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Nilai estetik

KARYA SENI

Struktur 
bentuk, 
medium, 
Perasaan, 
gagasan.Kepuasan batin





• Bidang filsafat: nilai dipakai sbg suatu kata 
benda abstrak yang berarti keberhargaan atau 
kebaikan

• Nilai: kemampuan yang dipercayai ada pada 
sesuatu benda untuk memuaskan suatu 
keinginan manusia. Sifat dari sesuatu benda 
yang menyebabkannya menarik minat 
seseorang atau suatu golongan.



Nilai 

ekstrinsik

Sifat baik atau bernilai 
dari sesuatu benda 
sebagai suatu alat 
atau sarana untuk 
sesuatu hal lainnya

Nilai 

intrinsik

Sifat baik atau bernilai  
dalam dirinya atau 
sebagai tujuan 
ataupun demi 
kepentingan sendiri 
dari benda yang 
bersangkutan



Nilai menurut Kant

• Nilai estetis yang murni terdapat pada 
garis, bentuk, warna, gerak, tempo, 
irama, dialog, ruang

• Nilai ekstra estetis atau nilai 
tambahan terdapat pada bentuk-
bentuk manusia, alam, binatang



NILAI INTRINSIK

• Nilai seni itu terdapat pada bentuknya

Nilai estetis murni: Kepuasan yang 
ditimbulkan oleh hubungan warna-
warna, garis-garis, dan bentuk-
bentuk

Keindahan tambahan 
adalah keindahan 
manusia, bangunan 
sebagai objeknya

Setiap karya seni mengandung aspek nilai 
intrinsik yakni berupa “bentuk-bentuk 
menarik dan indah”



Bandingkan 
dengan karya 
sebelumnya

• Karya tampak 2d, warna alam, garis 

kontur lebih kelihatan, 

• Figur manusia distilasi, banyak 

gambar  simbol-simbol



NILAI EKSTRINSIK

• Susunan dari arti-arti di dalam 
dan susunan medium inderawi 
yang menampung proyeksi dari 
makna dalam harus dikawinkan

• Nilai ekstrinsik jelas bersifat 
kontekstual (seniman 
bersinggungan dengan 
kenyataan di luar dirinya secara 
konkret)

• Nilai ini merupakan hasil 
keterlibatan seniman dengan 
lingkungan hidupnya.



• Memiliki kepribadian 
Indonesia ; merefleksi 
apa yang terjadi pada 
budaya masyarakat.

• Seniman mengalami 
keterlibatan dan 
melihat fenomena 

Laki-laki Bali dan Ayam 
Jago, 
1958, Agus Djaja S. 



Perpaduan seni ini menggambarkan 
tentang keindahan religiusitas.



NILAI KOGNITIF (PENGETAHUAN)

• Nilai ini terbatas pada beberapa cabang 
seni saja yaitu seni rupa, film, dan sastra

Dilukiskan 
pengetahuan 
tentang budaya 
tanam padi, 
kehidupan 
masyarakat desa



NILAI HIDUP
• Karya seni bukan semata-mata 

demi artistik, meskipun ada 
aliran yang demikian.

• Karya seni dilihat dari konteks 
praktis dan fungsional dalam 
hidup manusia

• Orang dapat bertanya tentang 
arti kematian, kemiskinan, 
perceraian



Iklan tentang penggunaan hp saat berkendara



Wujud seni

• Nilai penampilan

Nilai wujud yang 
melahirkan benda 
seni

 Nilai pengungkapan

Dapat menunjukkan bakat 
pribadi seseorang, nilai 
ketrampilan, nilai 
medium yang dipakainya

 Nilai isi

Nilai pengetahuan, 
rasa, gagasan, 
pesan, nilai hidup

Nilai-nilai 
dasar
Dalam seni 
apapun



Nilai penampilan
Tampak tali dirangkai hingga membentuk 
figur + pencahayaan

Nilai isi

Ada gagasan dan 
pesan yang 
disampaikan 
tergantung interpretasi 
penghayat

Nilai pengungkapan

Kemampuan merangkai dan medium dalam 
pengungkapan ide



Pemeran ini bertajuk 
'Grammar Of Meditation'. 


