
Bahasan dan Pengertian Estetika



SEJARAH ESTETIKA

Yunani 
kuno Abad 18

Keindahan
(beauty)



ISTILAH ESTETIKA

Beautiful (inggris)Beautiful (inggris)
Beau (perancis)Beau (perancis)

Bello (italia dan Bello (italia dan 
spanyol)spanyol)

Bellum (latin)Bellum (latin)

keindahan

aesthetics
Yunani

aisthesis



Merupakan perkembangan istilah Yunani:

4) Aesthetica (Ilmu tentang nilai 
penginderaan)

3) Aestheticos (Hal-hal yang berkait dengan 
penginderaan) 

2) Aesthesis (penginderaan, pengamatan)

1) Aisthanomai (mengindera, mempersepsi, 
‘merasakan’ dengan indera)

Estetika (Aesthetics)



ALEXANDER BAUMGARTEN 
(1735) filsuf rasionalis Jerman

• Estetika sebagai suatu bidang 
khusus

• Secara etimologis kata itu berarti 
teori tentang penginderaan

• Pengetahuan yang berkaitan 
dengan objek yang dapat diamati 
dan merangsang indra, 
khususnya karya seni



PENGERTIAN

• Estetika memang berawal dari
kegiatan merasakan, menanggapi,

mengindera, atau mengamati objek,
baik objek alam maupun seni

• berarti perasaan, persepsi, penginderaan, 
pencerapan, pengamatan, atau tanggapan



KEINDAHAN DALAM ARTI LUAS:
Keindahan seni, keindahan alam, keindahan 

moral, keindahan intelektual
KEINDAHAN DALAM ARTI ESTETIKA 

MURNI
Pengalaman estetis dari seseorang dalam 

hubungannya dengan segala sesuatu 
yang dicerapnya

KEINDAHAN DALAM ARTI TERBATAS
Menyangkut benda-benda yang dicerap 

dengan penglihatan (keindahan bentuk, 
warna secara kasat mata)



• Secara khusus digunakan untuk 
menyebut apa-apa yang dianggap 
bernilai atau bermatra pengalaman 
indrawi: rupa (visual), rungu (audio),
atau gabungan rupa-rungu (audio-
visual)

• Sedangkan makna harafiah 
‘estetika’ adalah kajian tentang 
keindahan (beauty) atau yang 
indah (the aesthetic), citarasa 
(taste), dan seni (art).



•Pengertian yang telah 
diterima dewasa ini 
adalah “teori tentang 
keindahan dan seni”



Penjelasan makna

aesthetics Anaesthesi≠



Di rumah sakit, ada papan yang 
dipasang di halaman kompleks RS 
atau di depan ruang OK (ruang 

operasi/kamar bedah):

“Dokter Anaesthesi”

Dick Hartoko
menggambarkan penggunaan istilah estetika
dalam dunia kedokteran, untuk memperjelas

makna kata yg kita kaji

Who’s that?



Kata anaesthesis merupakan gabungan kata
an (tidak) dan aesthesis (perasaan, pengamatan, 

pencerapan, tanggapan, penginderaan, atau 

persepsi). 

Dokter Ahli Anaesthesi

adalah dokter yang ahli dalam 
“meniadakan perasaan, 

pengamatan, pencerapan, 
tanggapan, penginderaan, atau 

persepsi”



atau istilah lain, misalnya

teori cita rasa (theory of taste) (J. Addison, empirist), 

teori sikap atau sikap estetis (theory of aesthetic attitude

(Edward Bullough), 

filsafat persyaratan seni (de Bruyne),

teori nilai (W. Halverson),

fils. keindahan (The Liang Gie; AAM. Djelantik),

dsb.

Ada yang menolak penggunaan Estetika

dan mengusulkan penggunaan istilah keindahan



TUJUANNYA
v Menentukan sikap terhadap keindahan dalam

alam, kehidupan manusia dan karya seni
v Mencari pendekatan dalam menjawab

masalah objek pengamatan indra
v Mencari pandangan menyeluruh tentang

keindahan dan objek yang memperlihatkan
rasa keindahan

v Mengkaji masalah bahasa dan penuturannya
yang baik (istilah dan konsep keindahan)

v Mencari teori untuk menjawab di sekitar
karya seni dan objek-objek yang menerbitkan
pengalaman indah.



Comaraswamy 
dan Gadamer

Baumgarten

Pengamatan 
indra

Fenomena 
psikologi 
dan selera 
subjektif

Hasrat manusia

Pengalaman 
kerohanian, 
kepuasan 
intelektual, moral 
dan agama serta 
pengetahuan



3 unsur dalam kajian estetika
Pembicaraan tentang hakikat karya 
seni dan objek-objek indah buatan 
manusia

Pembicaraan tentang maksud dan 
tujuan penciptaan karya seni serta 
cara bagaimana memahami dan 
menafsirkannya

Mencari tolok ukur penilaian karya 
seni dengan kaidah-kaidah tertentu 
yang memadai



Besar kecilnya kesempurnaan karya seni

Gagasan, konsep dan wawasan

Fungsi dalam kehidupan masyarakat

Nilai-nilai yang ditawarkan dan 
relevansinya bagi perkembangan 
kebudayaan

Sesuai dengan cita-cita kehidupan 
dan nilai kemanusiaan

Kegunaan 


