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KONSEP PENDIDIKAN SENI
 KONSEP

Artinya: 1) sebagai rancangan atau buram surat ; 2) ide atauArtinya: 1) sebagai rancangan atau buram surat ; 2) ide atau
pengertian yang diabstraksikan dari peristiwa konkret (Kamus
Bahasa Indonesia, 2008).



 PENDIDIKAN
Artinya adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didikArtinya adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik
melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan
bagi peranannya di masa yang akan datang (UU No. 2 Tahun
1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional).



SENI
 Dalam konteks ini diartikan sebagai kegiatan berkesenian.  Dalam konteks ini diartikan sebagai kegiatan berkesenian. 
 Kegiatan berkesenian itu terdiri dari dua jenis: 1) yang 

dilandasi dengan modus imitasi, dan 2) yang dilandasi modus 
ekspresi.



 PENDIDIKAN SENI
Dengan memadukan kedua pengertian ‘pendidikan’ dan ‘seni’ Dengan memadukan kedua pengertian ‘pendidikan’ dan ‘seni’ 
tersebut, maka pengertian ‘pendidikan seni’ adalah usaha
sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan
bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan agar mampu
menguasai kemampuan berkesenian sesuai dengan peran yang 
harus dimainkan.



Dua kemungkinan kemampuan yang dihasilkan peserta didik
dalam melakukan kegiatan seni:
1. Kemampuan melakukan kegiatan seni, kapabel

menggunakan modus imitasi dan ekspresi.
2. Kemampuan lain sebagai dampak dari proses

pembimbingan, pengajaran dan/atau pelatihan tersebut. 



Catatan:
Khusus kemampuan yang kedua ini, tidak berupa kapabilitasKhusus kemampuan yang kedua ini, tidak berupa kapabilitas
seni, tetapi kapabilitas non seni, seperti menghargai buah
pikiran dan menghargai karya seni orang lain apa pun. 



Kesimpulan tentang hasil pendidikan seni di atas, yang 
merupakan kapabilitas ganda tersebut, sampai saat ini dapat
dikatakan sebagai ‘pengertian yang elitis’, yang dimiliki secara
terbatas oleh kelompok warga masyarakat tertentu.

Sebagian besar kelompok masyarakat (termasuk masyarakat
pendidik seni) memberikan pengertian yang berbeda dengan
kapibilitas tunggal (kapabel menggunakan modus imitasi dan
ekspresi).ekspresi).



Sampai saat ini kedua pengertian itu hidup berdampingan, 
meskipun secara diam-diam sering dipertentangkan atau
dipermasalahkan satu sama lain.



SIFAT PENDIDIKAN SENI SECARA 
UMUM
 Pendidikan seni merupakan bagian dari peradaban. 

Pendidikan seni telah ada sebelum manusia mengenal
peradaban modern, yang tujuannya selalu mengalami
perubahan.

 Di awal kehadirannya sampai pertengahan abad ke-20, 
‘pendidikan seni’ difungsikan untuk ‘penularan’ bakat seni
kepada para generasi, yang tujuannya untuk menghasilkan
seorang yang ahli dalam bidang seni (seniman).seorang yang ahli dalam bidang seni (seniman).



 Sistem pendidikan seni di awal sejarahnya ini, prosesnya
banyak berbasis pada sistem aprentisip, sanggar, atau studio 
kemudian bergeser ke sistem akademik pendidikan.

 Sistem pendidikan seni model pertama ini menganut prinsip
‘pendidikan di dalam seni’ (education in arts). Sistem
pendidikan seni seperti ini, dapat dikatakan merupakan aset
budaya.



 Dalam perkembangannya, terutama semenjak pertengahan
abad ke-20, pendidikan seni mulai mewacanakan bukan
‘penularan seni’ tetapi ‘pemfungsian seni’; yang tujuannya
memanfaatkan seni sarana untuk membantu
menumbuhkembangkan individu peserta didik dalam rangka
mempersiapkan hari depannya. Inilah yang disebut dengan
fungsi seni sebagai aset pendidikan atau ‘fungsi didik seni’ 
(education through arts).(education through arts).



Sistem Penularan Seni
1. Sistem apretinsip/pencantrikan.
2. Sistem pewarisan.2. Sistem pewarisan.
3. Sistem akademi.
4. Sistem sanggar dan otodidak.



Motivasi yang Mendorong
Penularan Seni
 Orang tua kepada anaknya, agar sang anak memiliki

kemampuan seni seperti orang tuanya.
 Patron seni yang menginginkan agar seni sebagai aset budaya

dilestarikan keberadaannya.
 Individu bakal calon seniman sendiri yang menginginkan agar 

dirinya memiliki profesi seniman.



Perkembangan dari Sistem Penularan
ke Pemfungsian Seni
 Seiring perubahan dan perkembangan zaman di segala bidang, 

demikian juga yang terjadi dalam pendidikan seni.
 Peran penularan seni yang semata-mata difungsikan sebagai

aset budaya,relatif dianggap tidak atau kurang lengkap, karena
ada peran lain yang dapat dimainkan oleh seni.  



Sistem Pemfungsian Seni
 Merupakan peran seni yang difungsikan untuk membantu

menumbuhkembangkan keseluruhan potensi yang dimiliki
oleh peserta didik.

 Artinya keberadaan seni dengan segala karakteristik yang 
melekat padanya dimanfaatkan untuk dilibatkan dalam usaha
mempersiapkan calon warga masyarakat generasia baru yang 
dijadikan tumpuhan harapan bangsa dan negaranya.  



Catatan
 Jangkauan pemfungsian seni yang dikatakan sebagai usaha di

kawasan pendidikan tidak berarti mengingkari kawasan
budaya. Sebab nilai-nilai pendidikan seni untuk
menumbuhkembangkan individu peserta didik itu adalah juga
bagian dari kawasan budaya.



Perbedaan antara Keilmuan Seni dan Mata 
Pelajaran Pendidikan Seni

 Meskipun keduanya menggunakan substansi yang sama yakni Meskipun keduanya menggunakan substansi yang sama yakni
seni yang dipelajarinya, namun mempunyai perbedaan yang 
amat mendasar, baik ditinjau dari aspek: 1) tujuannya; 2) 
subjek didiknya, dan 3) lembaga penyelenggaranya.



1. Ditinjau dari Tujuannya

 Keilmuan seni ditujukan untuk penguasaan kapabilitas
berkesenian (textual/ essential justification). Dalam konteks ini, berkesenian (textual/ essential justification). Dalam konteks ini, 
keilmuan seni menempatkan substansi seni itu sebagai tujuan
dari usaha yang dilakukan.



Konsep Keilmuan Seni

Seni
Tujuan

Usaha









Keilmuan Pendidikan Seni
 Sedangkan keilmuan pendidikan seni ditujukan untuk

penguasaan kapabilitas sikap serta nilai-nilai (contextual 
justification). Keilmuan pendidikan seni dalam pengertian ini, 
menempatkan substansi seni sebagai cara dan sarananya dan
bukan sebagai tujuannya.

 Adapun tujuan keilmuan pendidikan seni adalah untuk
membantu pertumbuhan dan perkembangan individu secara
utuh.utuh.



Mata Pelajaran Pendidikan Seni

Tujuan

Seni

Usaha



Keilmuan Pendidikan Seni

Tujuan

Seni

Usaha



































2. Ditinjau dari Subjek Didiknya
 Jika ditinjau dari subjek didik penerimanya, pada keilmuan

seni hanya berlaku atau diperuntukkan bagi yang memilikiseni hanya berlaku atau diperuntukkan bagi yang memiliki
bakat seni saja, sebab seni ditempatkan sebagai tujuan
pengajarannya, sedangkan pada keilmuan pendidikan seni, 
berlaku bagi semua anak tanpa dipersyaratkan memiliki bakat
seni.



3. Ditinjau dari Kategori Lembaganya

 Keilmuan seni diselenggarakan oleh lembaga pendidikan
khusus seni, baik di tingkat sekolah menengah, misalnyakhusus seni, baik di tingkat sekolah menengah, misalnya
sekolah kejuruan atau SMK (SMSR, SMM, SMKI, dan
sebagainya) atau di jenjang pendidikan tinggi misalnya institut
maupun sekolah tinggi seni. Sementara itu untuk keilmuan
pendidikan seni diselenggarakan oleh lembaga pendidikan
umum, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi.



NILAI-NILAI DALAM PENDIDIKAN SENI
 Nilai-nilai ideal yang melekat dalam proses pendidikan seni

terutama erat berkaitan dengan proses pengalaman
estetik (aesthetics experience), ketika individu
bersentuhan dengan pengalaman kegiatan berkesenian dalam
arti yang luas atau kompleks.



Pengalaman Estetik
 Merupakan salah satu dimensi substansi dari tujuan 

pendidikan seni di sekolah umum, baik yang terdapat dalam 
subbidang kajian: seni rupa, seni musik, seni tari, maupun 
seni sastra. Pengalaman estetik tersebut, dapat diperoleh 
anak-anak melalui serangkaian kegiatan berolah atau berkarya 
seni sesuai dengan sub bidang kajian seni masing-masing, dan 
juga melalui kegiatan apresiasi karya seni yang ada. 



Pengalaman Estetik dan Pengembangan
Potensi Individu

1. Pengalaman Estetik dan Pegembangan Potensi Berfikir.
2. Pengalaman Estetik dan Pengembangan Ekspresi 2. Pengalaman Estetik dan Pengembangan Ekspresi 

Kreatif.
3. Pengalaman Estetik dan Pengembangan Emotional 

Quotions.



Pengalaman Estetik dan Pegembangan 
Potensi Berfikir

 Pengalaman estetik dalam pendidikan seni mempunyai 
korelasi yang positif bagi perkembangan individu pada korelasi yang positif bagi perkembangan individu pada 
segmentasi aspek berpikir individu. Pengalaman berolah seni 
dalam sub bidang kajian seni apapun, yang melibatkan proses 
komunikasi dengan lingkungannya yang dibantu dengan panca 
inderanya, sangat membantu bagi peletakan dasar-dasar 
penggunaan olah pikir (daya rasionalitas) individu yang 
bersangkutan secara filosofis dan mendasar.bersangkutan secara filosofis dan mendasar.



Menurut Costa (dalam Garha, 1992:5)
 Aesthetics, as used here, means sensitivity to the artistic features of the 

environment and the quality of experience that evoke feelings in individual. Such 
feelings include enjoyment, exhilaration, awe, and satisfaction. Thus aesthetics the 
sensitive beginning of rational thought, which leads to enlightenment about the 
feelings include enjoyment, exhilaration, awe, and satisfaction. Thus aesthetics the 
sensitive beginning of rational thought, which leads to enlightenment about the 
complexities of our environment. Aesthetics may be the key to sustaining 
motivation, interest, and enthusiasm in young children; since they must become 
aware of their environment before they can explain it, use it wisely, and adjust to 
it.  We need to observe and nurture these aesthetic quality in children. Students 
who respond to the aesthetic aspect of their world will demonstrate behaviors 
manifesting such intagible values. They will derive more pleasure from thinking as 
they advance to higher grade levels. Their curiosity will become stronger as the 
problems they encounter become more complex. Their environment will attract problems they encounter become more complex. Their environment will attract 
their inquiry as their senses capture the rhythm, patterns, shapes, colours, and 
harmonies of the universe. After the period of inspiration comes that phase of 
execution; as children explore, investigate, and observe, their natural curiosity;  
leads them to ask “What?”, “How?”, “Why?”, and “What it?”.



Terjemahan
 Estetika, seperti yang digunakan di sini, berarti kepekaan terhadap fitur artistik 

lingkungan dan kualitas pengalaman yang membangkitkan perasaan dalam individu. 
Perasaan tersebut termasuk kenikmatan, kegembiraan, kagum, dan kepuasan. Dengan 
demikian estetika merupakan awal dari sensitivitas pemikiran rasional, yang menuju demikian estetika merupakan awal dari sensitivitas pemikiran rasional, yang menuju 
pencerahan tentang kompleksitas dari lingkungan. Estetika mungkin menjadi kunci 
untuk mempertahankan motivasi, minat, dan antusiasme pada anak-anak, karena mereka 
harus menyadari lingkungan mereka sebelum mereka dapat menjelaskannya, gunakan 
dengan bijak, dan menyesuaikan diri dengan itu. Kita perlu mengamati dan memelihara 
kualitas estetika ini pada anak-anak. Siswa yang menanggapi aspek estetika dunia mereka 
akan menunjukkan perilaku mewujudkan nilai-nilai tak berwujud tersebut. Mereka akan 
mendapatkan kesenangan yang lebih dari berpikir sebagai bekal mereka maju ke tingkat 
kelas yang lebih tinggi. Keingintahuan mereka akan menjadi lebih kuat karena masalah 
yang mereka hadapi menjadi lebih kompleks. Lingkungan mereka akan menarik 
penyelidikan mereka sebagai indra mereka menangkap ritme, pola, bentuk, warna, dan 
harmoni alam semesta. Setelah periode inspirasi datang bahwa fase eksekusi, sebagai 
penyelidikan mereka sebagai indra mereka menangkap ritme, pola, bentuk, warna, dan 
harmoni alam semesta. Setelah periode inspirasi datang bahwa fase eksekusi, sebagai 
anak-anak mengeksplorasi, menyelidiki, dan mengamati, rasa ingin tahu alami mereka, 
membawa mereka untuk bertanya "Apa?", "Bagaimana?", "Kenapa?", Dan "Apa itu?".



Pertautan Antara Pengalaman Estetik dan
Kegiatan Berfikir
 Pengalaman estetik ditempatkan sebagai suatu aktivitas yang 

dapat mempertajam daya tangkap panca indera manusia. 
Karena pengalaman estetik dapat mempertajam daya tangkap 
panca indera untuk menangkap berbagai informasi yang 
masuk melalui panca indera. Selanjutnya informasi akan 
memperkaya muatan ingatan, yang pada gilirannya sewaktu-
waktu dapat dipanggil untuk diolah dalam memecahkan 
berbagai persoalan yang setiap saat diperlukan dalam berbagai persoalan yang setiap saat diperlukan dalam 
kehidupan. Oleh karena itulah pendidikan estetika menjadi 
amat penting maknanya.



Pendidikan Seni Fundamental Bagi Proses
Kehidupan Manusia
Menurut Lowenfeld and Brittain (1982:3):

Art is fundamental in human process... Art is a dynamic and Art is fundamental in human process... Art is a dynamic and 
unifying activity, with great potential for the education of our 
children. The process of drawing, painting, or constructing is a 
complex one in which the child brings together diverse elements of his 
experience to make a new and meaningful whole.  In the process of 
selecting, interpreting, and reforming these elements, he has given us 
more than a picture or sculpture; he has given us a part of himself: more than a picture or sculpture; he has given us a part of himself: 
how he thinks, how he feels, and how he sees.



Terjemahan:
 Seni merupakan hal mendasar dalam proses manusia ... Seni 

merupakan kegiatan dinamis dan pemersatu, dengan potensi 
yang besar untuk pendidikan anak-anak kita. Proses 
menggambar, melukis, atau membangun adalah satu 
kompleks di mana anak menyatukan berbagai elemen dari 
pengalaman untuk membuat keseluruhan baru dan 
bermakna. Dalam proses pemilihan, menafsirkan, dan unsur-
unsur reformasi, ia telah memberi kita lebih dari sebuah unsur reformasi, ia telah memberi kita lebih dari sebuah 
gambar atau patung, ia telah memberi kita bagian dari 
dirinya: bagaimana ia berpikir, bagaimana perasaannya, dan 
bagaimana ia melihat.



Pengalaman Estetik dan Pengembangan 
Ekspresi Kreatif 

 Peran pengalaman estetik bagi membantu berkembangnya 
potensi ekspresi kreatif individu, tidak hanya semata-mata potensi ekspresi kreatif individu, tidak hanya semata-mata 
berkaitan dengan unsur-unsur pembentuk gambar karya 
anak-anak, tetapi terutama pada unsur proses yang mengalir 
dari ungkapan perasaan yang masih polos, ketika anak-anak
berekspresi secara wajar dan penuh spontan. Ekspresi
keplolosan dan spontanitas berkarya anak-anak itu biasanya
menyatu dalam bentuk permainan.menyatu dalam bentuk permainan.



 Hurlock (1984:328) pernah mengungkapkan bahwa, “masa 
kanak-kanak merupakan masa awal berkembangnya 
kreativitas dalam kehidupan seorang manusia, dan kreativitas kreativitas dalam kehidupan seorang manusia, dan kreativitas 
tersebut tampil untuk pertama kalinya dalam bentuk 
permainan”. 

 Oleh karena itu, proses kegiatan seni sebagai bagian dari 
aktivitas bermain, terutama di sekolah dasar dan taman 
kanak-kanak, akhirnya menempati kedudukan dan posisi yang 
strategis dalam pendidikan umum. Hal ini disebabkan pada strategis dalam pendidikan umum. Hal ini disebabkan pada 
usia tersebut pertumbuhan dan perkembangan seorang 
individu disebut sedang mengalami “masa keemasan” (golden 
period).



Pierre Duquet (dalam  Garha, 1992:8)
berpendapat:

 The urge to artistic expression as an imperative need in every child. None 
can escape it. Although for those children who are constrained and 
bullied, who lack the freedom and the material means to give full rein to bullied, who lack the freedom and the material means to give full rein to 
the urge, this need may perhaps be not so strong, the scribbles and furtive 
drawings that they make on the walls and in the margins of their exercise 
books bear ample witness that it exists and persists. A child who does not 
draw is an anomaly, and particularly so in the years between 6 and 10, 
which is outstandingly the golden age of creative expression.



Terjemahan:

 Dorongan untuk ekspresi artistik merupakan kebutuhan 
penting setiap anak. Tidak ada atu pun individu yang 
mengingkari hal itu. Meskipun untuk anak-anak yang dibatasi mengingkari hal itu. Meskipun untuk anak-anak yang dibatasi 
dan diganggu, yang tidak memiliki kebebasan dan bahan 
sarana untuk memberi kebebasan penuh untuk dorongan, 
kebutuhan ini mungkin tidak begitu kuat, coretan dan gambar 
sembunyi-sembunyi yang mereka buat di dinding dan di 
margin buku latihan mereka, merupakan saksi yang cukup 
bahwa itu ada dan tetap ada. Seorang anak yang tidak tertarikbahwa itu ada dan tetap ada. Seorang anak yang tidak tertarik
dengan hal itu adalah sebuah anomali, dan khususnya terjadi 
di tahun-tahun antara 6-10 tahun, sebagai zaman keemasan 
ekspresi kreatif yang luar biasa.



 Menyikapi masa kanak-kanak sebagai masa keemasan 
tersebut, kegiatan pendidikan seni rupa menyediakan media 
kepada anak-anak untuk mengadakan eksplorasi dan 
eksperimen dengan berbagai bahan dan alat. Oleh karena 
itulah penyediaan bahan dan alat yang variatif yang terdapat di 
lingkungan mereka akan sangat bermanfaaat bagi mereka, 
terutama dalam memancing dan dan membina perkembangan 
kreativitas mereka sejak dini.kreativitas mereka sejak dini.



Pandangan tentang Kreativitas
 Jika dahulu ada anggapan bahwa kreativitas adalah “creative –

commonly called ‘genius’ – was heriditary and that nothing could be 
done to make people creative” (Hurlock, 1984:324). Tetapi kini 
pandangan tersebut berubah, yakni: “Three aspects of of creative 
processes, each of which can be improved by learning, have a major 
importance in determining the refinement of the production. These 
are fluency, flexibility, and elaboration”. (Tiga aspek dari 
proses kreatif, yang masing-masing dapat ditingkatkan dengan proses kreatif, yang masing-masing dapat ditingkatkan dengan 
belajar, memiliki kepentingan besar dalam menentukan 
perbaikan produksi. Ini adalah kelancaran, fleksibilitas, 
dan elaborasi) (Wilson, 1974:195).



 Oleh karena itu, pendidikan melalui seni (pendidikan seni), 
yang dasar-dasarnya mulai diberikan sejak di jenjang 
pendidikan dasar dan kemudian dilanjutkan sampai pada 
jenjang pendidikan menengah atas, diidealkan mempunyai 
peran kunci dalam pengembangan sisi ekspresi kreatif 
seseorang. Sifat-sifat yang melekat pada pendidikan seni 
(antara lain: imajinatif, sensibilitas, dan kebebasan) akan 
memberikan peluang bagi terciptanya proses pengembangan memberikan peluang bagi terciptanya proses pengembangan 
kreativitas.



 Dalam pandangan psikologi kontemporer tentang belajar 
(teori belajar “konstruktivisme”), diisyaratkan bahwa belajar 
adalah mengkonstruksikan pengetahuan yang terjadi from adalah mengkonstruksikan pengetahuan yang terjadi from 
within. Jadi, tidak dengan memompakan pengetahuan itu ke 
dalam kepala pebelajar, melainkan melalui suatu dialog yang 
ditandai oleh suasana belajar yang bercirikan pengalaman dua 
sisi (two-sided experience), untuk memberikan pemahaman dan 
menyulut minat dalam mengadakan eksplorasi lebih lanjut 
tentang apa yang ingin dijadikan perolehannya. Ini berarti tentang apa yang ingin dijadikan perolehannya. Ini berarti 
bahwa, penekanan belajar tidak lagi hanya ditandai oleh segi 
kognitif belaka, melainkan juga oleh keterlibatan sensitivitas 
nilai-nilai emosional dan kreatif.



Pengalaman Estetik dan 
Pengembangan Emotional Quotions

 Manusia memiliki dua segi mental. Yang pertama, yang berasal  Manusia memiliki dua segi mental. Yang pertama, yang berasal 
dari kepala (head) yang cirinya kognitif, dan yang kedua yang 
berasal dari hati (heart), yaitu segi afektifnya. Kehidupan afektif 
ini sangat mempengaruhi kehidupan kognitif yang dikelola oleh 
otak, yang memiliki dua belahan (kiri dan kanan) dan disambung 
oleh segumpal serabut yang disebut corpus callosum.



 Berpikir holistik, kreatif, intuitif, imajinatif, dan humanistik 
merupakan tugas serta ciri dan fungsi belahan otak kanan 
(right hemisphere).

 Berpikir logis, linier, serta memorisasi terutama terkait 
dengan respons, ciri, dan fungsi  belahan otak kiri (left 
hemisphere).



 Oleh karenanya, pengalaman belajar yang menjanjikan adanya 
kualitas equilibrium pada pengembangan otak secara optimum, 
baik pada belahan kiri dan kanan akan memberikan kebebasan 
aktivitas mental (free mental work) pebelajarnya, dan hal ini  
kiranya merupakan quality assurancy yang perspektifnya sangat 
strategis bagi keberadaan individu secara holistik dalam 
kehidupan dan masyarakatnya.
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KONSEP PENDIDIKAN SENI

KONSEP

	Artinya: 1) sebagai rancangan atau buram surat ; 2) ide atau pengertian yang diabstraksikan dari peristiwa konkret (Kamus Bahasa Indonesia, 2008).











PENDIDIKAN

	Artinya adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang (UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional).











SENI

Dalam konteks ini diartikan sebagai kegiatan berkesenian. 

Kegiatan berkesenian itu terdiri dari dua jenis: 1) yang dilandasi dengan modus imitasi, dan 2) yang dilandasi modus ekspresi.











PENDIDIKAN SENI

	Dengan memadukan kedua pengertian ‘pendidikan’ dan ‘seni’ tersebut, maka pengertian ‘pendidikan seni’ adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan agar mampu menguasai kemampuan berkesenian sesuai dengan peran yang harus dimainkan.











Dua kemungkinan kemampuan yang dihasilkan peserta didik dalam melakukan kegiatan seni:

Kemampuan melakukan kegiatan seni, kapabel menggunakan modus imitasi dan ekspresi.

Kemampuan lain sebagai dampak dari proses pembimbingan, pengajaran dan/atau pelatihan tersebut. 











Catatan:

Khusus kemampuan yang kedua ini, tidak berupa kapabilitas seni, tetapi kapabilitas non seni, seperti menghargai buah pikiran dan menghargai karya seni orang lain apa pun. 











Kesimpulan tentang hasil pendidikan seni di atas, yang merupakan kapabilitas ganda tersebut, sampai saat ini dapat dikatakan sebagai ‘pengertian yang elitis’, yang dimiliki secara terbatas oleh kelompok warga masyarakat tertentu.

Sebagian besar kelompok masyarakat (termasuk masyarakat pendidik seni) memberikan pengertian yang berbeda dengan kapibilitas tunggal (kapabel menggunakan modus imitasi dan ekspresi).











Sampai saat ini kedua pengertian itu hidup berdampingan, meskipun secara diam-diam sering dipertentangkan atau dipermasalahkan satu sama lain.









SIFAT PENDIDIKAN SENI SECARA UMUM

Pendidikan seni merupakan bagian dari peradaban. Pendidikan seni telah ada sebelum manusia mengenal peradaban modern, yang tujuannya selalu mengalami perubahan.

Di awal kehadirannya sampai pertengahan abad ke-20, ‘pendidikan seni’ difungsikan untuk ‘penularan’ bakat seni kepada para generasi, yang tujuannya untuk menghasilkan seorang yang ahli dalam bidang seni (seniman).











Sistem pendidikan seni di awal sejarahnya ini, prosesnya banyak berbasis pada sistem aprentisip, sanggar, atau studio kemudian bergeser ke sistem akademik pendidikan.

Sistem pendidikan seni model pertama ini menganut prinsip ‘pendidikan di dalam seni’ (education in arts). Sistem pendidikan seni seperti ini, dapat dikatakan merupakan aset budaya.











Dalam perkembangannya, terutama semenjak pertengahan abad ke-20, pendidikan seni mulai mewacanakan bukan ‘penularan seni’ tetapi ‘pemfungsian seni’; yang tujuannya memanfaatkan seni sarana untuk membantu menumbuhkembangkan  individu peserta didik dalam rangka mempersiapkan hari depannya. Inilah yang disebut dengan fungsi seni sebagai aset pendidikan atau ‘fungsi didik seni’ (education through arts).









Sistem Penularan Seni

Sistem apretinsip/pencantrikan.

Sistem pewarisan.

Sistem akademi.

Sistem sanggar dan otodidak.











Motivasi yang Mendorong 
Penularan Seni

Orang tua kepada anaknya, agar sang anak memiliki kemampuan seni seperti orang tuanya.

Patron seni yang menginginkan agar seni sebagai aset budaya dilestarikan keberadaannya.

Individu bakal calon seniman sendiri yang menginginkan agar dirinya memiliki profesi seniman.









Perkembangan dari Sistem Penularan ke Pemfungsian Seni

Seiring perubahan dan perkembangan zaman di segala bidang, demikian juga yang terjadi dalam pendidikan seni.

Peran penularan seni yang semata-mata difungsikan sebagai aset budaya,relatif dianggap tidak atau kurang lengkap, karena ada peran lain yang dapat dimainkan oleh seni.  









Sistem Pemfungsian Seni

Merupakan peran seni yang difungsikan untuk membantu menumbuhkembangkan keseluruhan potensi yang dimiliki oleh peserta didik.

Artinya keberadaan seni dengan segala karakteristik yang melekat padanya dimanfaatkan untuk dilibatkan dalam usaha mempersiapkan calon warga masyarakat generasia baru yang dijadikan tumpuhan harapan bangsa dan negaranya.  









Catatan

Jangkauan pemfungsian seni yang dikatakan sebagai usaha di kawasan pendidikan tidak berarti mengingkari kawasan budaya. Sebab nilai-nilai pendidikan seni untuk menumbuhkembangkan individu peserta didik itu adalah juga bagian dari kawasan budaya.









Perbedaan antara Keilmuan Seni dan Mata Pelajaran Pendidikan Seni

Meskipun keduanya menggunakan substansi yang sama yakni seni yang dipelajarinya, namun mempunyai perbedaan yang amat mendasar, baik ditinjau dari aspek: 1) tujuannya; 2) subjek didiknya, dan 3) lembaga penyelenggaranya.









1. Ditinjau dari Tujuannya

Keilmuan seni ditujukan untuk penguasaan kapabilitas berkesenian (textual/ essential justification). Dalam konteks ini, keilmuan seni menempatkan substansi seni itu sebagai tujuan dari usaha yang dilakukan.















Konsep Keilmuan Seni
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Keilmuan Pendidikan Seni

Sedangkan keilmuan pendidikan seni ditujukan untuk penguasaan kapabilitas sikap serta nilai-nilai (contextual justification). Keilmuan pendidikan seni dalam pengertian ini, menempatkan substansi seni sebagai cara dan sarananya dan bukan sebagai tujuannya.

Adapun tujuan keilmuan pendidikan seni adalah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan individu secara utuh.















Mata Pelajaran Pendidikan Seni
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2. Ditinjau dari Subjek Didiknya

Jika ditinjau dari subjek didik penerimanya, pada keilmuan seni hanya berlaku atau diperuntukkan bagi yang memiliki bakat seni saja, sebab seni ditempatkan sebagai tujuan pengajarannya, sedangkan pada keilmuan pendidikan seni, berlaku bagi semua anak tanpa dipersyaratkan memiliki bakat seni.









3. Ditinjau dari Kategori Lembaganya

Keilmuan seni diselenggarakan oleh lembaga pendidikan khusus seni, baik di tingkat sekolah menengah, misalnya sekolah kejuruan atau SMK (SMSR, SMM, SMKI, dan sebagainya) atau di jenjang pendidikan tinggi misalnya institut maupun sekolah tinggi seni. Sementara itu untuk keilmuan pendidikan seni diselenggarakan oleh lembaga pendidikan umum, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi.









NILAI-NILAI DALAM PENDIDIKAN SENI

Nilai-nilai ideal yang melekat dalam proses pendidikan seni terutama erat berkaitan dengan proses pengalaman estetik (aesthetics experience), ketika individu bersentuhan dengan pengalaman kegiatan berkesenian dalam arti yang luas atau kompleks.









Pengalaman Estetik

Merupakan salah satu dimensi substansi dari tujuan pendidikan seni di sekolah umum, baik yang terdapat dalam subbidang kajian: seni rupa, seni musik, seni tari, maupun seni sastra. Pengalaman estetik tersebut, dapat diperoleh anak-anak melalui serangkaian kegiatan berolah atau berkarya seni sesuai dengan sub bidang kajian seni masing-masing, dan juga melalui kegiatan apresiasi karya seni yang ada. 









Pengalaman Estetik  dan Pengembangan Potensi Individu

Pengalaman Estetik dan Pegembangan Potensi Berfikir.

Pengalaman Estetik dan Pengembangan Ekspresi Kreatif.

Pengalaman Estetik dan Pengembangan Emotional Quotions.





















Pengalaman Estetik dan Pegembangan Potensi Berfikir


Pengalaman estetik dalam pendidikan seni mempunyai korelasi yang positif bagi perkembangan individu pada segmentasi aspek berpikir individu. Pengalaman berolah seni dalam sub bidang kajian seni apapun, yang melibatkan proses komunikasi dengan lingkungannya yang dibantu dengan panca inderanya, sangat membantu bagi peletakan dasar-dasar penggunaan olah pikir (daya rasionalitas) individu yang bersangkutan secara filosofis dan mendasar.











Menurut Costa (dalam Garha, 1992:5)

Aesthetics, as used here, means sensitivity to the artistic features of the environment and the quality of experience that evoke feelings in individual. Such feelings include enjoyment, exhilaration, awe, and satisfaction. Thus aesthetics the sensitive beginning of rational thought, which leads to enlightenment about the complexities of our environment. Aesthetics may be the key to sustaining motivation, interest, and enthusiasm in young children; since they must become aware of their environment before they can explain it, use it wisely, and adjust to it.  We need to observe and nurture these aesthetic quality in children. Students who respond to the aesthetic aspect of their world will demonstrate behaviors manifesting such intagible values. They will derive more pleasure from thinking as they advance to higher grade levels. Their curiosity will become stronger as the problems they encounter become more complex. Their environment will attract their inquiry as their senses capture the rhythm, patterns, shapes, colours, and harmonies of the universe. After the period of inspiration comes that phase of execution; as children explore, investigate, and observe, their natural curiosity;  leads them to ask “What?”, “How?”, “Why?”, and “What it?”.











Terjemahan

Estetika, seperti yang digunakan di sini, berarti kepekaan terhadap fitur artistik lingkungan dan kualitas pengalaman yang membangkitkan perasaan dalam individu. Perasaan tersebut termasuk kenikmatan, kegembiraan, kagum, dan kepuasan. Dengan demikian estetika merupakan awal dari sensitivitas pemikiran rasional, yang menuju pencerahan tentang kompleksitas dari lingkungan. Estetika mungkin menjadi kunci untuk mempertahankan motivasi, minat, dan antusiasme pada anak-anak, karena mereka harus menyadari lingkungan mereka sebelum mereka dapat menjelaskannya, gunakan dengan bijak, dan menyesuaikan diri dengan itu. Kita perlu mengamati dan memelihara kualitas estetika ini pada anak-anak. Siswa yang menanggapi aspek estetika dunia mereka akan menunjukkan perilaku mewujudkan nilai-nilai tak berwujud tersebut. Mereka akan mendapatkan kesenangan yang lebih dari berpikir sebagai bekal mereka maju ke tingkat kelas yang lebih tinggi. Keingintahuan mereka akan menjadi lebih kuat karena masalah yang mereka hadapi menjadi lebih kompleks. Lingkungan mereka akan menarik penyelidikan mereka sebagai indra mereka menangkap ritme, pola, bentuk, warna, dan harmoni alam semesta. Setelah periode inspirasi datang bahwa fase eksekusi, sebagai anak-anak mengeksplorasi, menyelidiki, dan mengamati, rasa ingin tahu alami mereka, membawa mereka untuk bertanya "Apa?", "Bagaimana?", "Kenapa?", Dan "Apa itu?".











Pertautan Antara Pengalaman Estetik dan Kegiatan Berfikir

Pengalaman estetik ditempatkan sebagai suatu aktivitas yang dapat mempertajam daya tangkap panca indera manusia. Karena pengalaman estetik dapat mempertajam daya tangkap panca indera untuk menangkap berbagai informasi yang masuk melalui panca indera. Selanjutnya informasi akan memperkaya muatan ingatan, yang pada gilirannya sewaktu-waktu dapat dipanggil untuk diolah dalam memecahkan berbagai persoalan yang setiap saat diperlukan dalam kehidupan. Oleh karena itulah pendidikan estetika menjadi amat penting maknanya.









Pendidikan Seni Fundamental Bagi Proses Kehidupan Manusia

Menurut Lowenfeld and Brittain (1982:3):

     Art is fundamental in human process... Art is a dynamic and unifying activity, with great potential for the education of our children. The process of drawing, painting, or constructing is a complex one in which the child brings together diverse elements of his experience to make a new and meaningful whole.  In the process of selecting, interpreting, and reforming these elements, he has given us more than a picture or sculpture; he has given us a part of himself: how he thinks, how he feels, and how he sees.











Terjemahan:

Seni merupakan hal mendasar dalam proses manusia ... Seni merupakan kegiatan dinamis dan pemersatu, dengan potensi yang besar untuk pendidikan anak-anak kita. Proses menggambar, melukis, atau membangun adalah satu kompleks di mana anak menyatukan berbagai elemen dari pengalaman untuk membuat keseluruhan baru dan bermakna. Dalam proses pemilihan, menafsirkan, dan unsur-unsur reformasi, ia telah memberi kita lebih dari sebuah gambar atau patung, ia telah memberi kita bagian dari dirinya: bagaimana ia berpikir, bagaimana perasaannya, dan bagaimana ia melihat.










Pengalaman Estetik dan Pengembangan Ekspresi Kreatif 


Peran pengalaman estetik bagi membantu berkembangnya potensi ekspresi kreatif individu, tidak hanya semata-mata berkaitan dengan unsur-unsur pembentuk gambar karya anak-anak, tetapi terutama pada unsur proses yang mengalir dari ungkapan perasaan yang masih polos, ketika anak-anak berekspresi secara wajar dan penuh spontan. Ekspresi keplolosan dan spontanitas berkarya anak-anak itu biasanya menyatu dalam bentuk permainan.











Hurlock (1984:328) pernah mengungkapkan bahwa, “masa kanak-kanak merupakan masa awal berkembangnya kreativitas dalam  kehidupan seorang manusia, dan kreativitas tersebut tampil untuk pertama kalinya dalam bentuk permainan”. 

Oleh karena itu, proses kegiatan seni sebagai bagian dari aktivitas bermain, terutama di sekolah dasar dan taman kanak-kanak, akhirnya menempati kedudukan dan posisi yang strategis dalam pendidikan umum. Hal ini disebabkan pada usia tersebut pertumbuhan dan perkembangan seorang individu disebut sedang mengalami “masa keemasan” (golden period).











Pierre Duquet (dalam  Garha, 1992:8) berpendapat:

The urge to artistic expression as an imperative need in every child. None can escape it. Although for those children who are constrained and bullied, who lack the freedom and the material means to give full rein to the urge, this need may perhaps be not so strong, the scribbles and furtive drawings that they make on the walls and in the margins of their exercise books bear ample witness that it exists and persists. A child who does not draw is an anomaly, and particularly so in the years between 6 and 10, which is outstandingly the golden age of creative expression.









Terjemahan:

Dorongan untuk ekspresi artistik merupakan kebutuhan penting setiap anak. Tidak ada atu pun individu yang mengingkari hal itu. Meskipun untuk anak-anak yang dibatasi dan diganggu, yang tidak memiliki kebebasan dan bahan sarana untuk memberi kebebasan penuh untuk dorongan, kebutuhan ini mungkin tidak begitu kuat, coretan dan gambar sembunyi-sembunyi yang mereka buat di dinding dan di margin buku latihan mereka, merupakan saksi yang cukup bahwa itu ada dan tetap ada. Seorang anak yang tidak tertarik dengan hal itu adalah sebuah anomali, dan khususnya terjadi di tahun-tahun antara 6-10 tahun, sebagai zaman keemasan ekspresi kreatif yang luar biasa.











Menyikapi masa kanak-kanak sebagai masa keemasan tersebut, kegiatan pendidikan seni rupa menyediakan media kepada anak-anak untuk mengadakan eksplorasi dan eksperimen dengan berbagai bahan dan alat. Oleh karena itulah penyediaan bahan dan alat yang variatif yang terdapat di lingkungan mereka akan sangat bermanfaaat bagi mereka, terutama dalam memancing dan dan membina perkembangan kreativitas mereka sejak dini.









Pandangan tentang Kreativitas

Jika dahulu ada anggapan bahwa kreativitas adalah “creative – commonly called ‘genius’ – was heriditary and that nothing could be done to make people creative” (Hurlock, 1984:324). Tetapi kini pandangan tersebut berubah, yakni: “Three aspects of of creative processes, each of which can be improved by learning, have a major importance in determining the refinement of the production. These are fluency, flexibility, and elaboration”. (Tiga aspek dari proses kreatif, yang masing-masing dapat ditingkatkan dengan belajar, memiliki kepentingan besar dalam menentukan perbaikan produksi. Ini adalah kelancaran, fleksibilitas, dan elaborasi) (Wilson, 1974:195).











Oleh karena itu, pendidikan melalui seni (pendidikan seni), yang dasar-dasarnya mulai diberikan sejak di jenjang pendidikan dasar dan kemudian dilanjutkan sampai pada jenjang pendidikan menengah atas, diidealkan mempunyai peran kunci dalam pengembangan sisi ekspresi kreatif seseorang. Sifat-sifat yang melekat pada pendidikan seni (antara lain: imajinatif, sensibilitas, dan kebebasan) akan memberikan peluang bagi terciptanya proses pengembangan kreativitas.











Dalam pandangan psikologi kontemporer tentang belajar (teori belajar “konstruktivisme”), diisyaratkan bahwa belajar adalah mengkonstruksikan pengetahuan yang terjadi from within. Jadi, tidak dengan memompakan pengetahuan itu ke dalam kepala pebelajar, melainkan melalui suatu dialog yang ditandai oleh suasana belajar yang bercirikan pengalaman dua sisi (two-sided experience), untuk memberikan pemahaman dan menyulut minat dalam mengadakan eksplorasi lebih lanjut tentang apa yang ingin dijadikan perolehannya. Ini berarti bahwa, penekanan belajar tidak lagi hanya ditandai oleh segi kognitif belaka, melainkan juga oleh keterlibatan sensitivitas nilai-nilai emosional dan kreatif.









Pengalaman Estetik dan Pengembangan Emotional Quotions


Manusia memiliki dua segi mental. Yang pertama, yang berasal dari kepala (head) yang cirinya kognitif, dan yang kedua yang berasal dari hati (heart), yaitu segi afektifnya. Kehidupan afektif ini sangat mempengaruhi kehidupan kognitif yang dikelola oleh otak, yang memiliki dua belahan (kiri dan kanan) dan disambung oleh segumpal serabut yang disebut corpus callosum.













Berpikir holistik, kreatif, intuitif, imajinatif, dan humanistik merupakan tugas serta ciri dan fungsi belahan otak kanan (right hemisphere).

Berpikir logis, linier, serta memorisasi terutama terkait dengan respons, ciri, dan fungsi  belahan otak kiri (left hemisphere).











Oleh karenanya, pengalaman belajar yang menjanjikan adanya kualitas equilibrium pada pengembangan otak secara optimum, baik pada belahan kiri dan kanan akan memberikan kebebasan aktivitas mental (free mental work) pebelajarnya, dan hal ini  kiranya merupakan quality assurancy yang perspektifnya sangat strategis bagi keberadaan individu secara holistik dalam kehidupan dan masyarakatnya.
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