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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pada dasarnya manusia hidup di dunia harus memenuhi lima kebutuhan pokok untuk 

bertahan hidup, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan 

penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Hal tersebut harus dipenuhi untuk menunjang 

kesejahteraan dan kualitas hidup seorang manusia (Maslow dalam Lianto, 1984 hlm. 39). Semua 

kebutuhan tersebut dapat diperoleh dari berbagai bidang berbeda, tergantung keahlian setiap 

pribadi manusia. Untuk memenuhi kebutuhan akan penghargaan dan aktualisasi diri salah 

satunya dengan cara berkesenian, karena dalam berkesenian setiap orang merdeka akan dirinya 

sehingga dapat mengekspresikan diri sesuai keinginan. Banyak orang yang merasakan dorongan 

secara tidak langsung untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan seni, entah itu seni visual 

(seni yang tampak oleh mata dan perabaan), seni audio (seni yang dinikmati dengan indera 

pendengaran), maupun seni audio-visual (seni yang berkaitan dengan indera penglihatan dan 

pendengaran dalam satu waktu). 

Sumardjo (2000, hlm. 41) mengemukakan perihal seni sebagai berikut: 

“Kata seni telah umum dipakai sebagai padanan kata bahasa Inggris yaitu 

art...Kata seni berasal dari bahasa Melayu (Melayu-Tinggi untuk membedakanya 

dengan Melayu-Rendah di zaman kolonial) yang berarti kecil...Tetapi dalam 

majalah Pujangga Baru pada 10 April 1935... telah dipakai kata seni dalam 

pengertian seperti yang kita pakai, yaitu art...” 

Dari penjelasan tersebut kita mendapatkan informasi bahwa kata seni merupakan serapan bahasa 

Inggris dan Melayu yaitu art. Pada dasarnya seni merupakan dorongan atau hasrat untuk 

mencurahkan pemikiran maupun ungkapan pada sebuah media sehingga memiliki nilai estetika 

dan makna tersendiri bagi seniman (orang yang membuat karya seni). Pernyataan tersebut 

sejalan dengan pandangan Ducasse (dalam Setjoatmodjo 1988, hlm 5) yang menyatakan “Seni 

adalah aktivitas yang punya tujuan yang terkontrol yang bermaksud menciptakan suatu objek 

yang punya kemampuan merefleksi terhadap penciptanya...objek itulah yang membangkitkan 

perasaan estetis...” 
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 Seni terbagi menjadi beberapa cabang seni dan salah satunya seni rupa. Seni rupa adalah 

sebuah ide atau gagasan yang dicurahkan pada objek dua atau tiga dimensi sehingga dapat 

dinikmati secara visual atau menggunakan indera pengelihatan. Pernyataan tersebut sejalan 

dengan pendapat Muharram dan Sundaryanti  (1992, hlm. 3) “Hakikat karya seni rupa sendiri 

adalah ungkapan ide/gagasan, perasaan, emosi yang dicurahkan dalam wujud dua atau tiga 

dimensi.” Seni rupa dua dimensi adalah karya seni yang memiliki ukuran panjang dan lebar, 

sehingga hanya dapat dinikmati dari satu sisi saja. Contoh karya seni dua dimensi sangat 

beragam diantaranya adalah grafis, ilustrasi, relief, dan seni lukis. Sedangkan seni rupa tiga 

dimensi adalah karya seni yang memiliki ukuran, panjang, lebar, dan tinggi sehingga dapat 

dinikmati dari berbagai sisi. Contoh karya seni tiga dimensi adalah patung, keramik, dan boneka. 

Seni lukis merupakan salah satu seni yang sudah dikenal manusia sejak ribuan tahun lalu, 

terbukti dengan adanya peninggalan lukisan Gua Lascaux yang menggambarkan hewan-hewan 

buruan dan manusia. Menurut Roder dan Galis (dalam Poesponegoro; 2008, hlm. 185), yang 

menyelidiki lukisan gua di Papua, lukisan itu berkaitan dengan upacara penghormatan nenek 

moyang, upacara penguburan, dan mungkin juga keperluan ilmu dukun, untuk minta hujan dan 

kesuburan, atau memperingati suatu kejadian yang penting. Seiring bergantinya zaman, maka 

berubah pula fungsi, bentuk, dan makna sebuah lukisan. Pada zaman pra-sejarah lukisan gua 

mengusung kebutuhan dan pencapaian komunal, sedangkan di era post-modern karya seni lukis 

merupakan wujud ekspresi individual atau personal. Dengan memperlihatkan berbagai teknik 

seni lukis yang semakin beragam para seniman semakin bebas mengekspresikan diri mereka 

dalam media lukis. Hal tersebut juga dilakukan oleh putri seniman besar, Popo Iskandar, yakni 

Tetet Cahyati. 

Nama Tetet Cahyati memang sudah tidak asing lagi di dunia pendidikan dan seni rupa 

Indonesia, Kota Bandung khususnya. Lahir di keluarga seniman membuat Tetet Cahyati 

memiliki bakat seni Popo Iskandar, salah satu pelukis tersohor di Bandung. Dengan mengusung 

gaya lukis ekspresivisme-abstrak, karya lukis beliau telah menghiasi beberapa pameran di Ceko, 

Malaysia, Singapura, dan beberapa kota di Indonesia. Lukisan-lukisan karya Tetet Cahyati tentu 

saja memiliki karakter tersendiri yang membuat karya tersebut berbeda dan unik. Walau 

terinspirasi dan dibimbing sang ayah, karya beliau tetap memiliki ciri khas tersendiri. Satu hal 

unik yang patut diperhatikan, dalam satu tema “Bandung” beliau membuat lukisan yang 

merupakan hasil transvisual karya puisi ciptaanya yang berjudul sama. Bila kita telaah karya 
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beliau mengingatkan kita pada seni lukis zaman pra-sejarah dimana karya seni saling 

melengkapi, tidak hanya terpatok pada satu bidang seni saja dengan kata lain beliau membuat 

sebuah karya seni lintas media. Herry Dim salah satu seniman yang juga melakukan transvisual 

puisi menjadi karya seni rupa modern seperti cara berkesenian Tetet Cahyati. Bahkan Herry Dim 

juga mengapresiasi karya Tetet Cahyati yang merupakan rekan sesama penyair dan seniman 

modern. Tidak heran inovasi beliau dalam berkarya mendapatkan respon positif dari kalangan 

seni rupa maupun pendidikan di Kota Bandung dan menarik perhatian penulis. 

Dengan mengusung aliran lukis ekspresivisme-abstrak yang bersumber gagasan puisi 

bertema Bandung, Tetet Cahyati telah menunjukan esksistensinya secara mandiri di dunia seni 

rupa maupun pendidikan Indonesia. Hal tersebut mendorong penulis untuk menganalisis lebih 

jauh nilai estetik dan makna karya lukis Tetet Cahyati dalam skripsi “ANALISIS ESTETIK 

DAN MAKNA KARYA LUKIS TETET CAHYATI”. Penulis berharap skripsi ini dapat 

memberikan informasi dan pengetahuan bagi pembaca, maupun masyarakat luas tentang nilai 

estetik dan makna karya  lukis Tetet Cahyati. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan  latar belakang masalah di atas, maka ada sejumlah hal yang dapat dikaji 

diantaranya unsur-unsur visual karya lukis, nilai estetik, dan makna karya lukis abstrak.  

Sejalan dengan batasan di atas, maka rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah: 

1. Bagaimana visualisasi karya lukis Tetet Cahyati dari sumber gagasan puisinya yang bertema 

Bandung? 

2. Bagaimana nilai estetik yang terdapat pada karya lukis Tetet Cahyati dari sumber gagasan 

puisinya yang bertema Bandung? 

3. Bagaimana makna yang terdapat dari karya lukis Tetet Cahyati dari sumber gagasan puisinya 

yang bertema Bandung? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 Merujuk ruang lingkup yang akan dikaji seperti yang dijelaskan dalam pembatasan 

masalah, maka penelitian ini memiki tujuan sebagai berikut:  

1. Mengindetifikasi visualisasi karya lukis Tetet Cahyati dari sumber gagasan puisinya yang 

bertema Bandung. 
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2. Menganalisa makna yang terdapat pada karya lukis Tetet Cahyati dari sumber gagasan 

puisinya yang bertema Bandung. 

 Untuk memperoleh tujuan yang berhubungan dengan unsur visual dan nilai estetik, 

penulis menggunakan metode pendekatan formalisme, ekspresifisme, dan instrumentalisme. 

Sedangkan untuk memperoleh makna karya lukis menggunakan pendekatan semiotika 

strukturalis Ferdinand de Saussure. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Skripsi  “ANALISIS ESTETIK DAN MAKNA KARYA LUKIS TETET CAHYATI” 

diharapkan dapat bermanfaat bagi siapapun, diantaranya: 

1. Mahasiswa Seni Rupa 

Menambah wawasan, apresiasi, dan sikap kritis terhadap perkembangan dunia seni lukis 

abstrak Indonesia. Selain itu mengenal lebih dalam nilai estetik dan makna karya seni lukis 

ekspresivisme-abstrak, yakni karya lukis Tetet Cahyati yang merupakan hasil transvisual 

puisinya yang bertemakan Bandung. 

2. Masyarakat Umum 

 Membangkitkan apresiasi dan wawasan masyarakat umum tentang perkembangan dunia 

seni rupa di Indonesia. Selain itu mengenal lebih dalam nilai estetik dan makna karya lukis 

ekspresivisme-abstrak ataupun sebuah karya lukis yang merupakan hasil transvisual. 

3. Seniman yang bersangkutan 

 Menjadi motivasi untuk lebih aktif, kreatif, dan produktif dalam menciptakan karya seni 

rupa. 

4. Dunia Kesenirupaan 

 Memperkenalkan dan menjadikan bahan pembahasan perkembangan seni lukis 

ekspresivisme-abstrak dan karya seni lintas media di Indonesia, di Kota Bandung khususnya.  

5. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 

 Menambah informasi, koleksi, maupun dokumentasi tentang kajian karya lukis Tetet 

Cahyati. 
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E. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berdasarkan data dan informasi dari buku acuan 

yang menunjang, internet, katalog pameran, dan  artikel di media cetak. 

 

F. METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian adalah alat bantu untuk mendapatkan data tentang objek yang sedang 

diteliti agar lebih sistematis. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, 

yaitu mengidentifikasi unsur-unsur visual, nilai estetik, dan makna karya lukis Tetet Cahyati. 

Penulis juga menggunakan nilai-nilai pendekatan kualitatif melalui wawancara, studi pustaka, 

serta observasi lapangan. Dalam menganalisa visualisasi karya lukis Tetet Cahyati, penulis 

menggunakan pendekatan-pendekatan kritik seni yaitu pendekatan formalisme, ekspresivisme, 

instrumentalisme. Sedangkan untuk menganalisa makna karya lukis beliau dengan menggunakan 

pendekatan semiotika strukturalis Ferdinand de Saussure. 

 Kerangka pemikiran merupakan peta alur penelitian ini, oleh sebab itu kerangka 

penelitian turut menunjang metodelogi penelitian agar metodologi bersinergi dengan teori dan 

obyek penelitian. Kerangka pemikiran penulis dirangkum pada diagram berikut ini: 

Diagram 1.1 

Kerangka Pemikiran  

 

Seni Rupa

Kriya

Desain

Murni

Lukis

Tetet Cahyati

Makna

Tanda dan Petanda

Bentuk dan Isi

Bahasa dan Ujaran

Sinkronis dan 
Diakronis

Sintagma dan  
Paradigma

Estetika

Tena

Teknik Berkarya

Gaya Seni

Proses Berkarya

Nilai Kebaruan

Aspek Ekonomi

Latar Belakang

Sosial

Pendididkan

Pengalaman Estetik
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(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2014) 

 

G. SISTEMATIKA PENULISAN 

 Penelitian ini akan dibagi dalam beberapa bab, yaitu : 

BAB I. Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II. Kajian teoritis berisikan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, yakni:  

a. Seni rupa berdasarkan teori Leanger (Kartika; 2004, hlm. 2) dan didukung teori pembagian 

seni menurut Kulpe (Muharram E dan Sundaryati; 1992, hlm. 7) yaitu, seni rupa (applied 

art) dan seni rupa murni (fine art). Berdasarkan pemahaman Kartika (2004, hlm. 36) 

bahwasanya seni lukis merupakan ungkapan ekspresi yang dituangkan berdasarkan unsur 

rupa, yaitu garis, warna, tekstur, bangun, dan sebagainya. 

b. Estetika berdasarkan teori Worringer, didukung teori Horspers (Setdjoatmodjo; 1988 hlm. 2, 

hlm. 139). 

c. Semiotika strukturalis berdasarkan teori Ferdinand de Saussure (Sukyadi; 2011 hlm. 202). 

d. Struktur puisi menurut Aminuddin (2004, hlm. 136-147). 

BAB III. Metode dan Teknik Penelitian yang berisikan metode penelitian, lokasi penelitian dan 

unit analisis, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, dan 

prosedur dan tahap penelitian. 

BAB IV. Biografi Singkat Tetet Cahyati  dan Analisis Karya Lukis Tetet Cahyati. Dalam bab ini 

akan menjelaskan latar kehidupan dan proses kekaryaan lukis Tetet Cahyati (mencakup 

pendidikan, pengalaman berkarya, dan penghargaan yang diperoleh). Selain itu penulis akan 

membahas hasil analisis estetik dan makna lukis Tetet Cahyati dari sumber gagasan puisinya 

yang bertema Bandung. 

BAB V. Simpulan dan Saran Dalam bab ini penulis memaparkan simpulan dan rekomendasi dari 

hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. 

 


