berpengaruh terhadap kecerdasan intelektual. Hal ini sejalan 
dengan pemikiran dari Plato bahwa “Art should be the basis of 
education”. 

 

Belajar dan Bermain 
Karena bermain merupakan ciri anak, dan bagi anak belajar 

itu melalui bermain.  Ahli pendidik menyebut bahwa bila ingin 

mendidik seseorang, sebaiknya melalui apa yang disukai orang itu, 
jadi pada anak belajar melalui bermain.  Selain itu bermain 

memadukan kesadaran, ambang sadar dan ketidak sadaran, ia 
seakan santai, seakan tidak serius.  Psikologi kini sudah 
menemukan bahwa proses terpenting dalam proses belajar adalah 

saat ambang sadar dan ketidak sadaran kita bekerja “memamah 
biak” apa yagn dipelajari sebelumnya.  Oleh sebab itu bermain 

merupakan suatu anugerah Tuhan, yang seandainya kita lahir 
langsung serius belajar, kita akan sulit jadi pandai, sebab bawah 
sadar dan ketidak sadaran kita tidak terlibat.  Ini berarti 

kreativitas tidak telibat, imajinasi tidak terlibat  
Pada anak-anak kegiatan bekerja, belajar, dan bermain 

mempunyai perbedaan yang sangat tipis.  Seperti kita ketahui 

bersama, anak-anak “hanya” mengenal kegiatan bermain, berbeda 
dengan kita (orang dewasa)  yang secara jelas membedakan antara 

kegiatan “bekerja” dan “bermain”.  Selama ini para orang tua 
(orang dewasa) masih melihat bahwa anak yang baik pintar, 
cerdas dst.  Adalah anak-anak yang senantiasa mengisi waktunya 

dengan kegiatan-kegiatan “serius” yang penuh  tugas dan 
tanggung jawab.  Padahal  bermain itu dunia mereka, hak mereka 
dan dengan keterampilan dan pengetahuannya yagn masih serba 

terbatas, anak melakukan aktivitas bermain, justru untuk 
memperoleh sebanyak-banyaknya informasi tentang dunia 

sekitarnya  termasuk siapa dirinya.  Bermain merupakan suatu  
cara bagi anak terdidik dalam berbagai segi, seperti jasmani, 
intelektual, emosi, sosial termasuk kreativitas  dan hal tersebut 

menjadi kebutuhan bagi proses perkembangan dan kematangan 
seorang anak. 

“Bagi anak-anak, bermain itu sebuah keseriusan” dan serius 
itu ya bermain itu”.  “Anak-anak mencoba dan menumbuhkan 
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kenyataan, dunia fisik, melalui permainan dan seni. (Currie 
dan Fosler (1975 : 8) 

 
 Pengusaha bermain dengan ide dan strategi untuk mencapai 

sasaran dan hasil tertentu.  Ilmuwan bermain dengan ide untuk 
menghasilkan sesuatu setelah memahami alam.  Budyawan baru 
bisa menyentuh hati nurani masyarakat, kalau dia memiliki 

rasahumor, dan pandai mengemas dengan unik pemahamannya.  
Seniman yang unik akan berkarya yang bermakna bagi banyak 
orang kalau dia pandai bermain dengan gagasan dan bisa 

menangkap keingingan dan kebutuhan masyarakat. 
 Tanpa bermain duni akan hambar.  Sistem dan kurikulum 

pendidikan selama era yang lalu menciptakan robotisasi dunia 
anak, sehingga dampak pada melinium baru bisa kita prediksikan. 
 Kita tidak bisa menunggu perubahan kurikulum, orang 

tualah yang bisa berperan sangat besar.  Hal praktis  yang bisa 
dilakukan, mulai dengan per-hati-an saat anak bermain, atau 

bercerita apa yang dialaminya baik setelah berkemah, mengikuti 
kegiatan kepanduan, maupun menceritakan proses kreasi 
uniknya.    

Bermain dan Belajar Untuk Tingkat PG dan TK 

 Waktu cukup agar anak terserap dalam proses bermain, 

maupun proses kreatif. 

 Variasi alat bermain, direncanakan agar saling melengkapi, 

tetapi jangan pula teralu banyak variasi sampai anak tidak bisa 
focus. 

 Aktifitas bermain dan diluar harus seimbang. 

 Waktu cukup anak-anak di luar gagasan tolerensi, menemukan 

nilai, saat bermain, baik bermain beba, permainan konstruksi 
maupun dramatisasi. 

Bermain dan Belajar Untuk Tingkat SD 

 Tingkat bermain lebih dikembangkan pada tingkatan eksplorasi 
proses kreasi dengan tantangan lebih. 

 Jenis permainan bisa didiskusikan bersama anak.  Seperti 

pemberian judul, misteri dinosaurus, merancang robot tahun 
2000, misteri belalang. 

 Unsur sains dan teknologi dipadukan pada kegiatan bermain 

kooperatif, penanaman kepemimpinan, dan penanaman watak 
bisa dipadukan. 

 Tema bermain bisa dipadukan dengan kurikulum sekolah 
maupun kegiatan di alam. 
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Seperti disebutkan bahwa anak “belajar” dan berkembang 
melalui bermain karena bermain yang penuh kegembiraan 

merupakan sarana belajar yang paling cocok bagi seorang anak. 
Banyak sekali manfaat yang didapat dari bermain antara 

lain adalah sebagai berikut. 

 Menimbulkan kegembiraan (Karl Buhler & Schank Danziger), 

dan kegembiraan itu menjadi rangsangan bagi perilaku lainnya, 
misalnya perilaku senang berkreasi (Schaffensfreude). 

 Sebagai pemicu kreativitas 

 Meningkatkan respon anak terhadap hal-hal baru 

 Memungkinkan anak menyelesaikan/menanggulangi konflik 
(Sigmund Freund) 

 Sarana untuk bersosialisasi melatih fungsi mental misalnya 
berfikir, berkhayal, mengingat, menegakkan disiplin dengan 

mentaati aturan-aturan pemainan  dalam games. 

 Melatih kepekaan dan empati 

 Sarana mengekspresikan perasaan 

 Membentuk kepribadian  anak, misalnya mengembangan rasa 

percaya diri 

 Melatih perkembangan emosi dan sosial 

 Melatih perkembangan fisik/jasmani 

 Merangsang imajinasi dan kreativitas  

 Sebagai alat hiburan 

 Menyalurkan enerji yang berlebih pelepasan bagi ketegangan-
ketegangan emosional (marah dll) 

 Mengoptimalkan/mengasah fungsi kelima indra seorang anak 
dan lain-lain. 

 
Dari bermain ke kecerdasan 

Bagi anak-anak bermain merupakan proses belajar yang 
tidak memasalahkan hasil akhir.  Bermain selalu menyenangkan 
mereka, sehingga tak pernah menjadi “beban”.   Bermain 

dilakukan karena kesukarelaan, bukan paksaan.  Dalam bermain, 
aktifitas lebih penting dari tujuan.  Tujuan bermain ya aktivitas itu 

sendiri. 
Kita sering mendengar seorang bapak/ibu yang berkata, 

“ayo, sudah belajar belum? kok main terus sih,”. Ini adalah 

anggapan keliru tentang belajar, padahal sebagaimana dengan 
setiap pengalaman, maka bai anak bermain pun berfungsi sebagai 
sumber belajar, yaitu belajar melalui pengamatandan penghayatan 

dalam pengalaman.  Banyak sekali ahli yang mendukung bahwa 
kegiatan bermain mempunyai dampak positif dalam 

perkembangan anak. 
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Salah satunya yang saat ini sering dibicarakan orang: 
emosional intelegence (kecerdasan emosi) yang banyak 

membicarakan kecerdasan dari visi emosi kepribadian, perasaan, 
pengendalian diri dll, dibanding sekedar kecerdasan intelegensi 

(IQ) yang lebih cenderung mengutamakan hal-hal  yang bersifat 
verbal, logika dan matematika.  Adalah Howard Gardner yang 
terkenal dengan teori Multiple Intelligences-nya dan kemudian 

dilihat oleh Daniel Golemen sebagai teori kecerdasan emosi, 
menyidik bahwa : aktivitas seorang anak dalam mengeksplorasi 
lingkungannya, memahami dunianya, mengenal dirinya, 

mengatasi masalah pribadinya, mengekspresikan gagasan-
gagasan, bersosialisasi, kemampuan memimpin dll lebih banyak 

dilakukan melalui proses-proses yang bersifat intuitif, analogis, 
bebas, acak, spontan, imajinatif dan terkadang tidak sistematis.  
Dan semua itu biasanya muncul ketika seorang anak sedang 

bermain. 
Coba pehatikan seorang anak yang sedang bermain dokter-

dokteran misalnya, ia harus menentukan di mana letak ruang 
praktek dokter, di mana ruang tunggu, apa yang digunakan 
sebagai alat periksa (stetoskop, tempat tidur dst).  Saat bermain, 

anak belajar mengorganisasikan materi.  Pengorganisasian ini 
mendorong anak melakukan pembedaan yang cermat, misalnya 
memilih bentuk, ukuran, warna dsb.  Contoh yang lain seorang 

anak yang seadang bermain acara, “masak-masakan” di sini anak 
dihadapkan pada persoalan yang harus ia pecahkan, misalnya 

mencari amter-materi yang cocok untuk kebutuhan 
permainannya, seperti bekas tempat obat, untuk kuali, kelereng 
untuk bawang merrah, pensil untuk sendok/pengaduk, bekas 

kotak obat untuk kompor gas dst.  Untuk memecahkan problem 
itu dibutuhkan keyakinan dan semangat serta imajinasi aktif.  
Dan sekali lagi itu semua bisa didapat melalui 

bermain/permainan. 
Seni dalam pendidikan anak diarahkan pada manfaatnya 

yang besar dan efektif dalam perkembangan fisik, intelektual, 
emosional, sosial, termasuk spiritual.  Plato pernah berkata : 
“Sebaiknya seni menjadi dasar pendidikan”, mengapa ? karena 

pendidikan bagi anak seharusnya mampu menarik perhatian 
mereka, menimbulkan suasana belajar yang dinamis, 

menggembirakan, mengugah emosi, fatansi dan kreasinya, dan 
menciptakan kesan yang mendalam bagi anak-anak, apakah itu 
seni rupa, seni suara maupun seni gerak. 
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Proses pendidikan seni 
1. Proses pendidikan seni rupa  

Proses yang dimaksud dalam pembelajaran seni rupa ialah hal-hal 
berikut   

(a) Persepsi melalui latihan menyimak 
Perasaan (sense) siswa dilatih untuk mengerti secara mendalam 
apa yang dilihat dalam suatu lingkungan. 

(a) Persepsi melalui latihan menyimak  
Pemahaman melalui perasaan serta daya imajinasinya 

sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran sensoriknya. 
Pada pelatihan ini siswa mengalami proses memahami 
(pemahaman): menyimak - berpikir - mengingat - mendeteksi. 

(b) Responsi melalui berlatih menanggapi 
Siswa dilatih menanggapi lingkungannya. Daya cerap 

pribadi sangat berharga dan diperlukan untuk meningkatkan daya 

cipta, menafsirkan citra, objek, dan peristiwa.  
Pada saat pelatihan ini siswa mengalami proses 

penanggapan: mencerap, mempertanyakan, menyangsikan, 
menyanggah, bereaksi, mem-visualisasikan, menegaskan, dan 
menghargai. 

(c) Evaluasi melalui pelatihan mengkaji 
  Siswa mengkaji dan menilai objek dan mengembangkan 

intuisi melalui tanggapannya terhadap temuan visual yang 
diperoleh dan menguraikan secara nalar. 

  Pada saat pelatihan ini siswa mengalami proses 

penilaian: mempertimbangkan, membanding-kan, membayangkan, 
menafsirkan, memihak, menerangkan, menyesuaikan, menolak, 
dan mengatakan kecenderungan. 

(d) Organisasi, melalui pelatihan menata 
Siswa memilih, mengatur, dan menyusun citra, bentuk 

(wujud), dan material guna menyatakan dan mengomunikasikan 
ide ke dalam bentuk karya seni. 
 Pada saat pelatihan ini siswa mengalami proses 

perancangan struktur: mengumpulkan, membandingkan, 
mengelompokkan, mengatur, merapikan, merancang, 
mengembangkan, dan menyederhanakan guna membuat suatu 

tatanan. 
(e) Manipulasi melalui pelatihan mengerjakan 

Siswa memilih material dan cara yang sesuai untuk 
menghasilkan karya yang paling memungkinkan baginya. Ia 
dilatih mengem-bangkan ide dan mencari pemecahan masalah. 

Pada saat pelatihan ini siswa mengalami proses 
mencerdikkan, menggubah, mencipta, menjajaki memungkinkan, 
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mencoba, merakit, membangun, membentuk, dan 
menggabungkan. 

Kelima proses tersebut seharusnya  terjadi pada pelatihan 
dengan menggunakan cara-cara yang amat sederhana pada saat 

permulaan.  
Keberhasilan-keberhasilan yang kemudian kita capai akan 

membuat kita lebih percaya diri untuk berperan membangun 

pribadi siswa. 
 
 

2. Proses pendidikan seni musik  

Pada dasarnya proses pendidikan musik adalah memberikan 

bekal pada siswa dalam mengembangkan pribadinya melalui 
peresponan stimulus irama dan nada, pengolahan ritme/irama 
dan tempo, pengolahan nada dan harmoni, pengenal tanda-tanda 

musikal, pengolahan vokal, Pengenalan dan pencobaan instrumen 
musik, dan pembuatan dan penggelaran musik secara pribabadi 

dan berkelompok. 
Untuk itu guru diharapkan memperkaya wawasannya agar 

secara bertahap dapat menyesuaikan proses belajar mengajar dari 

yang konvensional menuju ke yang lebih modern dan lebih 
bermanfaat.  

Pada saat ini pelajaran seni hanya menekankan pada hasil 

akhir. Padahal, yang lebih penting adalah saat mereka menjalani 
proses belajar dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Jadi, dalam hal 

ini guru diharapkan mampu membuat kondisi belajar dan 
pelatihan sebagai proses pengembangan pribadi siswa. 

 Proses pemelajaran tersebut hendaknya memberi 

kesempatan kepada siswa guru mengembangkan pribadinya 
secara alamiah tanpa menimbulkan beban psikologis. Oleh karena 
itu, guru seharusnya tidak hanya memberi tugas dan 

mengarahkan siswa agar mencapai hasil yang baik, tetapi justru 
harus mencurahkan perhatian pada proses dan mengusahakan 

agar perkembanganyang sedang berlangsung dalam diri setiap 
masing siswa dapat optimal. 

Proses yang dimaksud dalam pembelajaran seni musik 

sebagai berikut. 

(a) Mendengarkan melalui pelatihan mendengar-kan. 

  Perasaan (sense) siswa dilatih untuk mengerti secara 
mendalam apa yang didengar.  Pemahaman melalui perasaan serta 
daya imajinasinya sangat diperlukan untuk meningkatkan 

kesadaran sensoriknya. Pada pelatihan ini siswa mengalami 
proses memahami (pemahaman): menyimak - berpikir - mengingat 

- mendeteksi. 
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(b) Mengingat melalui pelatihan suara yang didengar. 
Siswa dilatih menanggapi musik. 

Daya cerap pribadi sangat berharga dan diperlukan untuk 
meningkatkan daya cipta, menafsirkan citra, objek, dan peristiwa.  

Pada saat pelatihan ini siswa mengalami proses 
penanggapan mencerap, mempertanyakan, menyangsikan, 
menyanggah, bereaksi, me-negaskan, dan menghargai. 

(c) Menyanyi/menirukan melalui pelatihan meng-kaji. 
Siswa diharapkan dapat mengembangkan intuisi melalui 

pelatihan terhadap temuan audio yang diperoleh dan menguraikan 

secara nalar. 
Pada saat pelatihan ini, siswa mengalami proses penilaian: 

mempertimbangkan, membanding-kan, membayangkan, 
menafsirkan, menyimak, menerangkan, menyesuaikan, menolak, 
dan mengatakan kecenderungan. 

(d) Menulis melalui pelatihan menata musik. 
Siswa memilih, mengatur, dan menyusun bentuk (wujud)  

serta materi musik guna menyatakan dan mengomunikasikan ide 
dalam bentuk pergelaran seni. Pada saat pelatihan ini siswa 
mengalami proses perancangan struktur: mengumpulkan, 

membandingkan, mengelompok-kan, mengatur, merapikan, 
merancang, mengembangkan, dan menyederhanakan untuk 
membuat suatu tatanan musik yang baik. Contoh Guru membuat 

melodi, kemudian siswa mencoba membuat syairnya.  
Keempat proses tersebut seharusnya  terjadi pada pelatihan 

dengan menggunakan cara-cara yang amat sederhana di saat 
permulaan 

 

3. Proses pendidikan seni tari  
Proses dalam pembelajaran seni tari meliputi  
(a) Penguasaan gerak tubuh 

Tubuh sebagai media utama untuk bergerak, perlu dilatih 
keluwesannya agar dapat bergerak sesuai yang diinginkan. 

Penguasaan terhadap suatu gerakan agar dituangkan melalui 
perasaan menjadikan gerakan tersebut indah. 

Usahakan agar siswa menguasai banyak gerak untuk 

memudahkan di dalam penguasaan rangkaian gerak dan 
menghafalkannya. 

(b) Penguasan ruang 
Keleluasaan siswa didalam bergerak dilatih untuk menguasai 
ruang yang meliputi : 

- simetri dan asimetri 
- desain grafis 
- desain lantai 

- desain tiga dimensi dan  
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- ruang pentas 
(c) Penguasaan waktu 

Rangkaian suatu gerakan yang panjang-pendeknya dan 
cepat lambatnya berbeda-beda, dilatihkan kepada siswa bahwa hal 

tersebut merupakan frase waktu yag harus dilalui. Rangkaian 
gerak di dalam ruang adalah merupakan perwujudan waktu yang 
indah atau anak untuk dilalui. 

(d) Penguasaan dinamika 
Disamping dibutuhkan ruang dan waktu untuk terjadinya 

sebuah gerak dibutuhkan tenaga (Edi Sedyawati, 1986). Tenaga 

yang dituangkan melalui gerak dan itu merupakan efek yang 
tertuang dari kekuatan dalam adalah dinamika. Jadi dinamika 

membicarakan tentang bagaimana sebuah gerakan dilakukan dan 
bukan gerakan apa yang dilakukan. Dinamika meliputi kuat, 
lembut, keras lemah, cepat, lambat, menghentak, mengalun dan 

lain sebagainya. 
Materi utama yang akan digunakan sebagai objek dalam 

proses belajar seni berkisar pada unsur-unsur bentuk, irama, 
nada, gerak dengan berbagai paduannya. Semuanya tergantung 
pada kemampuan guru atau tim guru untuk mencari cara agar 

pembelajaran seni menjadi sangat menarik. 
Teori di atas pasti terasa rumit, sulit. Namun mari kita coba 

berproses, mencapainya secara bertahap dengan sabar dan tekun.  

Keberhasilan-keberhasilan yang kita capai akan membuat kita 
lebih percaya diri untuk berperan membangun pribadi siswa. 

 
Peran orang tua 

Mendidik anak sejak kecil itu ibarat memahat di atas batu.  

“Mendidik anak setelah dewasa itu ibarat meluki di atas air”. 
(tamsil Arab). Orang tua/pendidik perlu sekali memberi 
kesempatan anaknya untuk membangun “dunia”nya, mengenali 

lingkungan melalui bermain atau tidak dirangsang bermain oleh 
orang tuanya ia akan menjadi anak yang “kurang sempurna” 

dalam arti tak akan pernah merasakan kegembiraan dan tidak 
atau kurang berkembang dan tidak akan pernah matang. 

Hak-hak psikologis anak (New York, 1979) menyatakan 

bahwa seorang anak perlu diberi kesempatan untuk berkhayal 
(menggunakan daya imajinasinya). Ada sebuah contoh: 

Ibnu„Asikin  meriwayatkan dari Abu Sufyan, ia berkata : “Suatu 
ketika aku menghadap Mua‟wiyah (khalifah pada waktu itu di 
rumahnya, kulihat ia sedang berbaring diatas lantai dan seorang 

anak kecil duduk manja, aku pun bertanya” “apakah ini pantas 
untuk kau lakukan wahai amirul mukminin? “Mu‟awiyah 
menjawab : “Pernah kudengar Nabi Muhammmad Bersabda : 
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“barang siapa yang mempunyai seorang anak, hendaknya berlaku 
seperti anaknya ketika berrcanda dengannya”. 

Lingkungan sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang 
seorang anak.  Lingkungan terdekat anak adalah orang tua yang 

punya andil besar dalam ikut membentuk kepribadian anak. 
]Sejauh mana bermain dan alat perminanan mempunyai dampal 
positif terhadap perekmbangan anak, tidak hanya tergantung dari 

jenis, harga, kualitas dan jumlah yang tersedia bagi anak, lebih 
dari itu peran orang tuanya penting artinya. 

Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan orang tua dalam 

merangsang kecedasan anak melalui bermain : 

 Bermainlah seperti anak-anak ketika bemain bersama mereka, 

orang tua jangan terlalu mencampuri (ini biasanya yang sulit 
dilakukan). 

 Mendorong anak bermain melalui benda-benda di sekitarnyan. 

 Orang tua sebagai moderator, fasilitator dan motivator dalam 

membantu anak melalui kemungkinan-kemungkinan yagn ada, 
yang terkadang dalam suatu alat permainan dan bagimana 

menggunakannya dalam bermain. 

 Sediakan alat permainan anak dalam jumlah terbatas. 

Disamping orang tua, peran pendidik juga menentukan 
tingkat dukungan dalam proses belajar anak tersebut.  Untuk 
mendukungnya, pendidik sebaiknya : 

 Tidak terpaku pada satu pola (metoda/media mengajarnya) 
 Difokuskan pada perhatian dan kasih sayang pada anak didik 

 Tidak terlalu banyak mendikte 
 Mau mendengar aspirasi anak-anak (celetuknya, komentarnya, 

pertanyaannya dll) 

 Memahami kebutuhan dan keinginan mereka 
 Tidak terlalu menekankan pada keteraturan dan kerapihan 
 Berperan sebagai kawan bermain 

 Berperan pula sebagai fasilitator  
 Suka memberikan apresiasi/penghargaan atas usaha-usaha 

anak didik 
 Jangan terlalu menuntut kepatuhan 
 Jangan “menilai” dahulu usaha/karya anak sebelum dia 

menyelesaikannya 
 Mempunyai sense of humor yang cukup 

 Melakukan segala hal untuk anak didik dengan sungguh, 
ikhlas, dan diiringi kesabaran tinggi. 

 Arti bermain sudah diungkapkan, dan alam merupakan 

sarana pendukung paling menunjang.  Kata bermain bukanlah 
hanya milik anak tapi juga milik manager, ilmuwan, seniman, 

pengusaha maupun budayawan yang berhasil, karena mereka 
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masih senang bermain dalam proses berpikir maupun proses 
kreatif, sampai pemahaman dalam melihat kehidupan. 

 
Peran guru seni budaya 

Kedudukan guru dikseni sangat vital, yaitu sebagai pembina 
komunikasi seni. Dialah penggarap generasi yang masih jauh 
dalam pencarian dan penemuan diri.  

Guru merupakan pembina dan pembentuk watak anak-anak 
bangsa yang kebetulan bernaung dilembaga-lembaga pendidikan 
formal. Pembinaan kehidupan kesenian dapat dimulai pada 

lembaga-lembaga pendidikan formal. Di sanalah dapat dibuka 
berbagai kemungkinan pembinaan komunikasi seni, yang 

diharapkan dapat berlangsung secara intensif dan terevaluasi 
secara jelas.   

Di samping jam-jam mata pelajaran Kertakes, jam-jam mata 

pelajaran lain, dan jam-jam ekstrakurikuler dapat digunakan 
sebagai ajang pembinaan lebih jauh mengenai kehidupan 

berbudaya dan berkesenian. 
Modal dasar yang diperlukan oleh seorang guru adalah 

kesadaran yang dimilikinya tentang arti penting pengajaran 

kesenian. Harus disadari bahwa pengajaran kesenian di SLTP 
sesungguhnya tidak hanya bertujuan agar anak mampu 
menghafal definisi kesenian, jenis-jenisnya, macam-macam 

gaya/isme, deretan nama seniman, dan periodisasi kesenian. 
Dengan segala kesadaran, guru Kertakes di SD harus 

mampu meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan, 
meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta mengembangkan keterampilan dan penerapannya. 

Tujuan pengajaran kesenian berada dalam lingkup   tujuan    
pendidikan   bidang   afektif (berkenaan dengan perasaan). 
Pengajaran kesenian harus banyak mempersoalkan perasaan dan 

hak seseorang, keharusan atau simpati terhadap bentuk-bentuk 
tertentu dalam kehidupan, humanisme universal nontransedental 

dan transedental, serta pencerapan terhadap nilai-nilai tertentu 
dalam kehidupan yang penuh serba tidak menentu.  

Di samping tujuan pengajaran kesenian yang tidak hanya 

berhubungan dengan perubahan minat, sikap mental dan 
perkembangan apresiasi sesuai dengan sifatnya yang afektif. juga 

bertujuan untuk membina kepekaan estetik dan sikap batin yang 
positif terhadap hasil-hasil kesenian serta membina kemampuan 
kreatif. 

Pengembang potensi kreatif siswa harus secara simultan, 
bersama potensi fisik, dan rasio. Gerak, perasaan, dan imajinasi 
diolahtumbuhkan untuk mengembangkan kualitas intuisi siswa. 

Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam uraian berikutnya. 
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Dengan melalui suatu proses yang efektif, akan dihasilkan 
tamatan yang mampu menguasai dasar pemecahan masalah 

(problem solving). 
 

Perencanaan pemelajaran 
Keberhasilan dalam kegiatan suatu proses belajar mengajar 

sangat ditentukan oleh suatu perencanaan pemelajaran yang baik. 

Pemelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan minat 
siswa. Guru harus mengerti tentang tujuan, sasaran, dan isi dari 

pemelajaran seni. Untuk kepentingan pemelajaran di sekolah 
dasar akan dijelaskan empat tingkatan pengalaman pemelajaran 
seni yaitu sebagai berikut.  

1. Langsung 
2. Intuitif 
3. Mengingat 

4. Imajinasi 
Adapun isi dari pemelajaran seni minimal mengandung lima 

komponen, yaitu sebagai berikut. 
1. Proses 
2. Tema 

3. Media 
4. Pengalaman belajar 

5. Kegiatan belajar 
6. Evaluasi 

Sebagai contoh perencanaan pemelajaran adalah sebagai 

berikut. 
 

Contoh 

 
Proses 

Selama kegiatan ini siswa dapat: 

- Merespon lingkungan sekitar mereka dengan melihat rumah 
sebagai obyek yang akan digambar dan merekam apa yang 

mereka lihat serta merealisasikannya melalui gambar, 
menyusun ranting dan bahan-bahan lainnya. 

- Mengevaluasi koleksi yang mereka atau sekolah miliki tentang 

karya-karya yang berupa rumah (baik dua dimensional 
maupun tiga dimensional) dengan mengorganisasikan dan 
memanipulasi ide dan imajinasi dalam membuat rumah. 

- Mengorganisasikan imajinasi tentang rumah dan melakukan 
eksperimen dengan teknik kolase serta menggunakan bahan 

tanah liat, sebagai bahan untuk mengekspresikan ide-idenya. 

-  
 
Tema 
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Rumah, Bangunan 
Guru dapat memilih sebuah rumah sebagai obyek yang akan 

digambar, yang lokasinya tidak terlalu jauh dari lingkungan 
sekolah. Rumah tersebut dapat berada dilingkungan taman, 

lingkungan pertokoan, desa atau bangunan-bangunan sekolah itu 
sendiri dapat dijadikan obyek gambar. 
Tunjukan kepada siswa beberapa hasil karya dari seniman-

seniman besar yang menggambar tentang rumah/bangunan. 
Diskusikan bagaimana artis tersebut dalam cara menggambarkan 
sebuah rumah. 

 
Media 

Imajinasi siswa tentang rumah dari pengalaman langsung akan 
lebih mudah dikenang daripada mengungkapkan gambaran-
gambaran yang diingat. Suatu kesatuan seni akan mendorong 

siswa untuk menciptakan dan menyusun kembali imajinasi 
dengan caranya sendiri. Dengan bekerja menggunakan tanah liat, 

siswa akan dapat mengetahui sifat-sifat 3 dimensi. Beberapa siswa 
mungkin hanya dapat atau ingin memunculkan pola 2 dimensi. 
Untuk kegiatan ini guru memerlukan bahan-bahan untuk 

menggambar, menyusun, dan membentuk. Serangkaian alat yang 
murah dapat membantu siswa ketika mereka sedang mencetak, 
tuang, mengukir, membentuk atau menghias tanah liat. Pisau, 

garpu plastik, sikat gigi, tali pancing, dan benda-benda yang ada 
di sekitar lingkungannya merepukan suatu alat yang dapat 

digunakan untuk mengerjakan karya seni. Kegiatan yang 
membutuhkan macam-macam bahan seperti potongan-potongan 
kertas, tanah liat dapat diatur dengan menyusun dalam tabel 

untuk kerja kelompok. 
 
Pengalaman Belajar 

(Dapat memilih salah satu pengalaman belajar untuk sebuah topik 
pemelajaran) 

Langsung 
Ajaklah siswa ke jalan didekat sekolah untuk menggambar rumah. 

Biarkan mereka memilih jenis rumah sendiri, melihat dari jarak 
yang sangat dekat dan menggambar sesuai dengan yang mereka 
lihat. Perhatikan gambar yang dibuat siswa tersebut. Ajukan 

pertanyaan seperti: 

- Berapa pintu dan jendela yang dapat kamu lihat? 

- Apakah ada pemancar televisi? 

- Apakah masuk rumah melalui tangga? 

- Bagaimana listrik masuk rumah? 

- Kamu lebih suka tinggal di rumah yang mana? Kenapa? 
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- Jika kamu berjalan meliwati jalan raya bagaimana kamu 
mengenali rumah tersebut? 

- Atapnya menggunakan atap jenis apa? Warnanya? 
Ingat, pertanyaan dapat membantu memperkuat pentingnya 
melihat suatu dari jarak dekat. 

 
Intuitif 

Siswa diberi tugas menggambar rumah atau mebentuk rumah dari 
tanah liat, biarkan siswa menggambar atau membentuk 
berdasarkan intuisi mereka 

 
Mengingat 
Siswa diberi tugas untuk menggambar sebuah rumah yang 

mereka temui ketika mereka sedang berangkat ke sekolah. 
 

Imajinasi 
Siswa berkhayal bila rumah mereka memiliki mata. Andaikata 
kamu rumah, akan seperti apa? Dengan berbagai macam-macam 

bahan, siswa membuat gambar, lukisan atau patung. 
Dapat juga menggunakan bahan-bahan bekas.  
 
Evaluasi 

Bandingkan karya rumah hasil membentuk dengan tanah liat 

dengan gambar rumah. Buat daftar sifat-sifat yang sama dan sifat-
sifat yang berbeda. Diskusikan hasil karya siswa dan setiap siswa 
diberi kebebasan untuk mengomentari hasil karya teman-

temannya.  
Pemelajaran untuk seni musik, teater, dan tari pun tidak jauh 

berbeda dengan pemelajaran seni rupa, yaitu melalui melihat 
langsung (meniru), intiutif, mengingat, dan imajinasi. Misalnya 
dalam seni tari, melalui pengalaman langsung siswa dapat 

menirukan apa yang peragakan gurunya atau melihat secara 
langsung lewat video atau televisi. Dengan pengalaman mengingat, 
siswa dapat mengingat gerakan-gerakan berbagai binatang dan 

setiap siswa diberi kebebasan untuk menirukan gerakan-gerakan 
binatang yang diingatnya. Melalui intuisi siswa dapat 

mendengankan desiran angin dan mencoba menggerakan 
tubuhnya mengikuti desiran angin tersebut atau siswa 
mendengarkan suatu lagu dan siswa dipersilahkan untuk menari 

mengikuti irama lagu. Dengan imajinasi, siswa dapat diajak 
berimajinasi sebagai berikut: apabila kamu binatang laut tiba-tiba 

ombak menggulung-gulung dan menghaspkanmu ke pinggir 
pantai, apa yang akan kamu lakukan? 
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Selanjutnya guru dapat membuat berbagai perencanaan 
pengajaran seni disesuaikan dengan kondisi di lingkungannya 

masing-masing. 
 

Penutup 
Dalam rangka menghadapi era globalisasi, program 

pendidikan harus mampu memberikan bekal kepada peserta didik 

untuk memiliki daya saing yagn tinggi dan tangguh.  Daya saing 
yang tangguh dapat terwujud apabila peserta didik memiliki 
kreativitas, kemandirian, mudah menyesuaikan diri terhadap 

perubahan-perubahan yang terjadi pada berbagai bidang 
kehidupan di masyarakat.  Untuk dapat mencapai tuntutan 

tersebut, maka peserta didik harus memiliki kompetensi dasar 
mencakup : (1) membaca; (2) menulis; (3) mendengar; (4) menutur 
(berbicara); (5) menghitung (meliputi mengukur, 

merencanakan/memperkirakan dan meramalkan; (6) mengamati 
(memusatkan perhatian dengan indera secara tepadu, terutama 

melihat, mendengar, dan mencium/merasakan serta melatih 
kemampuan merekam dan mengingat kembali apa yang dilihat, 
didengar, dan dirasakan)); (7) menghayati/membayangkan (yang 

merupakan kegiatan daya cipta dan visualisasi; dan (8) 
menghayati (yaitu melatih untuk menempatkan diri pada 
kedudukan atau nasib orang lain). Bagaimana cara yang terbaik 

untuk melatihkan hal ini pada peserta didik, tentunya harus 
disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan tingkatan 

perkembangan mereka. 
Sedangkan pendekatan yang digunakan, tentunya dengan 

bermain.  Bermain merupakan cara terbaik untuk 

mengembangkan kemampuan anak didik.  Sebelum bersekolah, 
bermain merupakan cara alamiah untuk menemukan lingkungan, 
orang lain dan dirinya sendiri.  Pada prinsipnya bermain 

mengandung rasa senang dan tanpa paksaan serta lebih 
mementingkan proses dari pada hasil akhir.  Perkembangan 

bermain sebagai cara pembelajaran hendaknya disesuaikan 
dengan perkembangan umur dan kemampuaan anak didik, yaitu 
berangsur-angsur dikembangangkan dari bermain (unsur belajar 

lebih banyak).  Dengan demikian  anak didik tidak akan canggung 
lagi menghadapi cara pembelajaran di tingkat-tingkat berikutnya. 
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