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Dari Penyunting

Manusia sebagai makhluk sosial dan budaya melakukan interaksi
sesamanya, baik dalam kelompok kecil maupun besar. Interaksi ini akan
mengakibatkan saling mempengaruhi ide, perilaku, maupun benda-benda
budaya. Proses interaksi ini dalam kajian budaya dideskripsikan melalui
istilah-istilah: akulturasi, asimilasi, difusi, miksturisasi, inkulturasi, hibridasi,
dan lain-lainnya.
Dalam terbitan nomor 3 tahun 2 kali ini, Studia Kultura, Jurnal
Ilmiah llmu Budaya, menekankan kepada aspek interaksi tersebut dari
berbagai sudut pandang, seperti: antropolinguistik, filsafat, estetika, politik,
dan pendidikan bahasa. Kajian ini memberikan kita renungan mendalam
tentang berbagai sisi budaya, yang selama ini mungkin kita abaikan.
Ada enam penulis yang menyumbangkan pikiran-pikirannya dalam
bentuk artikel. Keenam penulis ini adalah para dosen di lingkungan Fakultas
Sastra, Universitas Sumatera Utara. Mereka memiliki kapasitas dan jenis
keilmuan yang berbeda-beda, namun masih dalam mainstream ilmu-ilmu
budaya. Terdiri dari ahli kajian linguistik, susastra, serta seni dan filsafat.
Hasil kajian para penulis memperlihakan bahwa kondisi-kondisi
kontemporer di Indonesia yang terdiri dari masyarakat majemuk perlu
dilandasi oleh kejujuran dan kesepakatan bersama, untuk membangun sebuah
negara bangsa. Di bidang filsafat dan seni, terjadi perubahan-perubahan
kontekstual yang mengharuskan para ahli agama secara terus-menerus
mengkaji kedudukan seni, serta diperlukannya ijtihad dan pembaharuanpembaharuan pemikiran sesuai dengan perkembangan zaman. Akulturasi
antara budaya seluruh dunia tampaknya menjadi fenomena sosial masyarakat
dunia sekarang ini. Tak terkecuali ada sastrawan kita yang mencari jati diri
lewat filsafat-fillsafat Timur, dengan pengembaraan batin yang intens. Dalam
mengamati gejala sosial politik, kajian teks dan konteks akan merekamnya
secara terintegrasi dan holistik. Misalnya peristiwa akhir kekuasaan Presiden
Soeharto, memperlihatkan ia begitu ahli “bermain” dalam opini publik. Di
bidang bahasa, dalam konteks membaca dan mengetahui apa yang dibaca,
dapat digunakan tiga jenis evaluasi: pertanyaan komprehensif, pilihan
berganda, dan konteks teks—yang akan menambah wawasan keilmuan dan
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kemampuan berbahasa seseorang. Demikian pokok-pokok pikiran yang
hendak dikomunikasikan oleh para penulis.

Akhirnya, para penyunting berharap bahwa para pembaca terus
memberikan saran-saran konstruktif, untuk kesempurnaam jurnal tercinta ini.
Pada akhirnya apa yang kita lakukan adalah akan menambah wawasan
keilmuan kita, khususnya ilmu budaya, yang terus berkembang dengan
densitas padat. Semoga kita menjadi manusia yang bijaksana dan dilandasi
oleh nilai-nilai relijius. Wassalam.
Namsyah Hot Hasibuan
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ESTETIKA DALAM
SENI PERTUNJUKAN MELAYU

Muhammad Takari
Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara

Abstract
The aesthetic in the art of Malay world have a main role. It link with ideas,
activities, and artefacts. In Malay cultural performing art, aesthetic always
doing in the concept of creativity, mixturization, hibridation (adun) between
Islam, Western, and indigenous elements, in the world context. The influence
aesthetic from Islam can be analyzed throughout the musical art aesthetic of
Al-Farabi; absorbed of Islamic dance and its aesthetic as expressed in zapin,
hadrah, rodat, and marawis; in theatre Malay adopted some aesthetic though
and art genre especially in Arabian night (cerita seribu satu malam), wayang
Parsi, bangsawan, and karagos. From Western culture, Malay adopted some
aesthetic in their performing art, for example uses the scale system in music as
just intonation, equal tempered, Phytagoras scale, and tuning system of
instruments. In the dance, Malay adopted paired dance in joget or branyo. In
the theatre, Malay influenced Western aesthetic as in the idea of beauty, role,
setting, staging, and dialog writing. The indigenous elements aesthetic of
Malay performing art can be analyzed in the concept of naturalism imitation
(kembali ke alam semula jadi), improvization (gerenek, patah lagu and
cengkok), simbolization of dance movement, etc. Their aesthetic in
performing art based on innovation or acculturation process. Islam is the
fundamental philosophy in Malay performing art idea and actuality.

1. Pendahuluan
Seni identik dengan keindahan dan keindahan identik dengan estetika.
Keindahan dan estetika menjadi sebuah wacana yang menarik, terutama
dalam membincangkan berbagai cabang kesenian. Sementara itu, secara
sosiokultural, seni timbul dalam kebudayaan manusia, karena manusia
membutuhkan pemenuhan akan rasa keindahan. Seni dan keindahan ini
dalam sejarah perkembangan peradaban manusia dikaji dalam bidang
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estetika atau filsafat keindahan. Tampaknya keindahan dalam bidang seni
ini ada yang sifatnya khusus dan ada pula yang mencapai tahap umum.
Selain itu konsep tentang keindahan ini boleh saja berbeda di antara
kelompok manusia, meskipun adakalanya terdapat kesamaan.
Dalam sejarah ilmu pengetahuan, estetika adalah sebuah cabang sains
yang kajiannya adalah membahas kesenian. Sains ini telah lama digeluti
oleh para ilmuwan di dunia Barat dan dunia lainnya. Walaupun dalam
kajiannya estetika ingin mencapai tahapan generalisasi, dan akhirnya adalah
mengkaji manusia pendukungnya, namun ada juga nilai-nilai parsial yang
terbatas oleh lingkup etnik, ras, atau bangsa. Keanekaragaman konsep
estetika ini perlu dilihat dan diperhatikan untuk mengkaji bahwa manusia itu
beragam namun ada nilai-nilai universal dalam satu ragam. Tulisan ini akan
membahas konsep-konsep estetika dalam seni pertunjukan Melayu dengan
memperbandingkannya dengan konsep-konsep estetika Barat dan Islam
sebagai salah satu unsur yang mendukung konsep-konsep estetika dunia
Melayu.
2. Seni dalam Kajian Estetika Barat
Dalam sejarah pengetahuan dan sains Barat, kajian terhadap unsur-unsur
keindahan, dilakukan dalam disiplin yang disebut estetika (aesthetic) atau
dalam bahasa Indonesia lazim disebut filsafat keindahan. Dalam peradaban
Barat, estetika dimulai dari sumber budaya Yunani dan Romawi. (Edward et
al. 1967: volume 1 dan 2). Estetika menurut Adler et al. (eds.) adalah
disiplin yang mengkaji tentang keindahan (sebagai antonim dari keburukan).
Estetika ini memasukkan kajian secara umum dan teori tentang seni, dan
berbagai pengalaman manusia mengenainya. Adapun ilmu-ilmu bantunya
adalah filsafat seni, psikologi seni, dan sosiologi seni. Estetika juga kadangkadang didefinisikan lebih khusus lagi sebagai sebuah disiplin ilmu
keindahan, yang mengandung makna memiliki lapangan kajian seni, yang
mencakup: teater, musik, tari, dan sastra (lihat Adler et al. (eds.) 1986:161).
Selain dari pendapat Adler et al., seorang teoretikus filsafat ternama,
Hospers mendefinisikan estetika atau filsafat keindahan itu sebagai cabang
filsafat yang memusatkan perhatian kepada konsep-konsep dan solusi-solusi
masalah yang terjadi dalam objek-objek estetis yang direnungkan. Dalam
sejarah perkembangan ilmu pengetahuan (sains) Barat, awalnya istilah
estetika dipopulerkan oleh Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762)
melalui beberapa uraian yang berkembang menjadi ilmu tentang keindahan.
Baumgarten menggunakan istilah estetika untuk membedakan antara
pengetahuan intelektual dan pengetahuan inderawi. Karena istilah estetika
baru muncul pada abad ke-18, maka pemahaman mengenai keindahan harus
dibedakan dengan pengertian estetika. Jika sebuah bentuk mencapai nilai
betul, maka dapat dinilai estetis, sebaliknya bentuk yang melebihi nilai
betul, yaitu mencapai nilai baik penuh arti, maka dinilai indah. Dalam
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pengertian tersebut, maka sesuatu yang estetis belum tentu indah dalam arti
sesungguhnya, sedangkan sesuatu yang indah pasti estetis. Banyak pemikir
seni berpendapat bahwa keindahan berhubungan dengan rasa (taste) yang
menyenangkan seperti Clive Bell, George Santayana, dan R.G Collingwood
(lebih jauh lihat Harrison et al. 2001)
Seterusnya, jika mengacu kepada pendapat Hospers, maka diperlukan
satu sikap khusus bagi seseorang agar dapat mencari pengalaman estetika,
termasuk pengamatan objek estetika ataupun penciptaan objek estetika itu
sendiri. Dalam kajian filsafat, pemahaman mengenai estetika dapat dibagi
menjadi dua: (a) langsung meneliti keindahaan itu dalam obyek-obyek atau
benda-benda atau alam indah serta karya seni, dan (b) menyoroti situasi
kontemplasi rasa indah yang sedang dialami oleh pengamat atau pengalaman
keindahan yang dialami seseorang. Keindahan biasanya dikaitkan dengan
poses dan pengalaman seperti yang dikemukakan oleh oleh Clive Bell:
"keindahan hanya dapat ditemukan oleh orang yang dalam dirinya sendiri
telah memiliki pengalaman sehingga dapat mengenali wujud bermakna
dalam satu benda atau karya seni tertentu dengan getaran atau rangsangan
keindahan." Persoalan tentang dasar pengalaman estetika muncul sejak
abad ke-18 sesudah berkembangnya sains matematika. Semua pemikir
cenderung mencari dasar dasar yang kuat yang bersifat matematis rasional
untuk moral, politik, dan estetika (lihat Harrison et al. 2001).
Pada abad pertengahan, pengalaman keindahan dikaitkan dengan
kebesaran alam ciptaan Tuhan. Pada masa ini pengalaman estetika dikaitkan
dengan pengalaman religi. Setelah itu, pada zaman modern, pengalaman
keindahan dikaitkan dengan parameter lain, seperti fungsi, efisiensi, yang
memberi kepuasan, berharga untuk dirinya sendiri, pada cirinya sendiri, dan
pada tahap kesadaran tertentu.
Kajian mengenai keindahan telah
didokumentasikan dari zaman antik hingga sekarang.
Pada abad
pertengahan, kajian terhadap keindahan umumnya diklasifikasikan sebagai
cabang dari teologi (ilmu agama), dengan landasan pendapat bahwa
keindahan adalah atribut dari Tuhan. Filosof yang mendukung gagasan ini
adalah Augustinus (354–430 M). Dalam tulisan De vera religione, ia
mengatakan bahwa keindahan berdasar kepada kesatuan dan keberaturan
yang mengimbangi kompleksitas. Cara mengatur keadaan itu adalah melalui
ritme, simetri atau proporsi-proporsi sederhana, dan perbandingan ukuran
yang enak dilihat secara estetis.
Filosof lain yang terkenal adalah Thomas Aquinas (1225-1274), yang
menulis mengenai esensi dari keindahan. Menurutnya keindahan berkaitan
dengan pengetahuan. Sesuatu disebut indah jika menyenangkan sisi visual
si pengamat. Namun, di samping itu terdapat penekanan pada pengetahuan
bahwa pengalaman keindahan akan bergantung pada pengalaman empirik si
pengamat. Hal yang selalu mencolok adalah kondisi dan sikap terhadap
subjek keindahan dan persiapan individu untuk memperoleh pengalaman
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estetis. Selanjutnya, ia berpikir bahwa keindahan adalah hasil dari tiga
syarat: (a) keseluruhan (Latin, integritas) atau kesempurnaan; (b)
keselarasan yang benar (Latin, proportio); dan (c) kejelasan atau
kecemerlangan. Secara umum, gagasan Thomas Aquinas merupakan
rangkuman segala filsafat keindahan yang sebelumnya telah dihargai.
Sejalan dengan Aristoteles, Thomas Aquinas menekankan pentingnya
pengetahuan dan pengalaman empiris-aposterior yang terjadi dalam diri
manusia.
Ketika mengkaji secara empirik objek yang sulit untuk
didefinisikan atau diukur secara langsung, pendefinisian dapat dipermudah
dengan perbandingan dengan objek-objek atau benda lain, yang lebih mudah
untuk dikaji, karena telah dikenal. Kemudian, daripada menggunakan real
definition untuk sementara dapat digunakan definisi nominal untuk objek
atau benda tersebut. Cara ini telah dimanfaatkan dalam pengkajian tentang
keindahan oleh St.Augustinus dan Thomas Aquinas.
Dalam kebudayaan Yunani, definisi-definisi nominal sudah banyak
digunakan seperti pada tulisan Plato, Dialog. Di dalamnya terdapat beberapa
bagian yang mencoba untuk memperjelas pengertian kata keindahan. Ia
memusatkan perhatian pada terjadinya ilham dalam penciptaan karya seni,
serta kesinambungan pengamatan karya seni yang kemudian tercermin pada
perkembangan rasa keindahan atau pengalaman estetika. Pemikiranpemikiran Plato mengenai keindahan banyak didasari pada doktrinnya
mengenai idea (ide). Menurut Plato segala kenyataan yang ada di dunia
merupakan peniruan (mimesis) dari yang asli, dan yang asli menurutnya
adalah yang terdapat di dunia atas saja. Ide bukan di dunia nyata ini, ide itu
adalah jauh lebih unggul daripada kenyataan di dunia ini. Lebih jauh Plato
berpendapat bahwa seseorang seharusnya mencoba menemukan
pengetahuan di belakang segalanya, yaitu pengetahuan tentang yang nyata
dan permanen (Yunani, episteme artinya pegetahuan) yang hadir sebagai
pengertian tentang ide. Satu dari unsur atau ciri ide itu adalah keindahan
(Yunani, to kalon), sifat permanen yang dimiliki oleh semua objek yang
indah. Plato menitikberatkan pada pengalaman awal dari dirinya dan
muridnya (audience), dan juga pada maksud-maksud yang diakumulasikan
pada kata-kata dari bahasa konvensional. Ketika memahami kata Yunani
untuk indah, kalos, Plato mencatat bahwa kata ini pertama bermaksud baik
dan pantas. Dalam tulisannya yang bertajuk Timaeus dinyatakan bahwa
sesuatu yang dipahami oleh akal dan pengetahuan akan tetap, namun sesuatu
yang dipahami oleh pendapat yang menolong sensasi, dan tanpa
pengetahuan, akan selalu dalam proses menjadi dan binasa yang tidak pernah
mencatat hal-hal yang benar-benar ada. Esensi yang tetap dari keindahan
akibat dari proporsi-proporsi yang tepat adalah dari perbandingan ukuran.
Gagasan ini dihubungkan pada penelitian dan filsafat Phytagoras (532 S.M.)
yang telah mengembangkan sistem proporsi-proporsi aritmatika tertentu
dalam alat-alat musik, seperti panjang senar, yang menghasilkan harmoni
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nada. Berdasar pada harmoni musik ini masyarakat Yunani juga mencoba
untuk menerangkan keindahan dalam proporsi-proporsi tubuh manusia,
arsitektur, dan objek-objek lain.
Aristoteles (384-322 SM) memiliki kebiasaan untuk memperjelas
konsep-konsep melalui perhitungan komponen-komponen. Untuk keindahan
(Yunani, kalliste) hal tersebut adalah keberaturan, perulangan ukuran
(Yunani, symmetria), dan kepastian. Sains ilmiah mengenai seni
berorientasi kepada pemikiran bahwa keindahan merupakan bagian dari
objek. Tidak semua filosof zaman antik setuju pada pemikiran tersebut.
Epicurus mengemukakan bahwa ketika seseorang merasakan keindahan,
perasaan pribadi (Yunani, hedone) dilibatkan. Dalam tulisannya terkandung
teori hedonistik orisinal, yang mengaitkan pengalaman indah dengan
perasaan yang menyenangkan. Selain itu, Vitruvius tampaknya mengadopsi
teori Plato dan Epicurus dan menggabungkannya. Vitruvius sependapat
dengan Epicurus yang menyatakan bahwa keindahan sama dengan
keanggunan, namun sensasi keanggunan akan dihasilkan benda-benda seni
jika telah memiliki proporsi yang benar. Hal ini tidak identik dengan
gagasan Plato. Vitruvius mengemukakan instruksi-instruksi praktis tentang
rancangan yang memungkinkan seniman mencapai keindahan dalam karya.
Ia menyajikan teori desain yang mengikutsertakan faktor-faktor kualitatif,
tidak saja faktor konstruktif. Vitruvius mengatakan bahwa bangunan yang
indah adalah apabila rupa penampilan dari pekerjaan menyenangkan, dalam
cita-rasa yang baik, dan ketika setiap bagian sesuai dengan proporsi yang
mengacu pada prinsip-prinsip yang tepat, seperti simetri (persetujuan yang
tepat antara bagian bagian karya itu sendiri, dan hubungan antara bagian
bagian yang berbeda dengan skema umum secara keseluruhan, dalam
kesesuaian dengan standar yang terpilih). Vitruvius, mencetuskan prinsip
dasar dari arsitektur yaitu: (a) keberaturan, (b) sintaks, (c) euritmik, (d)
simetris, (e) proprieti, dan (f) efesiensi.
Pada zaman pertengahan, proporsi-proporsi dan perbandinganperbandingan ukuran diperhatikan sebagai atribut yang penting bagi
keindahan objek-objek. Pada zaman Renaisans dibangkitkan kembali
pengkajian dari proporsi Pythagoras yang menggunakan bentuk-bentuk
geometris melalui perbandingan matematis. Seorang arsitek besar pada
masa Renaisans, Leon Battista Alberti (1404-1472), menekankan pada aspek
formal dari bangunan dan detailnya, proporsi dan ornamentasi. Ia
menyelidiki syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam karya seni lukis, seni
pahat, dan arsitektur dari sudut pengolahan materi untuk mencapai kesatuan
dari bagian-bagian karya seni sehingga menjadi utuh. Keindahan (Latin,
pulchritrudo) adalah harmoni dari semua bagian, dalam bentuk apapun, yang
dipasangkan bersama dalam proporsi dan hubungan yang tepat. Sehingga
tidak ada lagi yang dapat ditambahkan, dikurangi atau dirubah, yang
mengakibatkan bertambah buruk, hal inilah yang dicari melalui bentuk
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bentuk pada latihan-latihan nirmana ruang. Hal ini berarti bahwa sesuatu itu,
supaya menyenangkan harus harmonis, proporsional, dan hubungan antara
bagian bagian dari objek tersebut harus seimbang. Dasar yang disusun oleh
Alberti kemudian dielaborasi lebih luas sebagai teori desain arsitektur oleh
generasi generasi berikutnya hingga sekarang. Selanjutnya, dikenal juga
Leonardo da Vinci yang secara khusus menyinggung tentang ketelitian
dalam pelaksanaan, hingga unsur terkecil pada satu karya, perlu
disempurnakan. Sikap ini kemudian menjadi ciri karya karya abad
pertengahan. Ajaran Leonardo da Vinci dan kemudian Buonarotti Michel
Angelo diperdalam dengan studi tentang perspektif geometris serta proporsi
tubuh manusia dan studi anatomi.
Mayoritas peneliti yang membahas keindahan akhirnya mengadopsi
pandangan bahwa cita rasa keindahan bukanlah semata berasal dari sifatsifat objek saja, akan tetapi juga tergantung pada kondisi pengamat dan
lingkungan. Kajian mengenai keindahan sebagai kualitas objek seni telah
dilanjutkan lebih sistematis dalam pendekatan modern tahun 1928 ketika
matematikawan Amerika George David Birkhoff mempresentasikan
persamaannya: M = O / C, yang berarti nilai keindahan sama dengan hasil
dari keberaturan dibagi kompleksitas. (M = measure (nilai keindahan); O =
order (keberaturan); dan C = complexity (kompleksitas). Dua unsur terakhir
dari persamaan Birkhoff memang dapat dihitung dan diberi angka. Seperti
yang dipakai oleh Birkhoff sendiri, ia menguji persamaannya pada suatu vas
bunga, dengan jumlah elemen yang terbatas (hanya terdiri dari tiga garis
lengkung), tingkat keberaturan yang rendah (disusun secara simetris saja),
maka nilai keindahan dari vas menjadi tidak tinggi (angka kecil dibagi tiga).
Pada dekade selanjutnya, para peneliti keindahan, terutama di Jerman,
menghimpun pola-pola melalui pemasangan komponen-komponen
sederhana, mengukur kompleksitas dan bagaimana sistematika
pengaturannya, sehingga nilai keindahan sebuah objek dapat dinilai. Namun,
cara penyelidikan ini tidak begitu berhasil. Banyak seniman menemukan
figur yang indah, sebagai pekerjaan seni yang nyata, yang tidak harus
dikaitkan dengan parameter Birkhoff.
Pada masa akhir ini, mainstream penelitian estetika lebih melihat
keindahan bukan sebagai sifat dari objek itu sendiri, tetapi sebagai hasil
sensasi atau interaksi antara persepsi dan objek. Masalah keindahan juga
dikaitkan dengan ajaran agama, seperti lukisan-lukisan geometris dan
kaligrafis Islam yang berdasar kepada ajaran yang mengharamkan
penggambaran makhluk hidup. Setelah zaman Renaisans, teoretikus
arsitektur pertama yang menonjol, Philibert de l'Orme (sekitar 1510-1570)
mempengaruhi perkembangan yang memunculkan psikologi modern dari
persepsi. Philibert de l'Orme tidak mempercayai keindahan berdasarkan
proporsi-proporsi saja, setelah ia membuktikan melalui pengukuran bahwa
Panthenon memiliki kolom-kolom Corinthian yang dirancang dengan tiga
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sistem proporsi yang berbeda (menentang hukum Vitruvian yang
mengizinkan hanya satu set proporsi). Ia menyimpulkan bahwa dimensi
yang layak untuk kolom bergantung pada seberapa tinggi kolom tersebut,
dan posisi kolom itu, apakah diletakan rendah atau tinggi dalam struktur
bangunan. Hal ini memberi pengertian bahwa keindahan kolom tidak
bergantung pada bentuk aktual dari kolom itu sendiri, namun hanya
merupakan impresi akhir seseorang ketika melihat kolom tersebut.
Kemudian hal ini mendorong de l'Orme untuk menambah model model baru
daftar model kolom tradisional mengenai keberaturan sebuah rancangan.
Pemikiran Philibert de l'Orme selanjutnya dikembangkan oleh rekan
senegaranya, Claude Perrault (1613-1688) dan diekspresikan secara khusus
dalam ulasannya berupa terjemahan ke bahasa Perancis mengenai Vitruvius
pada tahun 1673. Perrault menyatakan dalam ulasan tersebut bahwa
keindahan tidaklah absolut, melainkan pengetahuan tentang keindahan
diperoleh melalui kebiasaan atau belajar.
Tahun 1750, Alexander Gottlieb Baumgarten melihat adanya syaratsyarat tertentu dalam menafsirkan pekerjaan-pekerjaan seni. Ia ingin
mengetahui secara pasti mengapa seseorang dapat mengalami keindahan dan
sanggup mengapresiasi pekerjaan seni. Selanjutnya ia melakukan penelitian
psikologi seni. Baumgarten tidak menggunakan lagi kata keindahan
melainkan mengambil istilah estetika dari bahasa Yunani aisthekos, yang
dihubungkan dengan persepsi. Inisiatif Baumgarten tidak dengan segera
memunculkan teori yang meyakinkan. Hipotesis yang lebih baik disajikan
oleh Immanuel Kant (1724-1804 ), yang membuat estetika menjadi bagian
dari sejarah umum filsafat, dalam bukunya Kritik der Urteilskraft (1790).
Mengikuti langkah Epicurus, ia menetapkan bahwa keindahan adalah segala
sesuatu yang menyenangkan semua orang dan menghargai opini mereka
bahwa objek yang menyenangkan adalah indah.
Gagasan Baumgarten mengenai keindahan secara empirik telah
diletakkan oleh George Th. Fechner dalam eksperimen laboratoriumnya. Ia
mengkaji preferensi dari masyarakat biasa yang tidak dilatih mengenai
estetika terhadap karya seni. Eksperimen-eksperimennya kemudian diikuti
oleh peneliti lain, seperti Weber, yang menemukan bahwa terdapat beberapa
ketetapan pada ulasan masyarakat mengenai keindahan objek dan bentuknya,
proporsi Phytagoras, dan proporsi yang disebut golden section tidak
digunakan. Pada tahun-tahun selanjutnya, kajian Fechner berkembang
menjadi cabang penting dari sains psikologi persepsi. Contoh penelitian
arsitektur yang dipengaruhi oleh jiwa psikologi persepsi terangkum dalam
buku Arkitekturens uttrycksmedel oleh Sven Hesselgren (1954). Buku
tersebut dipengaruhi oleh contoh J.S. Sirfans Finnish (professor arsitektur,
1889-1961), yang mengemukakan bahwa resep untuk membuat keindahan
tidak dapat selalu ditemukan. Namun dengan menganalisisnya, kita dapat
menentukan penyebab terjadinya perbedaan impresi, keaslian dan
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sumbernya, dan kemudian menjadikan arsitektur lebih mudah difahami,
ketika desainer menjadi lebih sadar terhadap sifat kreasinya dan faktor-faktor
yang mengarahkan pada hasil. Finnish menerangkan bahwa sebuah pola
atau figur dapat menyenangkan mata bila dengan mudah dapat dimengerti
dan
memberikan kepuasan. Perancang tidak boleh menimbulkan
ketidakjelasan pada pengamat. Finnish menemukan dasar-dasar yang bersifat
psikologis bagi sejumlah hukum arsitektural, misalnya tentang kontras:
panas dan dingin, malam dan siang, bayang dan kilap, air dan api, gunung
dan lembah, kerja dan bermain. Kontras ini sangat diperlukan dalam bidang
desain.
Penelitian dalam psikologi persepsi dan estetika dikembangkan secara
khusus sebagai ilmu yang dikenal sebagai art psycology. Psikologi persepsi
berkembang dari psikologi tradisional yang menyatakan bahwa manusia dan
lingkungan merupakan elemen dasar dan saling mempengaruhi satu sama
lain melalui stimulans dan respons. Aliran psikologi behaviorisme
mempertimbangkan apakah ada kemungkinan untuk mendapatkan jawaban
yang pasti terhadap pertanyaan: "Apa yang terjadi pada kesadaran dan
kognisi manusia dalam jangka waktu antara diterimanya stimulans dan
memberikan respons?", karena kandungan dan fungsi dari kesadaran tidak
dapat dikaji secara tepat tanpa mencampuri keduanya. Ahli teori psikologi
kognitif memiliki pandangan berbeda; model hipotesis dari fungsi kesadaran
diuraikan dengan sangat detail. Model tipikal disajikan oleh Matti Syanen,
1985. Pada awalnya, banyak peneliti yang masih membagi persepsi pada
tiga fase, yaitu: (a) persepsi, (b) kognisi, dan (c) penafsiran dan evaluasi.
Hal ini berbeda dengan pandangan umum pada saat ini, bahwa pada satu
tahapan terdapat aspek aspek yang berbeda, sehingga garis stimulansrespons-tindakan tidak bersifat linier. Kini sebagian besar peneliti memakai
konsep outline psikologi seni. Konsep outline (Jerman, Gestalt) psikologi
seni, pertama kali disajikan dalam ilmu psikologi oleh Christian von
Ehrenfels pada tahun 1890. Ia mengarahkan perhatiannya pada kenyataan
bahwa untuk mengerti sebuah komposisi, keseluruhan outline lebih penting
daripada bagian. Jika urutan komposisi diubah menjadi susunan baru, semua
komposisi akan menjadi sesuatu yang lain tetapi keseluruhan outline dari
komposisi tersebut tetap sama. Pada saat seniman sedang menarik outline,
bagian bawah sadar ternyata mematuhi aturan-aturan tertentu, yang dikenal
dengan hukum-hukum gestalt. Sebagai contoh, ketika manusia melihat
sebuah figur yang tidak sempurna, akan dilengkapi menjadi figur yang dapat
dikenal (asosiasi). Manusia cenderung untuk melengkapi bagian-bagian
yang tidak lengkap berdasarkan kemiripan gambaran dalam memorinya.
Tanda-tanda yang dekat satu sama lain cenderung bergabung dalam pikiran
untuk membuat kesatuan yang lebih besar. Jika terdapat kemiripan pada
beberapa tanda, maka tanda-tanda tersebut akan saling bergabung
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membentuk satu kesatuan. Tanda-tanda dalam kesenian umumnya dikaji
melalui pendekatan semiotika (semiologi).
Dengan melihat uraian di atas, dapat dilihat beberapa sudut pandang dan
sikap manusia terhadap keindahan. Pada masa Yunani yang diteruskan
sampai abad pertengahan, keindahan ditetapkan sebagai bagian dari teologi.
Pada abad pertengahan di Barat, tekanan diletakan pada subjek, proses yang
terjadi ketika seseorang mendapatkan pengalaman keindahan. Pada zaman
modern, tekanan justru diletakkan pada objek, sehingga tampak bahwa
estetika dipertimbangkan sebagai cabang dari sains, khususnya filsafat dan
psikologi. Maka pertimbangan estetika dalam pengolahan seni setidaknya
dapat didekati melalui: (1) pemahaman karya sebagai objek estetika dan (2)
pemahaman terhadap manusia sebagai subjek yang mengamati atau
menciptakan karya yang estetis. Demikian sekilas filsafat keindahan yang
terjadi di Dunia Barat. Dalam bidang musik misalnya para ilmuwan Barat
menghasilkan berbagai jenis tangga nada diatonik, seperti: (a) tangga nada
Phytagoras, (b) just intonation, (c) equal temperament—sampai tangga nada
yang unik yaitu Debussy. Aspek organologi dan akustika alat-alat musik
juga nilai-nilai keindahannya diukur dengan pendekatan-pendekatan ilmu
fisika (gelombang) dan elektronik yang matematis. Begitu juga di bidang
notasi ditemukan notasi angka (tablatura) dan notasi balok, yang menjadikan
komposisi relatif begitu berkembang. Begitu juga di bidang tari, Rudolph
van Laban menemukan notasi laban (kinisiologi) yang membantu
perkembangan seni tari dan dokumentasi tari di seluruh dunia. Estetika di
bidang musik dan tari ini tampaknya sangat dipengaruhi oleh sains
matematika yang membuat keakurasian sebagai bagian dari keindahan.
Aspek lainnya dalam filsafat Barat kontemporer adalah kecenderungan
untuk memisahkan seni dari agama dalam konsep seni untuk seni (l’art pour
l’art). Hal ini berbeda ajaran Islam dalam memandang seni, bahwa seni
adalah bagian fungsional dalam agama Islam.
3. Seni dalam Filsafat Islam dan Melayu
Dalam Dunia Islam, kata filsafat diadopsi dari bahasa Yunani. Dalam
bahasa Arab, kata ini merupakan kata benda-kerja (mashdar) yang
diturunkan dari kata philosophia, yang merupakan gabungan dari philos dan
sophia; yang pertama berarti cinta dan yang kedua berarti kebijkasanaan.
Dengan demikian filsafat dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Plato
menyebut Socrates sebagai philoshopos (filosof), yakni sorang pecinta
kebijaksanaan. Oleh karena itu, kata filsafat merupakan hasil Arabisasi,
suatu mashdar yang berarti kerja atau pencarian yang dilakukan oleh para
filosof.
Sebelum Islam lahir, berbagai pikiran dan filsafat telah tumbuh, namun
dalam arah yang simpang-siur. Dalam menjawab arah filsafat tersebut Islam
meletakkan sendi filsafatnya kepada asas: Tidak ada Tuhan selain Allah dan
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Muhammad itu utusan Allah. Asas ini menentukan apakah seseorang itu
Islam atau tidak. Namun Islam tidak membatasi orang berfikir, karena Islam
dibentuk berdasarkan atas akal sehat, yang tentu saja berfikir sehat pula.
Nabi Muhammad pernah menyatakan bahwa agama ialah akal. Oleh karena
filsafat Yunani-Romawi banyak berdasar kepada mitologi, maka awalnya
umat Islam tidak begitu berminat terhadap filsafat mereka. Setelah wahyu
Allah telah cukup diturunkan dan Islam dijamin sebagai agama yang
sempurna, maka kemudian orang-orang Islam menggali filsafat YunaniRomawi. Bahkan dalam konteks sejarah dunia, Islam yang mengenalkan
filsafat Yunani-Romawi ini ke seluruh dunia. Universitas Islam yang
termasyhur mengkaji filsafat adalah Universitas Nizamyah di Baghdad, yang
didirikan oleh Nizamul Muluk. Selain itu, dalam dunia Islam, ada pula
universitas lain, seperti Universitas Sishapur, Universitas Damaskus,
Universitas Kairo, dan Universitas Aleksandria.
Dalam sejarah Islam muncullah beberapa filosof ternama, misalnya AlKindi (194-260 H atau 809-873 M), Al-Farabi (meninggal 961), Ibnu Sina
(370-428 H atau 980-1037 M), Imam Ghazali (450-505 H atau 1058-1111
M), dan Ibnu Rusyid (520-595 H atau 1126-1198 M). Filsafat yang mereka
hasilkan umumnya adalah memperkuat ajaran Islam yang tertuang di dalam
Al-Quran dan Hadits, misalnya risalah filsafat Al-Kindi yang memuat: (a)
adanya Tuhan membentuk adanya alam, (b) kegiatan Tuhan berlangsung
antara langit dan bumi, (c) jiwa bumi adalah daya gerak Tuhan, (d) jiwa
bumi telah menyebabkan terjadinya langit dan bintang-bintang di cakrawala,
(e) jiwa manusia adalah panncaran jiwa bumi, (f) manusia bersifat dualis,
yaitu saat hidup ia dipengaruhi langit dan bintang-bintang, namun setelah
meninggal, ia mendapat kemerdekaan, (g) kemerdekaan abadi hanya dapat
dicapai dalam dunia akal budi, dan (h) orang yang hendak mencapai
kemerdekaan dan keabadian, harus mengembangkan kekuatan akalnya
dengan jalan ilmu ketuhanan dan alam semesta. Al-Farabi dalam filsafatnya
mengemukakan bahwa alam ini dijadikan Tuhan dengan suatu maksud, yang
hanya Tuhan sajalah yang mengetahui maksud tersebut, seperti yang
difirmankan Allah dalam Al-Quran (3:191, dan 46:3). Ibnu Sina
mengemukakan pula filsafatnya bahwa: (a) dasar pokok adalah Allah; (b)
akal pertama adalah mengetahui sari nyawa dan sumbernya nyawa, (c) akal
kedua terdiri dari jiwa dan tubuh yang terdiri dari sembilan daerah, sendi
akal kedua terdiri dari wajib dan mumkin, (d) akal ketiga terdiri dari jiwa dan
tubuh yang dipengaruhi oleh alam. Akal ketiga ini bersendikan atas wajib
dan mumkin.
Sebelum Socrates, ada sekelompok orang yang menyebut diri mereka
kaum sopist yang berarti para cendekiawan. Mereka mempersepsi manusia
sebagai ukuran realitas (kebenaran hakikat) dan menggunakan hujah-hujah
yang keliru dalam kesimpulan-kesimpulan mereka. Secara bertahap kata
sopist atau sopisthes kehilangan arti aslinya dan kemudian menjadi berarti
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seseorang yang menggunakan hujah-hujah keliru. Dengan demikian, kita
mempunyai kata sophistry (cara berfikir yang menyesatkan), yang
mempunyai kata yang sama dalam bahasa Arab, yaitua safsathah, dengan
arti yang sama.
Socrates, karena kerendahan hati dan mungkin juga keinginan
menghindarkan diri dengan kaum sophis, melarang orang menyebut dirinya
seorang sophis, seorang cendekiawan. Oleh karena itu, ia menyebut dirinya
seorang filosof (philosophos), pecinta kebijaksanaan, pecinta kebenaran,
menggantikan sophistes yang berarti sarjana. Gelar yang terakhir ini merosot
derajatnya menjadi orang yang menggunakan penalaran yang salah. Filsafat
(philosophia) kemudian menjadi sama artinya dengan kebijkasanaan
(kearifan). Oleh karena itu, philosophos (folosof) sebagai suatu istilah teknis
tidak dipakaikan pada seorang pun sebelum Socrates, dan begitu juga
sesudahnya. Istilah philosophia juga tidak mempunyai arti yang definitif
pada zaman itu, bahkan Aristoteles pun tidak menggunakannya. Belakangan,
penggunaan istilah philosophia (filsafat) dan philoshopos (filosof) semakin
meluas.
Sebahagian cendekiawan Islam mengambil kata filsafat dari bahasa
Yunani. Lalu mereka memberi sighat (bentuk) dan menggunakannya unutuk
mengartikan pengetahuan rasional murni. Filsafat menurut pemakaian para
filosof muslim secara umum tidak merujuk kepada disiplin sains tertentu. Ia
meliputi semua sains rasional, bukan ilmu yang diwahyukan atau yang
diriwayatkan seperti etimologi, retorika, sharaf, tafsir, hadis, dan hukum
Oleh karena itu, hanya orang yang menguasai semua sains rasional
termasuk di dalamnya matematika, ekonomi, etika, teologi, yang dapat
disebut sebagai filosof.
Ketika kaum muslim mengembangakan klasifikasi ilmu Aristoteles,
mereka memasukkan kata filsafat atau hikmah. Mereka mengatakan bahwa
filsafat adalah sains rasional mempunyai dua bagian, teoretis dan praktis.
Filsafat teoretis menggambarkan sesuatu sebagaimana adanya sedangkan
filsafat praktis menggambarkan perilaku manusia sebagaimana seharusnya.
Filsafat teroritis terdiri dari tiga bagian: teologi (filsafat tinggi), matematika
(filsafat menengah), dan ilmu-ilmu alam (filsafat rendah). Filsafat tinggi
mempunyai dua disiplin, yaitu fenomenologi umum dan teologi itu sendiri.
Matematika terdiri dari empat bagian: aritmatika, geometri, astronomi, dan
musik. Selanjutnya, ilmu alam mempunyai banyak bagian. Filsafat praktis
dibagi menjadi: etika, ekonomi domestik, dan kewarganegaraan (civics).
Filosof seharusnya menguasai seluruh sains tersebut. Menurut pandangan
filosof, filsafat universal, teologi, metafisika, dan filsafat tinggi, mempunyai
kedudukan yang khusus dibanding sains yang lain, karena pertama, filsafat
ini
mempunyai
demonstrasi
dan
kepastian,
kedua
karena
ketidakbergantungannya dengan sains yang lain, dan ketiga bahwa filsafat
lebih umum dan universal dibanding dengan sains yang lain.
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Pengetahuan kita tentang segala sesuatu terdiri atas dua macam.
Pertama, yang dapat dibatasi pada spesies atau genus tertentu. Ia dapat
berlaku pada ketentuan (ahkam) dan aksiden dari spesies tertentu,
sebagaimana pengetahuan kita mengenai ketentuan bilangan (aritmatika),
kuantitas (geometri), sifat tanaman, hewan, dan ilmu kedokteran. Bentuk ini
meliputi seluruh sains mineralogi, fisika, kimia, geologi, ilmu atom, dan
lain-lain. Kedua, pengetahuan yang tidak dapat dibatasi pada spesies
tertentu, yang mencakup pengetahuan hakiki tentang seluruh wujud.
Misalnya tubuh bukan hanya terdiri dari kaki, badan, tangan, dan kepala
saja, tetapi tubuh memiliki jiwa, pikiran, kenikmatan hidup, intelegensia, dan
perasaan.
Bagian studi yang menyangkut organologi alam makhluk adalah sains,
sedangkan bagian yang membahas fisiologi alam semesta secara keseluruhan
adalah filsafat.
Perubahan linguistik yang menyangkut konvensi
penggunaan kata telah disalahartikan sebagai perubahan makna yang
berkaitan dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam bahasa zaman kuno,
kata-kata filsafat dan hikmah digunakan dalam pengetahuan rasional, bukan
pengetahuan yang bersumber dari wahyu. Jadi kata-kata tersebut melingkupi
semua ide intelektual dan rasional manusia. Pada zaman modern, kata ini
menjadi terbatas pada metafisika, logika, estetika, dan yang sejenis. Keadaan
ini berbeda dengan zaman sebelumnya, bahwa filsafat meliputi semua ilmu.
Sains dulunya pernah terpadu di bawah nama filsafat tetapi kini nama
tersebut hanya dinisbahkan pada sejenis sains.
Para filosof Islam secara umum dapat dibagi dalam dua kelompok:
penganut iluminasionisme dan peripatetisme. Yang menonjol dari kelompk
iluminasionisme adalah Syaikh Syihabuddin Syahrawardi atau yang biasa
disebut Sahrawardi, yang mendapat julukan Syaikh Al-Isyraq. Sementara
tokoh peripatetik, yang terkenal adalah Ibnu Sina. Beliau juga dikenal
dengan dengan Syaikh Al-Ra’is. Kaum iluminasionis biasa dipandang
sebagai pengikut Plato sedang kaum peripatetik dipandang sebagai pengkiut
Aristoteles. Perbedaan yang prinsipal adalah iluminasionis menggap deduksi
dan pemikiran rasional tidak cukup untuk studi filsafat. Pemikiran rasional
dan deduksi ini tidak akan dapat mengkaji kebijakan Ilahiah (hikmah
Ilahiyyah), jalan hati, asketisme, penyucian jiwa harus dijalani jika seorang
ingin menyingkapkan realitas batin. Sementara peripatetik hanya
menyandarkan diri pada deduksi. Pertanyaan mengenai perbedaan antara
iluminasionis dan peripatetik adalah menyangkut masalah pemikiran filsafat
dalam Islam, bukan pada Plato dan Aristoteles. Permasalahan lainnya
mencakup: esensialisme versus eksistensialisme, kemenyatuan lawan
kejamakan wujud, penciptaan, dan apakah tubuh terdiri atas materi dan
rohani. Namun dalam pemikiran para filosof Islam pada umumnya, adalah
diragukan bahwa Plato mendukung jalan spiritual, dengan asketisme dan
disiplin jiwa, dari kesaksian hati. Tidak begitu jelas mengapa Plato dianggap
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seorang iluminasionis batin baik pada zamannya atapun sesudahnya. Juga
tidak begitu jelas istilah peripatetik secara eksklusif melekat pada
Aristoteles dan para pengikutnya. Syahrawardi yang memberikan sebutan
ini, dan dia pulalah yang menyebut suatu kelompok di antara tokoh-tokoh
masa lalu, termasuk Phytagoras dan Plato, sebagai tokoh kebijaksanaan
iluminasionis dan menyebut Plato sebagai guru besar aliran iluminasionis.
Menurut Mutahhari, Suhrawardi mengambil metode iluminasionis dari
pengaruh kaum urafa’ dan sufi, percampuran iluminasi dan deduksi yang
merupakan penemuannya sendiri. Salah satu konsep Plato adalah teori ide:
yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita saksikan di dunia ini, baik
substansi mempunyai asal-usul dan realitas di dunia lain. Wujud individual
dunia ini tampil sebagai bayangan atau refleksi dari realitas dunia yang lain.
Plato menyebut realitas-realitas sebagai ide-ide. Di masa Islam, ide
diterjemahkan sebagai keserupaan, dan realitas-realitas ini secara kolektif
disebut ide-ide Platonik. Ibnu Sina dengan gigih menentangnya, sedang
Syahrawardi mendukungnya. Di kalangan filosof belakangan, yang
berpegang pada teori ide-ide ini adalah Mir Damad dan Mulla Sadra.
Meskipun demikian, difinisi mengenai ide dari dua tokoh yang bijak ini,
khususnya Mir Damad berbeda dengan deinisi Plato dan Syahrawardi.
Teori kedua Plato menyangkut masalah jiwa manusia. Dia percaya
bahwa jiwa diciptakan, walau adanya mendahului tubuh, yang berasal dari
dunia yang sama, yakni dunia ide (alam-i mutsul). Teori Plato yang ketiga
yang merupakan pengembangan dua teori pertamanya adalah bahwa
pengetahuan menjelma lewat pengingatan kembali (recollection), bukan
lewat belajar. Segala yang kita pelajari, walaupun kita menganggap belum
tahu sebelum belajar, pada hakikatnya adalah pengingatan kembali apa yang
sebenarnya telah kita ketahui sebelum mempelajarinya, mendahului apa
yang dialami tubuh ini. Jiwa berhubungan dengan dunia yang lebih tinggi
yang karena itu ia menyaksikan dunia yang ideal. Karena hakikat segala
sesuatu adalah ide-ide dari segala sesuatu tersebut, yang telah dicerap oleh
jiwa sebelumnya, jiwa-jiwa mengetahui realitas sebelum datang ke dunia
ini, sebelum bersatu dengan tubuh. Setelah terjadinya penyatuan, kita
menjadi lupa dengan apa-apa yang telah diketahui sebelumnya. Bagi jiwa,
tubuh bagaikan tirai yang menutupi kaca yang menghalangi tranmisi
cahaya dan pantulan bentuk-bentuk dari kaca tersebut. Menurut
Syahrawardi melalui dialektika, cinta, asketisme, disiplin jiwa, perjalanan
spiritual, tirai tersebut dapat tersingkap, cahaya pun memancar, dan bentukbentuk menampak.
Aristoteles membantah ketiga teori Plato di atas. Pertama dia menolak
eksistensi dunia ide, yang bersifat abstrak, dan menolak universalia yang
berasal dari dunia sana, dia menggap universalitas sebagai fenomena
subjektif. Kedua, dia percaya bahwa jiwa diciptakan setelah adanya tubuh,
kemudian dilengkapi dan disempurnakan seperti dalam penciptaan tubuh.
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Ketiga Aristoteles mengangap tidak benar kalau tubuh adalah tirai bagi
jiwa, sebab ia dipadang sebagai alat atau instrumen yang karena jiwa
mendapatkan pelajaran dan pengalaman baru.
Seni adalah bagian kebudayaan yang memiliki unsur-unsur: indah, halus,
lembut, senang ditutur, senang dilihat, dan menerangkan sesuatu. Dalam
bahasa Inggeris, art berasal dari bahasa Yunani yang berarti kemampuan dan
kebolehan. Kesenian adalah ungkapan rasa halus dan suci yang
dimanisfetasikan dari ciptaan fikiran manusia dan hasilnya mempunyai nilai
keindahan tersendiri. Dalam kebudayaan Islam, hubungan agama dan seni
adalah sangat erat dan tak dapat dipisahkan, yang berbanding terbalik
dengan kebudayaan Barat yang melonggarkan hubungan antara seni dan
agama. Mereka sebagian besar menganggap kesenian adalah pekerjaan
duniawi semata-mata. Pada dasarnya manusia adalah makhluk dan sekaligus
seniman. Namun, dalam pengertian khusus, penamaan seniman hanya
diberikan kepada mereka yang peka dan mengetahui tentang seni, memiliki
keterampilan, dan mewujudkan ilham dalam bentuk kesenian yang
menyenangkan. Naluri dasar manusia mengarah kepada keselamatan dan
kesenangan yang dikenal sebagai salam dalam Islam.
Seni bukanlah hal yang mati, tetapi seni tumbuh di dalam jiwa manusia
dari zaman ke zaman yang menapaki kemajuannya sendiri. Islam memberi
tunjuk ajar dan menuntut agar kesenangan dalam seni yang dibentuk tidak
merusakkan keselamatan, tetapi perlu mengikuti syariat Islam yang telah
ditetapkan. Pada umumnya, kesenian Islam adalah usaha dan ide umat Islam
untuk menghasilkan sesuatu yang indah dan estetis. Setiap keindahan yang
dihasilkan oleh seniman Islam wajib mengekspresikan ajaran Islam. Seni
adalah bagian dari budaya. Seni Islam lebih mengutamakan intelektual
dibandingkan emosi.
Seni mempunyai konsep yang mampu
menyeimbangkan pertanyaan dengan jawaban. Sebenarnya kesenian dalam
konsep Islam adalah pengabdian diri kepada Allah SWT.
Ciri utama kesenian adalah keindahan. Seni timbul karena ia merupakan
sebahagian fitrah manusia yang menyukai hal-hal yang indah. Banyak
pengkaji kesenian berpendapat bahwa salah satu ciri kesenian Islam ialah
indah. Sidi Gazalba menyatakan bahwa seni Islam adalah bagian dari
kebudayaan dan sekaligus berasas kepada agama. Tentang keidahan yang
bersifat metafisika dalam seni ini telah dikaji oleh para filosof awal seperti
Plato, Plotinus, dan Hegel. Plato menyatakan keindahan itu abadi dan tidak
berubah-ubah. Teori moden dengan pendekatan psikologi, menyatakan
bahwa keindahan dilihat sebagai sesuatu yang selaras dengan pancaindera
atau pencerapan. Keindahan yang lahir dari indera rasa merupakan objek
kepuasan yang tidak mengandung kepentingan apapun. Sesuatu karya dapat
dikatakan indah jika lahir dari perasaan yang dihayati oleh manusia ketika
mengkaji karya tersebut. Sifat keindahan yang lahir menimbulkan rasa
kesenangan atau kepuasan dalam diri kita yang disebut estetika. Konsep
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keindahan mencakup rasa yang menggembirakan, menyenangkan,
memuaskan, baik, dan dihargai.
Ciri lain seni adalah unsur moral. Seni dan moral adalah berkaitan dalam
Islam. Dengan adanya unsur-unsur agama dalam seni, maka seni harus
mengandung moral. Islam menghendaki agar seni diciptakan menurut akhlak
Islam, yaitu bebas dari nilai-nilai negatif. Islam mementingkan keadilan.
Akhlak yang baik dibentuk melalui ajaran Al-Quran dan Hadis. Kesenian
Islam adalah berdasarkan kepada akidah, akhlak, serta niat. Kesenian yang
dicetuskan dengan niat adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah.
Keanekaragaman dalam kesatuan agama Islam pada hari ini dianut oleh
pelbagai bangsa atau etnik. Agama Islam serta tulisan dan bahasa Arab
merupakan faktor pengikat dalam menyatukan umat Islam di seluruh dunia.
Keanekaragaman dalam kesatuan dianggap salah satu ciri kesenian Islam,
yang memberi sumbangan kepada kesatuan hidup seseorang dan seni
terbentuk dalam pekerjaan sehari-hari. Seni Islam harus diselaraskan
berdasarkan konsep persatuan dan kesatuan yang lebih besar (ukhuwah
Islamiyah). Ide ini tercermin pada berbagai seni Islam, seperti pertukangan
logam, tembikar, dan tekstil. Latar belakang sejarah dan budaya yang
berbeda antara negara-negara Islam menyebabkan perbedaan bentuk atau
hasil seni Islam. Begitu juga dengan seni khat (kaligrafi) yang
memperlihatkan kesatuan dunia Islam.
Ciri lain seni Islam adalah hubungan antara agama dan estetika.
Hubungan antara yang indah dan baik juga telah diatur dalam agama Islam,
termasuk estetika dan seni. Hubungan ini bukan terjalin antara agama
dengan seni atau agama dengan estetika, malah ia juga sebagai ekspresi
hubungan antara seni dan estetika. Seni berkedudukan penting dalam
masyarakat Islam karena ia menguatkan semangat tauhid umat Islam. Di
dunia ini terdapat dua aliran dalam dunia seni yaitu: (a) seni untuk seni yang
dipergunakan untuk kepentingan seni itu sendiri. Ia memerlukan kebebasan
untuk menghasilkan daya cipta Aliran ini hanya mengabdikan diri kepada
seni saja. Demi seni semuanya dibolehkan asal tidak melanggar prinsip seni.
Aliran ini juga dipandang seni liberal, seni kapitalis, dan individualistik
karena tidak memungsikan kepada masyarakat melainkan kepada seni itu
sendiri.
(b) Seni untuk sesuatu yang lain, yang memberikan tumpuan
kepada yang lain selain seni, seperti agama, masyarakat, dan politik Dalam
aliran kedua inilah seni Islam wujud dan didasari dengan niat untuk
mengagungkan Allah melalui keindahan. Keindahan bukan menjadi tujuan
utama, tetapi sebagai salah satu cara untuk mencapai nilai-nilai tauhid.
Demikian sekilas gambaran seni dalam filsafat Islam dan Melayu.
Seterusnya kita kaji bagaimana filsafat seni dalam bidang seni pertunjukan
Islam dan Melayu.
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3.1 Musik
Musik dalam Dunia Islam dan Melayu merupakan sarana dalam rangka
tauhid kepada Allah. Musik di setiap negeri Islam memiliki ciri khasnya
sendiri. Namun antara negeri itu saling memberikan pengaruh, terutama
setelah berkembangnya agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Yang perlu
disadari setiap muslim (mukmin) di dunia adalah bahwa seni (musik) Islam
adalah sebagai satu kesatuan dalam keanekaragaman. Dunia Melayu adalah
sebagai salah satu dari dunia Islam yang memiliki seni musiknya sendiri.
Namun, alangkah baiknya kita kaji dahulu bagaimana gambaran seni musik
melalui pandangan-pandangan para tokoh atau ilmuwan Islam. Di antaranya
yang paling banyak meluangkan perhatiannya dalam musik adalah AlFarabi.
Dalam dunia Islam, tokoh filosof yang paling banyak mengkaji tentang
estetika di dalam musik adalah Al-Farabi. Nama lengkapnya adalah Abu
Nasir Muhammad Ibnu Al-Farakh Al-Farabi, lahir di desa Wasij, dekat
Farab di Turkistan tahun 259 H (870 M), wafat 950 M dalam usia 80 tahun.
Kampungnya kini masuk ke dalam bagian Republik Uzbekistan di Asia
Tengah. Ayahnya seorang jenderal militer dan memiliki status sosial yang
relatif baik. Namun sejak kecil lagi, Al-Farabi meninggalkan kampung
Farab menuju Baghdad, untuk menimba ilmu bahasa Arab dan logika dari
gurunya Abul Bashar Matta. Kemudian dia juga belajar filsafat dari
Yuhanna Ibnu Khailan di daerah Harran. Kemudian ia juga mendalami
ilmu-ilmu Aristoteles melalui Yuhanna. Ia paling gemar mengkaji pikiran
Aristoteles yang tertuang dalam buku Anima dan Physica.
Kemudian ia mengembara ke Syiria, terus ke Mesir, dan akhirnya
sampai ke Damaskus. Dalam pengembaraan ini, secara ekonomis ia begitu
miskin, akhirnya ia dibantu secara finansial oleh Pangeran Saif Al-Dawlah
dari Damaskus. Ia belajar, mengarang, mensyarah, mengkritik, dan bergulat
di dunia sastra. Ia terkenal sampai ke Eropa bukan hanya filsafatnya tetapi
juga logika dan metafisikanya. Di bidang musik, dengan dijiwai oleh ajaran
Islam ia mengolah kembali model dan logika berpikir Yunani dalam musik,
disertai dengan praktik musik kontemporer saat itu. Ia juga mencipta dan
mengolah sistem-sistem musik yang berasal dari Timur Tengah.
Bagaimanapun, Al-Farabi secara tegas membedakan manusia di dunia ini
menurut Al-Quran, yaitu manusia yang bertakwa dan manusia yang tidak
bertakwa.
Al-Farabi menghasilkan sebuah buku teori musik yang secara historis
sangat fenomenal dalam dunia Islam dan global, yang bertajuk Kitabul
Musiqil Kabir (Kitab Besar tentang Musik). Buku ini terdiri dari tiga
bagian. Bagian pertama memusatkan perhatian pada musik, bagian kedua
pada alat-alat musik, dan pada bagian ketiga mengenai komposisi musik.
Ada dua tempat dalam buku itu yang membicarakan gerakan melodi dalam
musik: satu tempat di bagian pertama dan satu lagi di tempat ketiga. Dalam
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buku itu ia menceritakan bagaimana proses melakukan komposisi musik.
Tujuan utama Al-Farabi mengkaji dan menjelaskan komposisi musik adalah
untuk membantu dan memberi arah kepada para komposer dalam
menciptakan melodi. Ia menjelaskan bahwa setelah komposer memilih
unsur-unsur melodi, selanjutnya dapat berkonsultasi dengan tabel-tabel
konsonan dan gerak melodi yang dibuatnya, begitu juga dengan wilayah
nada atau suara penyanyi. Kemudian disesuaikan dengan modus-modus
ritmik yang telah disusun secara logis.
Dalam membentuk gerak melodi ini ia menawarkan konsep-konsep
interval satu nada ke nada berikutnya dengan memakai konsonan dan
disonan dalam sistem modal. Saat transisi melodi seharusnya menggunakan
interval konsonan. Al-Farabi menggunakan interval konsonan ke dalam tiga
jenis: (a) konsonan besar, seperti oktaf dan balikannya, disajikan bersama
atau melodis, (b) konsonan medium, yaitu kuint, kuart, antara oktaf dan
kuint, serta antara oktaf dan kuart, disajikan secara bersama atau melodis,
dan (c) konsonan kecil yang terdiri dari sekunde mayor (dengan rasio 9/8)
atau interval lain yang lebih kecil dari kuart.
Menurut Al-Farabi, melodi dapat didefinisikan sebagai sejumlah nada
tertentu, yang semuanya atau sebagian besar berjalin berdasarkan interval
konsonan, yang dirancang dalam kelompok tertentu, dan dipergunakan
dalam sebuah genus (tetrakord) tertentu, interval-intervalnya berada dalam
tonalitas tertentu; yang bergerak melalui sebuah modus ritmik yang pasti
pula. Satu rangkaian melodi menggunakan satu tetrakord ditambah satu
langkah penuh. Jika seorang komposer menggunakan interval kuint, ia harus
mengimbanginya dengan interval yang lebih kecil. Sebuah melodi nyanyian
disebutnya tidak lengkap, apabila ambitusnya tidak mencapai satu oktaf.
Jika sampai satu oktaf disebut melodi yang lengkap, dan jika mencapai dua
oktaf disebut sangat lengkap.
Dalam menyusun melodi sebaiknya
menggunakan interval-interval yang berbeda.
Al-Farabi menyebut gerak melodi dengan istilah al-intiqal, yang secara
harfiah artinya bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Al-intiqal ini
menurutnya adalah transisi yang dapat terjadi antara satu nada dengan nada
lain, dari interval yang satu ke interval lain, dari satu genus ke genus lain,
jika kelompok nada itu terdiri dari tetrakord, kelompok nada, dan tonalitas
yang berbeda. Namun tetap terdapat satu nada nukleus. Selanjutnya, AlFarabi membuat kategori-kategori gerak melodi dalam bahasa Arab, yaitu:
(1) al-nuqlah ‘ala istiqamah, artinya adalah gerak langsung atau rektilinier,
yaitu gerakan yang tidak kembali ke nada awalnya; (2) al-nuqlah ‘ala in’itaf,
artinya gerak berlipat, bertukar, melengkung, dan berkeliling. Artinya dalam
melodi adalah kembali ke nada awal; (3) al-nuqlah ‘ala istidarah, artinya
gerakan sirkular, berputar. Dalam melodi artinya kembali ke nada awal dan
gerakannya terus diulang; (4) al-nuqlah ‘ala in’iraj, artinya adalah gerakan
pembiasan atau deviasi—dalam melodi maksudnya adalah kembali ke nada
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awal, tetapi tidak sejauh gerak-gerak pertamanya; (5) al-nuqlah bi-in gerak
melodi yang memperluas gerak sebelumnya, baik ke arah atas maupun ke
bawah dengan nada awal yang berubah-ubah pula. Menurut Al-Farabi,
gerak-gerak melodi di atas boleh saja saling dipadukan dengan menjaga rasa
musik.
Dalam membahas teori, selain sistem modal dengan menggunakan
tetrakord dalam tangga nada heptatonik, Al-Farabi juga menganalisis sistemsistem maqam yang ada di dunia Islam, seperti maqam: rast, bayati, husaini,
jiharkah, hijaz, sikkah, dukah, sikahirah, dan lainnya yang menjadi dasar
komposisi musik dunia Islam. Ia juga mengkaji modus-modus ritmik
seperti: ramal maia, wahdah wa nifs (maksum), cahar mezarb, zarbi, iqa’at,
durub, usul, dan mazim. Dalam membahas alat-alat musik, ia memfokuskan
kajian secara detil tentang alat musik ‘ud (lute petik) sebagai asas dari
penciptaan maqam dan melodi. Alat seperti ini yang diuraikannya dapat
menurunkan tangga-tangga nada seperti yang dilakukan oleh Phytagoras dari
Yunani dengan membagi proporsi matematis senarnya. Sistem ini kemudian
dalam etnomusikologi dikategorikan sebagai sistem devisif (pembagian).
Dalam buku ini, memang unsur logika memang begitu menonjol
dituangkannya, namun ia juga berharap bahwa jangan melupakan unsur
perasaan dan spiritualitas dalam mengembangkan seni musik.
Bagaimanapun, musik itu adalah bagian dari totalitas ajaran Islam dalam
rangka tauhid kepada Allah. Demikian menurut pandangan Al-Farabi.
Selanjutnya bagaimana konsep-konsep estetika musik dunia Melayu.
Dalam musik Melayu, estetikanya secara umum dikonsepkan sebagai
lembut menyahdu. Artinya ialah bahwa suara musik yang dihasilkan adalah
berdinamik lirih, dengan ayunan nada-nada sedemikian rupa, dan dapat
menggetarkan perasaan seniman maupun pendengarnya. Selain itu dalam
dunia Melayu yang terdiri dari kawasan kepulauan, alam sekitar menjadi
bagian dalam mengkonsepkan estetika musik. Mereka menyebutnya dengan
kembali ke alam semula jadi, atau alam terkembang menjadi guru. Pukulanpukulan rebana atau alat musik perkusi lain, serta gesekan rebab dan biola
umumnya adalah mengikuti dan mengimitasi suara-suara alam sekitar.
Dalam menghasilkan melodi, orang-orang Melayu selalu mengimitasi alunan
ombak atau desir pohon-pohon nyiur di pantai, yang kemudian dikenali
sebagai gerenek, cengkok, dan patah lagu. Gerenek adalahsebuah ide
estetika musik dalam menghasilkan melodi dengan densitas nada yang relatif
rapat, cengkok dengan alunan nada-nada, dan patah lagu adalah memberikan
tekanan ritme pada nada-nada terutama yang terletak pada pukulan down
beat.
Dalam bidang tempo musik, orang Melayu mengenal pembagian tempo
yang lambat, sedang, dan cepat. Tempo ini menggambarkan rentak dalam
kehidupan manusia di dunia ini. Tempo lambat contohnya diwakili oleh
rentak senandung atau asli. Tempo sedang diwakili rentak inang atau mak
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inang, zapin, dan ghazal. Rentak yang cepat diwakili oleh rentak joget dan
ronggeng. Seniman Melayu mengakui bahwa dalam hidup ini harus terus
maju seperti majunya siklus rentak dalam musik, dinamis dan kreatif.
Keindahan bunyi-bunyian dalam musik Melayu umumnya diwakili oleh
musik pembawa melodi, pembawa ritme, dan pembawa fungtuasi ritme. Ide
naturalisme ini juga terdapat dalam konsep pelarasan alat-alat musik melodis
yang disebut dengan istilah adun. Adun adalah sebuah ide pelarasan alat-alat
musik pembawa melodi dalam budaya Melayu, yang merupakan imitasi dari
suara-suara yang ada di alam. Misalnya untuk melaras senar rebab, dikenal
dengan istilah suara mersik dan garau—untuk senar satu dan dua. Untuk
biola dikenal suara mersik, garau, garau alang, dan gahung, untuk masingmasing senar satu, dua, tiga, dan empat. Di Eropa, untuk senar biola ini
standarnya adalah nada E,A,D, dan G. Istilah mesrsik, garau, garau alang,
dan gahung adalah imitasi dari suara yang ada di alam ini. Mersik suara
yang melengking, garau dan garau alang adalah gesekan antara pepohonan
atau semak belukar, dan gahung adalah bunyi bulat semacam gong.
3.2 Tari
Dalam dunia Islam kegiatan tari juga telah wujud sejak awal
perkembangan agama ini. Pada setiap upacara perayaan pesta perkawinan
(walimatul ursy) , selalu dipergunakan seni persembahan tari. Berbagai
hadits mengkisahkan tentang dipergunakannya seni persembahan tari di
berbagai aktivitas sosial budaya Islam. Termasuk juga kedudukan hukum
(syar’i), seni tari yang bagaimana yang dibolehkan dan diharamkan dalam
Islam. Dalam konteks upacara perkawinan, yang terkenal di dunia Melayu
dari dunia Islam adalah tari zapin (di Nusantara dikenali dengan berbagai
sebutan floating terms seperti jepin, japin, dana, dan merawis. Begitu juga
dengan tari-tarian lain seperti ghazal dari Asia Selatan, mendapat tempat
khas dalam dunia Melayu. Seterusnya kita kaji keberadaan dan estetika tari
dunia Melayu.
Secara estetis, konsep tari dalam budaya Melayu biasanya diungkapkan
melalui beberapa istilah yang mengandung makna denotasi atau konotasi
tertentu. Menurut Sheppard, konsep tentang tari dalam budaya Melayu,
diwakili oleh empat terminologi yang memiliki arti yang bernuansa, seperti
yang diuraikannya berikut ini.
THERE ARE FOUR different words meaning 'dance' in the Malay
language: Tandak emphasizes the dancer's steps, Igal means
posturing or dancing with emphasis on body movement, Liok is
applied to low bending and swaying of the body, and Tari
describes dancing in which the graceful movement of arms, hands,
and fingers plays the chief part. The Malays attach so much
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importance to the fourth of these that Tari is always used to mean the
Malay style of dancing (1972:82).

Dari pernyataan Sheppard di atas, terlihat dengan jelas bahwa konsep
tari dalam kebudayaan Melayu, yang diwakili oleh istilah-istilah tandak,
igal, liok, dan tari, perbedaan maknanya ditentukan oleh dua faktor, yaitu:
(1) penekanan gerak yang dilakukan anggota tubuh penari dan (2)
tekniknya. Tandak selalu dikaitkan dengan gerakan langkah yang
dilakukan oleh kaki; igal gerakan yang umumnya dilakukan oleh tubuh
(terutama pinggul) liok atau liuk teknik menggerakkan badan ke bawah dan
biasanya sambil miring ke kiri atau ke kanan, gerakan ini sering juga
disebut dengan melayah; dan tari selalu dikaitkan dengan gerakan tangan,
lengan, dan jari jemari dengan teknik lemah gemulai.
Sejalan dengan pendapat Sheppard, yang banyak mengkaji keberadaan
tari di Semenanjung Malaysia, Tengku Lah Husni, dari Sumatera Utara,
mengemukakan bahwa secara taksonomis, tari Melayu Pesisir Timur
Sumatera Utara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga konsep gerak: (1) tari,
yaitu gerak yang dilakukan oleh lengan dan jari tangan; (2) tandak, yaitu
gerak yang dilakukan oleh wajah, leher, lengan, jari tangan, dan kaki; dan
(3) lenggang yang berupa gerakan lenggok atau liuk pinggang dan badan
yang disertai ayunan tangan dan jari.
Dengan melihat konsep-konsep tentang tari dalam budaya Melayu,
seperti tersebut di atas, ditemui berbagai persamaan dan perbedaan. Konsep
tari yang dikemukakan Sheppard sama dengan yang dikemukakan Husny.
Lenggang yang dikemukakan Husny pengertiannya mencakup igal dan
liuk yang dikemukakan Sheppard.
Tandak yang dikemukakan Husny pengertiannya lebih luas dari yang
dikemukakan Sheppard, mencakup gerak wajah, leher, lengan, jari tangan,
dan kaki. Namun dari kedua pendapat di atas dapat diambil kesimpulan
bahwa dalam budaya tari Melayu dikenal beberapa konsep tentang tari yang
maknanya menekankan pada gerakan anggota tubuh tertentu serta teknik
gerak. Konsep-konsep tari seperti itu dipergunakan dalam konteks tari-tari
Melayu yang maknanya menekankan kepada gerakan lengan, tangan, dan
jari-jari tangan. Gerak tandak berarti menekankan kepada gerakan kaki,
terutama yang sering dikaitkan dengan tari lagu dua atau joget dan zapin
yang mengutamakan gerakan kaki. Begitu juga dengan liuk, yang berarti
melayahkan badan ke bawah pada saat antara penari bertukar posisi.
Dalam budaya Melayu, tarian yang dihasilkan wajib merujuk kepada
nilai-nilai etika dan estetikanya. Menurut Goldsworthy (1979:343), taritarian Melayu didasarkan kepada adat-sitiadat, dan dibatasi oleh pantangan
adat. Para penari wanita disarankan untuk menjaga kehormatan dan harga
dirinya.
Mereka tidak diperkenankan mengangkat tangan melebihi
bahunya, dan tidak diperkenankan menampakkan giginya pada saat menari.
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Mereka tidak boleh menggoyang-goyangkan pinggulnya, kecuali dalam
pertunjukan joget. Para penari wanita sebagian besar mengutamakan sopansantun, tidak menantang pandangan penari mitra prianya. Penari wanita
mengekspresikan sikap jinak-jinak merpati atau malu-malu kucing. Penari
wanita gerakan-gerakannya menghindari penari pria.
Sejalan dengan pendapat Goldworthy, Mohd Anis Md Nor (1995:30-32)
mengemukakan bahwa salah satu aspek penting dalam mengekspresikan
gerakan dalam tari tradisional Melayu adalah berdasarkan kepada
kehalusan budi orang-orang Melayu. Sebagai mana etnik lain di dunia, tari
Melayu juga berdasar kepada estetika masyarakat pendukungnya.
Dinamika gerak tari Melayu pada umumnya mengikuti gemulai langkah
kaki dan gerak tangan. Dalam budaya tari Melayu terdapat pemisahan
peran ekspresi berdasarkan jenis kelamin (jantina). Seorang penari pria
mempunyai tata gerak yang berbeda dengan seorang penari wanita.
Keanggunan wanita yang diekspresikan melalui gerak gemulainya dalam
tari Melayu, akan lebih alamiah bila didampingi oleh ekspresi sikap gagah
penari pria. Dalam tari berpasangan, gerak-gerak yang diekspresikan
penari pria adalah melindungi penari wanita. Pada waktu menari
berpasangan, penari pria mengitari penari wanita, sebagai ekspresi
menjaga penari wanita dari gangguan orang lain. Penari wanita tidak
diperkenankan melangkah terlalu lebar dan lebih menonjol gerakannya
dibanding penari pria. Penari wanita melakukan gerakan-gerakan yang
mengekspresikan kelembutan, yaitu gerak halus dan sedikit malu-malu.
Pinggul penari wanita tidak boleh digoyangkan dengan sesuka hati,
sehingga menimbulkan rangsangan erotis bagi yang melihatnya. Hinjut
kaki seorang penari wanita tidak boleh terlalu keras dan kuat, sedangkan
penari lelaki melangkah dengan mantap. Begitulah sifat tari Melayu yang
ditarikan dari zaman ke zaman.
Untuk tetap menjaga tata susila, norma-norma adat mengatur para
penari Melayu bagaimana seharusnya menggerakkan tangan dan jari-jari
tangan. Lambaian, lenggang, dan lenggok tangan, pada saat menari sambil
berjalan, mengikuti aturan-aturan tertentu. Bagi seorang penari wanita,
lenggangan tangannya tidak boleh melebihi sisi bahu sehingga nampak
ketiaknya. Walaupun berbusana kebaya atau baju kurung, lenggangan
tangan yang terlalu luas dan tinggi, tidak saja akan menghilangkan kesan
keindahan busana, tetapi juga mencerminkan sifat angkuh, yang lari jauh
dari sifat wanita Melayu, yang sederhana, seperti yang dikehendaki oleh
norma-norma adat. Pada saat menari, lenggangan tangan seharusnya
distilisasi dengan gerakan ayunan lemah gemulai, bukan sebagai gerak
sehari-hari. Gerak tangan yang meniru gerak kelakuan sehari-hari seperti
menata dan menyisir rambut, distilisasi dalam gerak tari. Corak-corak
yang distilisasi itu, menghasilkan motif-motif tari yang indah.
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Dalam jenis tari senandung, lenggangan tangan yang melahirkan
bentuk-bentuk gerak yang distilisasi sangat dipengaruhi oleh sifat lemah
gemulai wanita Melayu.
Lenggangan yang terlalu tinggi akan
menimbulkan suasana yang berlawanan dengan rentak lagu yang lembut
perlahan. Namun keindahan gerak lenggang akan terwujud bila bunga
(improvisasi) tari pada tiap-tiap ujung frase melahirkan motif yang indah
sebelum gong berbunyi. Gerak tari senandung bersifat mengalir terus.
Pada setiap ketukan gong, gerak tidak diputus, tetapi harus disambung
dengan lenggangan tangan, masuk pada hitungan pertama dan kedua pada
setiap frase tari (lihat Mohd Anis Md Nor 1995:32).
Berkaitan dengan tata susila dan estetika tari senandung, Goldsworthy
menjelaskannya sebagai berikut.
In all dances classified into one category, a set of characteristic
movements are typical. Graceful, swaying body movements with
outstreched hand and delicately curved, upturned fingers
(dilentikkan) are typical of sinandung dances. One of Malay
writer compares these movements to the swaying of a cocnut tree
at the waters edge. ... The wrist movement called gemulai tangan
is most characterictic of sinandung. Although it is also found in
other dance-types. ... It consist of an outwards twist of the wrist
with fingers splayed and upturned. Two other movement typical
of sinandung dances are called legar and bisik. Legar walking
space means walking with the left hand resting on the left thigh
and the righ hand streched horizontally with the shoulders and
fingers extended and upturned. In the bisik movement, the two
dancers bend in opposite directions, with heads cocked on the
side and the right hand behind the ear, suggesting a listening
movement (1979:343).

Menurut Goldworthy, seperti kutipan di atas, tari senandung
diekspresikan dalam gerakan lemah gemulai, dan jari tangan dilentikkan.
Gerakan ini dikonsepkan sebagai pohon nyiur melambai, yang daunnya
menyentuh permukaan air. Gerakan yang menjadi ciri tari senandung
lainnya adalah legar dan bisik. Legar adalah gerakan melangkah, tangan
kiri diletakkan di paha dan tangan kanan direntangkan sejajar dengan
bahu, kemudian telapak tangan kanan diputar, jari-jari dikuakkan dan
dikembangkan terbuka. Gerakan bisik adalah dua penari berada dalam
posisi berhadapan, kepala dimiringkan ke kanan, telapak tangan kanan
ditempatkan pada posisi dekat dengan telinga kanan, sebagai ekspresi
mendengar.
Dalam jenis tari mak inang, lenggangan tangan seorang penari wanita
tidak boleh terlalu luas, ayunan tangan tidak boleh terlalu tinggi dan cepat,
sehingga menimbulkan kesan seolah-olah sedang diburu oleh kecepatan
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rentak. Lenggangan tangan dalam tari mak inang tetap berdasar kepada
ekspresi gerak sederhana, walaupun motif geraknya lebih banyak dihiasi
oleh gerak-gerak yang distilisasi. Rentak lagu mak inang yang agak cepat
seperti Mak Inang China dan Canggung tidak boleh dianggap memaksa
kecepatan lenggangan tangan penari.
Menurut Goldworthy (1979:345), tari mak inang menekankan kepada
gerakan kaki dan tangan yang mengalir. Kaki kiri dan kanan digerakkan ke
atas dan ke bawah secara bergantian, tangan digerakkan dengan gemulai.
Tiga tipe gerak tari mak inang adalah, gelak, singsing, dan kecak pinggang.
Gelak dan singsing adalah gerakan ulangan-ulangan mundur dan maju.
Pada gerakan gelak, penari berjalan mundur,tangan kiri memegang
bagian busana pada lengan kiri atas, lengan kanan diayunkan. Pada gerakan
singsing penari berjalan ke depan seperti sedang meniti, baju diangkat
sedikit dipegang oleh kedua tangan. Kecak pinggang adalah gerakan pada
tari mak inang yang dilakukan oleh penari pria, yaitu telapak tangan kiri
ditempatkan di pinggang dan tangan kanan direntangkan ke kanan.
Dalam jenis tari lagu dua, ayunan tangan penari wanita merupakan
lenggangan ke arah samping tubuh dan bukan ayunan ke depan atau ke
belakang tubuh. Kedua telapak tangan dalam keadaan digenggam--yang
mengekspresikan pepatah "genggam tak sudah." Lenggangan tangan
dengan jari digenggam harus mengalir, tidak terpatah-patah mengikuti
gerak tapak kaki penari. Gerakan tari lagu dua mempunyai ciri khas, terdiri
dari gerakan henjut pada kaki dan gerakan relatif cepat, sedangkan
lenggangan tangan diayun sambung menyambung ke samping kanan dan
kiri tubuh penari. Sesekali penari menundukkan badan sedikit ke depan,
sebagai ekspresi merendahkan diri dan menghormati pasangannya.
Langkah dasar tari lagu dua dibentuk oleh gerakan tumit dan jari kaki
ke depan dan ke belakang. Tangan bergerak ke atas dan ke bawah,
membentuk motif-motif yang diulang-ulang. Beberapa gerakan tari lagu
dua diambil dari tari-tarian Portugis, misalnya gerakan meloncat, yang
diikuti posisi telapak tangan kiri ditempatkan di pinggul dan telapak tangan
kanan di bahu.
3.3 Teater
Seni teater (lakon atau drama) menggabungkan berbagai bentuk seni.
Bermula dengan seni sastera dalam penyediaan skrip, kemudian bergerak
kepada seni gerak, seni suara, seni lukis, seni adunan cahaya (lighting),
adunan suara (sound system) dan sebagainya. Filem pula memerlukan seni
fotografi dan teknik rekaman. Oleh kerana sifatnya yang menggabngkan
berbagai-bagai bentuk seni estetika maka kesannya juga mendalam kepada
penggemarnya. Abdul Rahim Anbar, dalam bukunya Al-Masrahiah Baina
Al-Nazariah Wa Al-Tatbiq, menyatakan bahwa teater lebih dekat dengan
kehidupan karena drama menceritakan tentang kehidupan dari semua bentuk
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seni, yang dibaca, didengar, dan dilihat. Teater mempunyai nilai estetika,
bukan saja mengandung nilai hiburan tetapi juga pendidikan. Semua cerita
dilakonkan dan mempunyai kesan yang mendalam kepada penonton. Begitu
juga pengajaran-pengajaran dalam Al-Quran yang berbentuk kisah atau
cerita yang mempunyai tujuan untuk menerapkan pengajarannya dengan
lebih berkesan. Rasyid Reda menyatakan bahwa kisah dalam Al-Quran dapat
menggerakkan pemikiran dan jiwa untuk mengambil ikhtibarnya. Kisah
yang terdapat dalam Al-Quran ialah Kalam Allah yang mengandung
peristiwa realitas masa lalu, yang mengandung petunjuk kebenaran (lihat
lebi jauh Abu Bakar bin Yang 2000).
Kisah dalam Al-Quran dipenuhi dengan ajaran dan nasehat untuk
mengharungi hidup dunia dan akhirat, yang berfungsi sebagai wasilah atau
media dakwah melalui dua cara. Pertama, menanamkan motivasi ke dalam
jiwa pendakwah. Kisah kebenaran masa lalu tentang bagaimana para rasul
sebelum ini berdakwah dengan tabah akan menjadi contoh kepada
pendakwah. Semangat mereka untuk terus menjalankan dakwah semakin
meningkat, tantangan yang dihadapi dianggap kecil dibandingkan dengan
yang dihadapi oleh para Rasul. Kedua, menerangkan dasar dakwah Islam,
yaitu akidah yang benar berupa keimanan kepada Allah, rasul-rasul,
malaikat, kitab-kitab, hari akhirat, serta qadha dan qadhar. Ketiga,
menjelaskan kedudukan golongan sasaran. Kisah dalam Al-Quran
menjelaskan bagaimana ragam golongan sasaran. Mereka sering memberi
tentangan terhadap dakwah yang disampaikan. Keempat, berbagai unsur
kepercayaan yang salah, yang diwarisi dari nenek moyang menjadi
penghalang dakwah. Al-Quran menerangkan keengganan kaum kafir karena
mereka berpegang kepada adat yang salah.
Masyarakat Melayu sadar bahwa seni teater bukanlah perkara yang baru
dalam budaya mereka. Perkembangan seni teater juga turut berkembang
selaras dengan perkembangan Islam. Usaha untuk menerapkan dakwah seni
teater sudah dilakukan sejak awal. Contoh teater tradisional Melayu ialah
wayang kulit (purwa) yang digunakan oleh Wali Songo (sembilan aulia) di
pulau Jawa untuk berdakwah. Mereka membuktikan bahwa wayang kulit
dapat menarik minat masyarakat untuk memeluk Islam. Pemilihan media
wayang kulit ialah kerana ia merupakan media populer dan diminati oleh
segenap lapisan. Walaupun pada awalnya terdapat perbedaan pendapat
mengenai keharusan permainan wayang kulit, namun setelah mereka
mengatasi dengan mengubah gambar yang berbentuk manusia kepada
bentuk yang dipipihkan, wayang kulit telah diterima dan mendapat
sambutan, dan ceritanya juga turut diubah kepada cerita yang berunsur
Islam. Wayang kulit bukan hanya digunakan oleh keturunan Jawa tetapi juga
beberapa buah negara Arab termasuk Maroko, Tunisia, dan Syria. Turki
pernah memasyhurkan wayang kulit karagos. Karagos berarti Pahlawan
Bermata Hitam. Karagos menceritakan tentang kisah-kisah kepahlawanan,
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seperti Salahuddin Al-Ayyubi yang mengalahkan Richard Lion Heart
(Berhati Singa) yang terkenal gagah berani. Setiap bulan Ramadhan, karagos
akan dipersembahkan, terutama untuk menyambut ketibaan bulan tersebut,
sebagai tanda mengingati pejuang-pejuang Islam. Sesungguhnya seni teater
mendatangkan banyak manfaat kepada manusia kerana mempunyai
pengaruh yang mendalam. Seni teater dapat dimanfaatkan menurut kehendak
manusia (lihat Abu Bakar bin Yang 2000:23).
Meskipun seni teater banyak manfaatnya tetapi jika bercampur dengan
kemudaratan maka timbul berbagai masalah dalam hukum Islam. AsSyarbasi juga mencatat pandangan ulama al-Azhar yang menyatakan film
merupakan senjata mempunyai dua kegunaan. Pertama, jika digunakan
untuk kebaikan akan memberi manfaat kepada umat dan negara. Kedua, jika
menjadikannya senjata yang berbahaya dan membawa kepada kehancuran
jasmani dan rohani. Yusuf Al-Qardawi juga memberikan pandangan yang
sama bahwa film adalah alat untuk memberikan pendidikan dan hiburan
(lihat Abu Bakar Bin Yang 2000:30).
Dalam dunia Melayu kita memiliki berbagai teater, seperti: makyong,
mendu, menora, jikey, bangsawan, dan drama dalam syair. Kesemua genre
teater tradisonal Melayu ini, pada masa sekarang telah mengalami berbagai
transformasi, seperti: pengislaman, kreativitas aktif, pengembangan, dan
lainnya. Secara estetis, teater dunia Melayu berasas kepada budaya Melayu
Islam, dan aktif dalam era global.
Selain dari itu, masyarakat Melayu, yang dalam budayanya berteraskan
kepada agama Islam, seperti yang terkonsep dalam: adat bersendikan
syara’—syara’bersendikan kitabullah, mereka wajib mentauhidkan
kebudayaan selurh dunia menurut Islam. Islam sendiri sejak awal telah
menyediakan ruangan untuk mengolah kembali seluruh kebudayaan duunia
dalam konteks tauhid kepada Allah. Dengan demikian orang-orang Melayu
Islam mengakulturasi kebudayaan global secara kreatif. Ide-ide budaya dari
Yunani-Romawi, Eropa, India, Asia Timur, Babilonia, Asiria, Mesir Kuno
diolah kembali dalam dunia Islam dan dunia Melayu.
4. Kesimpulan
Dari pembahasan seperti yang telah dikemukakan di atas, kesimpulan
tentang estetika seni dalam penyelenggaraan seni pertunjukan Melayu adalah
sebagai berikut. Masyarakat dunia Melayu memiliki nilai-nilai estetika
sendiri dalam seni pertunjukannya. Nilai-nilai ini berasas kepada ajaran
agama Islam, dengan dijiwai kearifan dan kreativitas berfikir dan bertindak.
Dengan nilai-nilai estetika ini, masyarakat dunia Melayu menyongsong
kebudayaan global dengan jati diri yang kuat yang diridhai oleh Allah. Insya
Allah.
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Abstract
Arabesque is a work of Moslem artists manifested in abstract form.
Exploration of Moslem artist to discover abstract themes, have succeded to
develop the most original art that is impossible to achieve by whatever
sources outside of pure aesthetic. This writing will talk about arabesque and
cultural values in Moslem based on cultural expert perspectives and that of
fiqih expert. It is formulated simply, a simple description of thoughts in term
of arabesque correlation to cultural values of Moslem.

1. Pendahuluan
Masa Rasul dan al-Khulafa al-Rasyidun ditandai dengan kegiatan agama
yang sangat intens, kesederhanaan, dan zuhud serta kegairahan dalam
menjalankan jihad fi sabilillah demi penyebaran agama. Kita menjumpai
bahwa masyarakat Islam yang pertama belum merupakan ladang yang subur
bagi pertumbuhan dan pengembangan seni, terlebih yang bercorak seni lukis
atau kaligrafi.
Dua cabang kesenian yang berkembang seiring dengan datangnya Islam
adalah seni sastra dan seni khitabah (retorika). Al-Qur'an yang mengandung
nilai sastra yang amat tinggi sangat berpengaruh terhadap pengembangan
seni sastra yang sudah ada ketika itu, sedangkan dakwah Islam yang
dilakukan oleh para mubaliq muslim turut mendorong dan meluruskan
perkembangan seni khitabah yang memang sudah populer pada masyarakat
jahiliyah.
Pengaruh agama (Islam) juga yang menyebabkan tidak berkembangnya
seni lukis dan seni pahat patung, khususnya yang mengambil objek benda
bernyawa, karena adanya kekhawatiran terjatuh pada praktek watsani
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(penyembah berhala). Oleh karena itu, mereka memakai objek gambar
tumbuh-tumbuhan atau gambar geometri sebagai motif pada lukisan
dekoratifnya.
Pada masa Bani Umayyah seni rupa mengambil bentuk dalam seni pahat
dan menjadikan khat Arab sebagai motif ukiran. Ayat Al-Qur’an, Hadits,
sya’ir atau kalimat filsafat dipahatkan menjadi ukiran pada dinding-dinding
mesjid, istana dan bangunan lain. Selain itu seni pahat menghasilkan relif di
dinding-dinding istana dan gedung lainnya, menggambarkan burung,
berbagai binatang, orang-orang yang sedang berburu, wanita-wanita yang
sedang menari, dan lain-lain. Seni pahat tidak menghasilkan arca karena
putusan ahli fikih bahwa penciptaan patung haram hukumnya.
Ketika Islam semakin berkembang dengan baik, bangsa-bangsa di luar
Arab, seperti Persia, Syiria, Mesir, Tunis, India, masuk Islam. Di antara
mereka itu banyak orang ternama dalam kalangan seni. Mereka menjadikan
seni arsitektur memperoleh tenaga baru dari keahlian dan pengalaman teknik
bangsa-bangsa yang baru masuk Islam. Pembangunan kota-kota baru dan
pembaharuan kota-kota lama banyak terjadi di masa Abbasiyah.
Puncak seni arsitektur kota ini antara lain, Baghdad di wilayah bagian
Timur dunia Islam dan Cordova di bagian Baratnya. Hasil karya utama
dalam arsitektur Islam adalah mesjid, sebab mesjid merupakan titik tumpuan
dari ungkapan kebudayaan Islam, sebagai konsekwensi dari kebudayaan.
Mesjid sebagai tempat mengerjakan sholat dan ibadah lainnya. Arsitektur
Islam mengalami perkembangannya dari bentuk sederhana pada abad VI
sampai pada tingkat kesempurnaan yang mengagumkan pada abad VIII dan
seterusnya, dan memiliki keanekaan bentuknya sesuai dengan budaya umat
yang menciptakannya. Salah satu kelengkapan yang penting artinya dalam
arsitektur Islam adalah segi-segi dekoratif dan ornamental yang memberikan
kesan khusus.
Hal-hal tersebut merupakan pulasan terakhir dalam pembuatan bangunanbangunan sebagai unsur arsitektur Islam, kemudian mutu dan nilai
penampilannya. Unsur-unsur dekoratif berupa ornamen-ornamen itu dikenal
dengan sebutan arabesque.
2. Seni Arabesque
Arabesque berasal dari kata Arab yang diserap ke dalam bahasa Prancis.
Dalam bahasa Italia disebut Arabesco. Sarjana Islam menyebut dengan
sebutan “zahrafah.” Istilah arabesque lebih dikenal di kalangan para sajana
Barat. Perkataan arabesque sudah dikenal sejak zaman pemerintahan Ratu
Elizabeth di Inggris sampai zaman modern ini. Orang Inggris dan Eropa
lainnya, selamanya menyebutkan perkataan arabesque untuk sesuatu ciptaan
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dalam pertukangan yang diambilnya dari Islam. Istilah ini sebenarnya tidak
benar karena bukan semata-mata orang Arab yang membangun kebudayaan
besar itu. Kebudayaan Arab belum pernah bangun dan juga tanda-tanda
bangun belum pernah kelihatan. Yang bangun dan bangkit serta
menggemparkan seluruh dunia adalah kebudayaan Islam. Yang
mempopulerkan seni arabesque adalah orang Perancis, akan tetapi orang
Italia-lah yang sebenarnya banyak berhubungan dan kontak dengan
kebudayaan Islam melalui jalan dagang. Hal ini disebabkan, sejak zaman
tengah, Kairo mempunyai hubungan dagang langsung dengan segenap
pelabuhan Italia.
Oleh karena itu, dibandingkan dengan negeri-negeri Eropa lainnya, Italia
lebih banyak menerima kebudayaan Islam. Seni Islam adalah kombinasi dari
segala seni dunia sebelum mereka masuk Islam. Daya seninya disebutkan
menurut bangsanya. Akan tetapi dalam Islam mereka tidak dapat berbuat
demikian karena itu penilai-penilai seni Barat selalu ragu-ragu tentang
kesenian Islam. Mereka tidak dapat mengatakan kesenian Islam itu sebagai
warisan Yunani, Romawi atau Persia. Akan tetapi, dalam pemandangannya,
mereka melihat segala bayangan, bahkan bayangan Ghotik pun kelihatan di
dalamnya dan mereka tidak dapat memisahkan satu persatu.
Kesenian Islam yang tadinya terpecah atas berbagai bangsa dan kabilah
sekarang berkumpul menjadi satu. Semasa pemerintahan Bani Umayyah,
arabesque belum begitu berkembang secara baik. Baru pada masa Bani
Abbas dan Islam di Spanyol di abad IX ia menampakkan bentuknya yang
tipikal.
Pada abad XIX arabesque mengalami perkembangan yang sempurna di
bawah kaum Saljuk, Fatimiyah, dan Moor. Sejak itu merambah ke seluruh
dunia Islam. Dengan variasinya yang demikian beragam, terlalu sulit untuk
memahami bentuk-bentuknya sesuai dengan letak geografis atau
kecenderungan penguasanya. Yang jelas, seniman-seniman Persia, Turki,
India, memahami bahasa arabesque sama dengan yang difahami para
seniman berbahasa Arab.
Selama berabad-abad mereka itu saling berkompetisi dalam menciptakan
berbagai ragam dan kombinasi arabesque. Dan penggunaannya tidak
dibatasi pada satu bahan saja, melainkan pada dekorasi arsitektur, ukiranukiran atau hiasan dengan cat, baik pada tembikar, gelas, maupun bahan
logam. Di antaranya yang paling menonjol adalah untuk hiasan buku. Di
akhir abad XV dari Spanyol, arabesque masuk ke kawasan Eropa. Arabesque
secara umum meliputi bentuk-bentuk style tumbuh-tumbuhan merambat dan
elemen geometris yang saling menjalin. Dalam pengamatan Hudson,
dedaunan dan tangkai yang saling berjalinan itu disusun sedemikian rumit

202

bervariasi, namun seimbang sehingga jaringan bentuk abstrak tampak
menyenangkan di atas bidang datar dalam bentuk geometris merupakan pola
garis yang disusun secara sempurna. Ada lingkaran segi tiga, segi empat,
atau segi banyak (polygon), saling berjalinan dalam kombinasi yang sangat
rumit. Pola tersebut berkesan kuat karena elemen-elemen geometris yang
digunakan secara visual pas satu sama lain.
Arabesque adalah seni ornamen atau pola yang saling menjalin yang
biasanya dikembangkan dalam bentuk bunga-bungaan, daun-daunan dan
lain-lain. Senada dengan itu, O. Grabar lebih suka menyebut arabesque
sebagai ornamen daripada dekorasi yang lebih luas maknanya. Ornamen itu
selalu ada, seperti pada Ara Paris di Roma dan Hagia Sophia serta kota-kota
kuno lainnya, yang mengandung berbagai motif terutama tumbuh-tumbuhan.
Semula orang hanya tahu bahwa bentuk ornamen hanya ada pada mesjid alAqsha (691 M). Hampir tidak ada orang yang tahu tentang ornamen Syiria.
Baru belakangan ditemukan Qashar al-Khair dan Raqqah yang mungkin
dapat menjawab perkembangan terakhir bentuk ornamen Syiria.
Jadi pada abad IX berbagai bentuk itu dapat diidentifikasi di Irak,
terutama pada arsitektur dan keramik yang secara luas ditemukan di
Samarra. Bentuk-bentuk ini disebut bentuk siku-siku. Contoh-contoh yang
dikemukakan kecuali Mesir, menunjukkan sumber-sumber arkeologi dalam
sejarah yang mengisyaratkan besarnya pengaruh Irak pada akhir abad IX.
Mesir lebih banyak mengembangkan seni ukir kayu sebagai refleksi dari
tradisi lokalnya. Bagi Nurcholis Majid, arabesque adalah pengembangan
rasa keindahan yang bebas dari mitos alam dan dilakukan dengan
pengembangan pola-pola abstrak yang diambilnya dari pengolahan motif
bunga-bunga, daun-daun dan poligon-poligon. Orang Mesir kuno pada abad
III dan IV S.M. membuat permadani dalam bentuk geometri dan abstrak
yang menggambarkan perhatian pada alam sekitar. Mereka mendisain
dengan bentuk curva huruf S” pada pola anyamannya. Diagonalnya empat
persegi masing-masing motif pada dasarnya mendapat pengaruh dari Yunani
kuno yang dikombinasikan dalam jalinan yang tersambung menuju dua arah
tertentu. Anyaman dalam bentuk garis lurus ataupun gabungan dalam bentuk
curva pada umumnya menggambarkan sebuah dekorasi dalam bentuk grill
(garis-garis sejajar). Jenis grill yang berbentuk renda biasanya pada kubah
mesjid al-Aqsha, mesjid raya Damaskus dan mesjid Madinah.
Semua ini merupakan pengaruh Iran pada abad pertama Islam. Ketika
Islam mengalahkan imperium Persia banyak bentuk pola seni Persia yang
dijadikan bagian dari seni Islam. Sejak abad IX semua pola seni Byzantium
sudah menjadi bagian dan diakui menjadi seni Islam. Dalam abad XII dan
XIII motif-motif yang bersifat abstrak itu pada umumnya ada pada hiasan
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manuskrip. Arsitektur di Iran, biasanya sangat menggandrungi corak jalinan
poligon atau spiral. Walaupun ada karakter khusus perlakuan orang Persia
tentang arabesque, ini hanyalah suatu tendensi yang nyata dalam
memandang alam hanya dalam keterbatasan. Arabesque tampil dalam
bentuk spiral, daun-daunan dan bunga-bungaan dan juga dapat tampil dalam
bentuk gambar binatang-binatang kecil pada daun-daunan. Akan tetapi ciri
naturalistik yang samar itu justru adalah hampir dapat dikatakan telah
diterima baik dalam seni Islam, yang dinilai paling abstrak, memiliki garisgaris geometris yang paling halus dipandang.
3. Arabesque dan Nilai Budaya Islam
Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia
sebagai makhluk sosial yang berisi perangkat-perangkat, model-model
pengetahuan yang secara selektif digunakan untuk memahami dan
menginterpretasi lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai referensi
atau pedoman untuk bertindak (Haviland) 1995. Kebudayaan Islam
mencakup multi-bangsa; Arab, Syiria, Yahudi, Persia, Turki, Mesir, Afrika
Utara, dan Spanyol. Walaupun banyak unsurnya diserap dari luar,
kebudayaan Islam tidak dapat dikatakan tiruan dari suatu bangsa, karena
landasannya benar-benar dibangun di atas landasan yang asli, yaitu
spritualitas bercorak Arab yang bersumber dari ajaran Islam.
Kebudayaan Islam memang dapat dengan bebas menyerap dari sumber di
luar Islam tetapi hal itu dilakukan dengan sangat selektif. Islam hanya dapat
mengambil unsur-unsur yang cocok betul untuk keperluan mengisi
keperluan yang dirasakannya dan membuang jauh-jauh hal-hal yang
bertentangan dengan nilai-nilai prinsip Islam.
Dalam bidang arsitektur Islam bersedia mengambil dari Byzantium dan
Persia, tetapi bukan lukisan dan seni pahatnya. Hal ini dimungkinkan kerena
ajaran dasar Islam yang bersifat dinamis, rasional, terbuka, dan secara
akomodatif dan fungsional mampu menjawab keperluan zaman. Dalam
lapangan kebudayaan, kata Sunders, Islam tidak perlu membangun secara
eksklusif bagi dirinya sendiri melainkan hanya perlu menyediakan kerangka
acuan dengan bahasa yang bersifat universal.
Di dalam kerangka acuan itu terdapat sistem nilai yang menjadi landasan
dasar pengembangan serta keberlangsunganya. Nilai-Nilai tersebut, di
antaranya adalah:
3.1 Tauhid
Kebudayaan Islam sepanjang sejarahnya tidak dapat dilepaskan dari
doktrin tauhid atas segala aspek dan segala manifestasinya. Kesan religius
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ini, seperti diakui Gibb, dapat dilihat di mana saja dalam setiap kegiatan
kaum muslimin dalam segala aktivitas kebudayaan mereka. Penekanan
ajaran Islam tentang doktrin keesaan Tuhan (tauhid) yang menyebabkan seni
suci Islam bersifat anikonis. Anikonisme Islam adalah faham yang
menghilangkan kemungkinan untuk konkretisasi kehadiran dalam ikon atau
gambar. Yang merupakan faktor penting dalam memperkuat makna spiritual
kehampaan dalam pikiran seorang muslim.
3.2 Amal Saleh
Di samping menanamkan nilai tauhid agar para pelaku budayanya
terhindar dari pelaku syirik, amal saleh juga menekankan kemajuan hidup
segenap umat manusia. Karena didasari nilai amal saleh, kebudayaan Islam
pada dasarnya bersifat praktis dan bertujuan memajukan serta
menyempurnakan kehidupan manusia secara keseluruhan. Karena itu,
kebudayaan Islam berwawasan jauh ke depan dan berkarya demi masa depan
yang cerah bagi umat manusia secara keseluruhan. Untuk mewujudkan citacita ini, umat Islam sebagai pelaku budaya, senantiasa dihimbau untuk
mempelajari kitab suci dan membuka cakrawala belajar seluas-luasnya.
3.3 Amar Ma’ruf Nahi Munkar
Islam pada dasarnya dapat menerima semua hasil karya semua manusia
selama sejalan dengan pandangan Islam menyangkut wujud alam raya ini.
Menurut konsepsi Al-Qur’an sumber wujud ini, termasuk manusia, adalah
Tuhan. Dan eksistensi itu diberikan kepada manusia sebagai anugerah yang
harus disyukuri. Dan bagi kaum muslimin rasa syukur ini tidak lain hanya
dapat diwujudkan dengan menegakkan kebajikan (amar makruf) dan
mencegah perbuatan munkar. Dalam konteks kebudayaan maka makruf
berarti kebudayaan yang sejalan dengan kehendak Tuhan (agama). Munkar
berarti kebudayaan yang bertentangan dengan perintah-Nya. Karena bertitik
tolak dari nilai kebijakan dan menolak kemungkaran ini, kebudayaan Islam
berusaha mengayomi umat manusia dari segala sesuatu yang dapat
membawa mereka kejurang penderitaan. Dan selanjutnya membawa mereka
ke dalam kehidupan yang lebih indah, halus dan agung.
Dalam kajian modern, agama Islam disebut agama yang sangat
ikonoklastik, yaitu menerapkan ikonklasme atau faham yang memandang
tabu menggambar dan merepresentasikan makhluk atau benda bernyawa,
yang terdiri dari manusia dan binatang. Ikonoklasme ini dipegang amat
kukuh pada masa awal perkembangan Islam.
Sekarang ini ikonoklasme dalam Islam tidak lagi diterapkan sekeras di
masa-masa awal itu, kecuali yang muncul dalam beberapa kasus tertentu,
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misalnya, sikap sebagian kalangan orang Islam yang mengharamkan lukisan
manusia atau binatang, lebih-lebih lagi patung, atau bahkan masih ada yang
mengharamkan foto diri sendiri.
Pada masa keemasan Islam (daulat Abbasiyah) banyak kaum muslimin
yang mulai mampu memisahkan aspek mitologis sebuah representasi benda
bernyawa dari aspek artistiknya, bahkan dari kegunaan praktisnya untuk
tujuan tertentu. Maka merekapun mulai mendesakralisasi karya-karya
tersebut, dan memandang karya seperti patung atau lukisan semata-mata
bernilai dekoratif dan ornamental belaka. Gejala ini tampak dengan nyata,
misalnya, dalam penggunaan patung-patung singa untuk air mancur di
gedung-gedung al-Hamra Cordova atau hiasan miniatur dari binatang atau
manusia pada buku-buku cerita atau ilmu pengetahuan.
Sekalipun demikian semangat ikonoklasme tetap secara amat pekat
mewarnai ekspresi artistik Islam yang lebih luas dan umum. Justru semangat
itu mendorong seni Islam universal tampil dengan kepribadian dan wataknya
yang sangat khas. Berbeda dengan kaum Yahudi yang semangat
ikonoklasme menghalangi mereka untuk mendapatkan saluran ekspresi
artistik yang memadai (sampai akhirnya kaum Yahudi sepenuhnya
mengikuti saja contoh bangsa-bangsa Barat dalam zaman modern ini), kaum
muslimin menemukan saluran alternatif ekspresi seni itu dalam dunia media
yang amat khas budaya Islam, yaitu kaligrafi dan arabesque.
Seni lukis bukan penemuan orang Islam, sebaliknya justru merupakan
sesuatu yang dicela dalam Islam. Walau bagaimanapun, seni gambar muslim
tetap ada. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tradisi dalam seni ini yang
memberi ciri kepada dua kebudayaan besar tempat bermulanya
perkembangan Islam: Bizantium dan Persia. Penyebab lain adalah
ketidakmampuan umat Islam untuk memadamkan keinginan manusia untuk
menampilkan pesan-pesan tentang alam sekitar dalam bentuk yang figuratif.
Di dalam kitab Al-Qur’an, kenyataannya tidak ada larangan melukis. AlQur’an hanya mengecam para penyembah berhala dan menjelaskan
perjuangan nabi Ibrahim dalam menegakkan tauhid dengan menghancurkan
patung-patung, seperti yang tercermin dalam surat Al-Anbiya ayat 52,
demikian juga dalam surat Al-Ma’idah ayat 90. Yang dimaksud di sini
adalah larangan membuat patung-patung untuk kepentingan agama, yang
tidak berarti karakter figuratif, dan hampir tidak mempunyai bentuk artistik
sama sekali. Tetapi dalam banyak hadis nabi ditemukan ketetapan yang
benar-benar beda tentang hal ini. Di sini laknat dijatuhkan pada pembuat
gambar dan kita diberitahu bahwa para malaikat menolak untuk memasuki
sebuah rumah yang ada gambar-gambarnya (hadis riwayat Bukhari dan
Muslim dari Abi Thalhah, lihat Qardawy:1993). Dikatakan tidak ada
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hukumnya yang lebih berat daripada seorang seniman pada hari pembalasan.
Argumen yang dikemukakan dalam hal ini adalah dia akan diperintahkan
untuk membuat patung-patungnya hidup, dan jika tidak dapat
melaksanakannya hukuman akan dijatuhkan kepadanya (Hadis riwayat
Bukhari dan Muslim dari Ibnu Anas, lihat Qardawy:1993). Dengan congkak
ia berusaha untuk menyamai sang Pencipta (Hadis riwayat Bukhari dan
Muslim dari Abi Hurairah, lihat Qardawy:1993). Walaupun demikian
pendapat ini tidak dipertahankan secara konsisten. Ada yang berpendapat hal
ini hanya berlaku pada penggambaran makhluk hidup yang bernyawa,
sedang lukisan pepohonan dan makhluk yang tidak bernyawa tidak ada
masalah (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, lihat
Qardawy:1993). Jadi seni gambar tetap ada dalam Islam tetapi merupakan
sesuatu yang menyimpang dari hukum. Sementara itu kalangan ulama fikih,
seperti Imam al-Nawawi, berpendapat bahwa menyimpan atau membuat
lukisan dengan objek makhluk hidup, apalagi untuk disembah dan dipuja,
adalah haram (lihat Qardawy:1993). Demikian pula menurut jumhur ulama
termasuk imam Abu Hanifah dan Imam Malik, gambar dengan objek
makhluk hidup yaitu yang memiliki sosok (jasad/ fisik) dan memiliki
bayangan (gambar dalam tiga dimensi) adalah haram. Oleh karena itu,
gambar hasil karya seorang pelukis tidak diharamkan meskipun mengambil
objek makhluk hidup bila tidak gambar tiga dimensi. Sejalan dengan
pendapat Imam al-Nawawi dan jumhur ulama, Yusuf Qardawi guru besar
hukum Islam dari Sudan, menyimpulkan bahwa Hadits-hadits tersebut di
atas menunjukkan haramnya membuat lukisan atau patung makhluk hidup.
Ia merinci tingkat keharaman lukisan atau patung dengan memberikan uraian
yang lebih luas, antara lain; pertama, lukisan yang sangat diharamkan adalah
lukisan yang disembah selain Allah SWT, seperti, Isa al-Masih di dalam
agama Kristen. Lukisan seperti ini dapat membawa pelukisnya menjadi
kufur, kalau ia melakukannya dengan pengetahuan dan kesengajaan. Kedua,
hasil seni yang tidak dijadikan sembahan selain Allah SWT, tetapi dengan
tujuan menandingi ciptaan Allah SWT. Membuat patung dan melukis dapat
membawa kepada kekufuran, jika beranggapan bahwa ia dapat membuat
seperti ciptaan Allah SWT. Hal ini sangat tergantung pada niat seniman itu
sendiri. Ketiga, apabila patung dan lukisan yang diharamkan seperti gambargambar di lantai, yang biasa diinjak kaki, maka hukumnya makruh, bahkan
mungkin menjadi halal. Menurut mereka pada awalnya Islam melarang
semua bentuk gambar (dalam hal ini gambar yang dibuat dengan melukis,
karena pada masa itu belum ada kamera film), karena umat jahiliyah, banyak
yang mensakralkan dan menyembah gambar. Setelah dapat dibedakan bahwa
gambar yang dilarang itu adalah gambar yang disembah oleh orang jahiliyah
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saja, maka akhirnya Islam tidak lagi melarang memakai gambar atau
menggambar yang bukan untuk digunakan atau disembah karena
kekhawatiran dapat membawa kepada syirik telah dapat dihilangkan.
Dengan demikian menurut hemat penulis, gambar makhluk hidup, baik
berupa hasil lukisan dan foto, bila untuk disembah dan digunakan hukumnya
haram, dan bila hanya berupa karya seni semata, hal itu tidak menjadi
masalah. Dalam hal ini sangat tergantung pada niat seniman serta pemilik
benda karya seni itu sendiri. Adapun penafsiran pelarangan perumpaan di
atas, para seniman Islam ternyata tidak kehilangan arah dalam menghadapi
rambu-rambu itu, dengan tetap mematuhi ajaran agama, mereka menekuni
desain ornamen, baik dalam bentuk geometri maupun tumbuh-tumbuhan,
yaitu arabesque.
Dalam hubungan sebagai karya seni, sudah barang tentu arabesque
merupakan aset kebudayaan Islam yang memiliki nilai estetik. Di samping
itu seni adalah merupakan kebudayaan yang bersifat umum. Nilai estetik
adalah kemampuan yang dianggap ada pada suatu benda yang dapat
memuaskan keinginan manusia, dari suatu benda yang menarik niat
seseorang atau sesuatu kelompok. Maka nilai seni diukur dengan rasa senang
yang ditimbulkan oleh bentuk-bentuk yang menyenangkan.
Islam memberi petunjuk dan menuntun manusia untuk mewujudkan
keselamatan dan kesenangan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, fungsi
kesenian menciptakan bentuk-bentuk kesenangan. Maka dalam
melaksanakan fungsinya itu, Islam memberi pentunjuk dan menuntunnya
agar kesenangan yang dibentuknya jangan sampai merusak keselamatan,
untuk itu ia harus tunduk kepada syariah. Menurut hemat penulis, maka
kesenian yang dituntun dan diarahkan oleh agama adalah seni yang
mengandung moral yang dikehendaki oleh agama Islam. Karena itu ada dua
hal perlu kita bedakan: seni Islam dan seni orang Islam. Seni Islam adalah
kesenian yang sesuai dengan konsep Islam, sedangkan seni orang Islam ialah
seni yang mungkin sekali menyalahi konsep yang diamalkan oleh orangorang yang beragama Islam. Demikian, kesenian yang diamalkan oleh oranorang Islam belum tentu seni Islam.
4. Kesimpulan
Seni lukis yang berkembang dalam Islam, tidaklah dapat dikatakan
seluruhnya masuk pada seni arabesque. Seni arabesque hanya mengambil
motif-motif tertentu yang ciri khasnya gambar bunga-bungaan, daun-daunan,
dan poligon yang berciri geometris. Gambar makhluk hidup juga banyak
menjadi objek seni arabesque dengan ciri yang berbeda dengan gambar atau
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lukisan lain yang memiliki garis-garis geometrisyang berpola curva maupun
spiral.
Arabesque di samping sebagai karya seni juga sangat padat dengan nilainilai spiritual yang mengagumkan dan juga berfungsi sebagai media dakwah.
Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri keislamannya yang merupakan salah satu
syarat yang menjadi karakter seni arabesque dan membedakan karya seni
lainnya yang bukan Islami. Secara umum arabesque hanya bentuk lukisan
yang meliputi bentuk tumbuh-tumbuhan merambat dan elemen geometris
yang saling menjalin.
Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karya seni
terus mengalami perkembangannya, pada awalnya karya seni lukis atau
gambar hanya berupa manuskrip, kemudian berkembang menjadi gambar
yang dihasilkan foto berbentuk potret sampai kepada hasil karya seni media
elektronik berupa gambar-gambar hidup. Hal ini membuat posisi seni lukis
yang bersifat profan; lukisan hewan dan manusia sebagai makhluk hidup
yang bernyawa sudah merupakan objek dari peluklis-pelukis Islam. Akan
tetapi bukanlah berarti seni lukis Islam itu dapat dikategorikan sebagai seni
arabesque, bahkan tidak semua dekorasi atau hiasan mempunyai ciri
arabesque.
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Abstract
This paper discusses the study of comparative literature which focuses upon
the influences study of philosophical views of Indian literary man:
Rabindranath Tagore, and Hinduism, to the Indonesian writer: Sanusi Pane by
applying the genetic approach. Relation studies, whether concerned with
influences and analogies, should take into account the direct contacts between
the two literary men and books. Without doubth, Tagore’s poetics on beauty,
humanity and Hinduism are reflected on Sanusi Pane’s literary works.

1. Pendahuluan
Pengaruh mempengaruhi dalam dunia kesusasteraan merupakan suatu
fenomena yang telah diperbincangkan sejak zaman Plato dan Aristoteles,
bahkan lebih awal dari itu lagi. Sebagai satu fenomena dalam dunia
kesusasteraan, pengaruh adalah sesuatu yang mudah terjadi di mana-mana dan
kapan saja serta bisa terjadi apabila ada penulis yang mudah jemu dengan
konvensi dan beralih pada sesuatu yang baru, atau pada penulis yang suka
bereksperimen.
Fenomena pengaruh dalam kesusasteraan mendapat tempat dalam kajian
kesusasteraan bandingan melalui pendekatan genetik. Kata ‘genetik’ berasal
dari kata dasar ‘gene’, dan dalam bahasa Yunani genea berarti breed, kind
(Hanks, 1971:664). Gene berarti benih. Pendekatan genetik ini merupakan
penelitian terhadap hubungan antara karya-karya yang memperlihatkan
persamaan berdasarkan faktor benih. Perkataan lain yang sehubungan ialah
‘genesis’ yang mencakupi hal asal usul, penghasilan, dan penciptaan (origin,
production, creation) (Hanks,1971:665).
Pendekatan genetik dikenal juga sebagai kajian pengaruh ataupun kajian
asal usul. Pendekatan genetik melibatkan tiga pola kajian, yaitu kajian sumber
(source); kajian pengantara (transmitter); dan kajian penerimaan (receiver).
Fenomena pengaruh dapat terjadi secara langsung jika seorang pengarang
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menerima sesuatu pengaruh dari sebuah karya yang dibaca ataupun bertemu
dengan pengarangnya.
Pada kesempatan ini penulis menggunakan pola ketiga dalam pendekatan
genetik ini yaitu kajian penerimaan (receiver). Kajian penerimaan
menganalisis bagaimana sesuatu pengaruh yang diterima oleh seorang
pengarang dimanifestasikan dalam karya yang dihasilkannya. Kajian sumber
(emetteure) dan kajian penerimaan (recepteurs) merupakan kajian yang
berhubungan, seperti yang dinyatakan oleh Clements (1978:153):
Two interlocking areas of our literary activity are influences study, and
source study. These are both facets of similar activity, one emphasizing the
emetteurs, or writers, and the other the recepteurs, or writers who have
undergone influences and whose sources therefore become an inspiration
for literacy detectivism.

Kajian penerimaan seperti juga kajian sumber mengetahui isi kedua-dua
karya, yaitu karya asal dan karya yang dipengaruhi. Namun fokus kajian
adalah tentang bagaimana pengaruh itu dimanifestasikan ke dalam karya.
Dalam tulisan ini penulis akan membahas pengaruh filosofis
Rabindranath Tagore dan Hinduisme pada Sanusi Pane. Tagore (1861-1941)
adalah pujangga India, sedangkan Sanusi Pane (1905-1968) adalah penyair
romantik dan sastrawan Indonesia modern yang terkenal pada masa permulaan
sastra Indonesia modern tahun 1920-an hingga 1930-an.1 Penulis
menumpukan perhatian pada karya-karya Tagore berjudul Tukang Kebun
(1976) dan Gitanjali (1925) sedangkan untuk karya Sanusi Pane, pada puisi
berjudul “Sjiwa Nataradja” yang terdapat di dalam kumpulan puisi Madah
Kelana (1931). Penulis akan membahas puitika romantik yang dimiliki oleh
kedua penyair romantik tersebut. Istilah poetika dimaksudkan untuk menunjuk
pengertian tentang konsepsi keindahan seorang pengarang sebagaimana
dijelaskan melalui karya-karyanya.2 Jadi dalam hal ini kiranya puitika tidak

1

Pada masa ini sebahagian besar penyair Indonesia, khususnya penulis Pujangga Baru,
dipengaruhi oleh aliran Romantik. Lihat H.B Jassin., Pujangga Baru: Prosa dan Puisi (Jakarta:
C.V Haji Masagung, 1987), hal. 23-7. Lihat juga A. Teeuw., Modern Indonesian Literature,
vol. I (Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde, The Hague - Martinus Nijhoff,
1979), hal. 41-5.
2
Merujuk kepada A Handbook of Literary Terms, ‘poetic’ is: A system or body of theory
concerning the nature of Poetry; the principles and rules of poetic composition. The term is
used in two forms, poetic and poetics, with poetics the more common, both referring to the
body of principles promulgated or exemplified by a poet or critic. H.L. Yelland, S.C. Jones &
K.S.W. Easton., A Handbook of Literary Terms (Sydney: Angus & Robertson Publishers,
1983), hal. 138.
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ditafsirkan secara konvensional sebagai ilmu tentang puisi tetapi yang lebih
tepat adalah konsepsi keindahan seorang pengarang.3
2. Rabindranath Tagore dan Sanusi Pane
Membicarakan Tagore sesungguhnya tidaklah sekedar untuk mengenal
sosok seniman yang serba bisa, atau untuk memahami pemikiran sosok filosof
Hindu abad XX, atau tokoh pendidikan dengan konsep kembali ke alam
Shantiniketan.4 Lebih dari itu, mengangkat Tagore ke permukaan adalah
mengenang sosok anak manusia yang tidak henti-hentinya berusaha
membebaskan diri dari ikatan kegelapan dan kebodohan: awidya, melalui
jalan keindahan.
Rabindranath Tagore adalah pujangga India yang mencuat di peta sastra
dunia. Ia dikenal sebagai penyair, cerpenis, novelis, penulis drama, musisi,
dan guru bangsa. Ia meraih hadiah Nobel pada tahun 1913, hanya setahun
setelah terbitnya Gitanjali, karya monumentalnya. Universitas Oxford,
Inggris, memberinya gelar doktor honoris causa dalam bidang kesusasteraan
pada tahun 1914. Setahun kemudian ia memperoleh gelar yang sama untuk
bidang yang tidak berbeda dari Universitas Kalkuta. Ratu Inggris pun turut
menganugerahinya gelar kebangsawanan, Sir. Bahkan Gandhi, orang yang
untuk pertama kalinya disebut Mahatma, ‘jiwa agung’, oleh pujangga ini,
balik menyebutnya Gurudev, ‘guru suci’. Bagi dunia ia adalah pembawa suara
kebudayaan spiritual India, sedangkan bagi India Tagore adalah sebuah
legenda fenomenal. Ketika Dewa Kematian menjemputnya pada tahun 1941,
ia meninggalkan ribuan puisi, puluhan drama, roman, cerita pendek, lukisan,
serta syair-syair lagu. Semua ini diwariskan bukan hanya untuk India semata,
tapi juga untuk dunia. Itulah sosok Rabindranath Tagore, sebuah potret
kehidupan yang dalam dan padat, bagai puisi itu sendiri.
Rabindranath Tagore dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang
mewarisi nilai-nilai religi dari India Purba sebagai kekayaan rohani yang
berharga. Semangat India Purba dan semangat Barat modern bertemu dalam
jiwa Tagore yang kreatif, yang sanggup menciptakan harmoni antara
keduanya tanpa menimbulkan perpecahan.
Berbicara tentang pengaruh Hindu terhadap peradaban Indonesia,
khususnya Jawa, tidak dapat dinafikan bahawa pengaruh di antara kedua3
4

Andre Harjana., Kritik Sastra Sebuah Pengantar (Jakarta: PT Gramedia, 1991), hal. 15-17.
Alam merujuk kepada Shantiniketan, yaitu nama tempat yang berarti “tempat yang damai”.
Pada mulanya di tempat inilah Maharsi Devendranath Tagore, ayah Rabindranath Tagore,
bersunyi-sunyi. Kemudian Rabindranath Tagore menjadikannya sebagai pusat pendidikan
yang juga menggunakan nama ini. Sekarang pusat pendidikan ini telah berkembang menjadi
Universitas Vishva-Bharati, sebuah monumen hidup bagi Tagore. Tanda Kasih Jan van der
Putten (ed.) (Leiden, Nederland: Vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Azie en Oceanie,
1994), hal. 46.
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duanya memang ada dan sangat besar.5 Kesusasteraan Jawa dalam zaman
Hindu mempunyai peringkat yang tinggi sekali dan menghasilkan berpuluhpuluh karya agung. Pengaruh Hindu setelah Mahabharata dan Ramayana
dalam kesusasteraan di Indonesia adalah pengaruh yang diperoleh dari
Rabindranath Tagore. Sosok tokoh pendidikan ini menemukan pencintanya
pada awal pertumbuhan sastera Indonesia modern. Pembicaraan tentang
Tagore-isme di Indonesia dimulai dari sosok Noto Soeroto. 6 Yang jelas,
bersamaan dengan gelombang penerjemahan, dalam sastera Indonesia
muncullah penyair-penyair yang diilhami oleh Tagore, seperti Amir Hamzah,
Amal Hamzah, dan Sanusi Pane.
Memandang kehebatan dan kekayaan ide yang dimiliki oleh Tagore,
khususnya dalam konsep kembali ke alam dan kecintaannya kepada manusia
dan kehidupan, maka muncullah satu pertanyaan: ‘Adakah dan siapakah
penyair lain di Nusantara ini yang boleh disamakan dengan beliau?’ Penulis
merasa yakin bahwa tokoh yang dianggap sesuai untuk dibandingkan adalah
Sanusi Pane. Pengarang yang berasal dari Sumatera ini menulis dua kumpulan
puisi Puspa Mega (1927) dan Madah Kelana (1931).7
2.1 Konsep Keindahan Rabindranath Tagore
2.1.1 Keindahan Ada di Mana-mana
Kemampuan menghayati bahwa ‘keindahan adalah kebenaran dan
kebenaran adalah wujud lain keindahan’, merupakan tujuan utama keberadaan
manusia. Dalam kitab Sadhana, The Realisation of Life, Tagore menulis
bahwa jika pemahaman jati diri kita belum sempurna, maka tetap saja ada
pemilahan yang tegas antara yang indah dan yang tidak indah.8 Tetapi jika
pemahaman kita semakin matang, maka perbedaan itu menjadi selaras. Tagore
menyatakan ketidakindahan itu tidak ada, tapi keindahan ada di mana-mana,
Melalui rasa kebenaran, kita melihat hukum di dalam penciptaan, dan melalui
rasa keindahan kita melihat keharmonisan di dalam jagat raya. Ketika
5

Di dalam puisi Rabindranath Tagore yang bertajuk Kepada Tanah Jawa yang dipersembahkan
oleh Tagore ketika pujangga ini mengunjungi Jawa tahun 1927, tersirat hubungan yang
pernah terjadi antara dua tanah Jawa dan India melalui suka duka sang Rama dalam
Ramayana dan kejayaan Arjuna dalam Mahabharata. Lihat Rabindranath Tagore, Kepada
Tanah Jawa (1941) (terj. Sanusi Pane) dlm. Pujangga Baru No. 4 th. IX: 86-88.
6
Noto Soeroto lahir di Yogyakarta, 5 Juni 1888. Putera Pangeran Ario dan Raden Ayu Noto
Dirojo ini menerbitkan beberapa buku khusus tentang Tagore, sebuah biografi kecil
Rabindranath Tagore (1916), Rabindranath Tagore’s Opvoedingsidealen (1921), Tagore, de
Leerschool van den Papegaai en Toespraken in Shantiniketan (1921). Tanda Kasih Jan van
der Putten (ed.), op.cit, hal.56.
7
Untuk selanjutnya saya akan menggunakan akronim MK untuk Kumpulan Puisi Madah
Kelana.
8
Tanda Kasih Jan van der Putten (ed.) op.cit, hal. 48.

214

mengetahui hukum alam, kita mengembangkan penguasaan kekuatankekuatan fisika itu dan kita menjadi penuh kekuatan; ketika kita menyadari
hukum alam moral, kita mencapai penguasaan diri, dan menjadi bebas.
Demikian pula halnya, semakin kita memahami keharmonisan dunia kasat
mata, semakin kita menikmati kegembiraan kreasi, dan ekspresi keindahan
kita di dalam seni menjadi benar-benar universal. Sebagaimana kita
menyadari keharmonisan jiwa, pemahaman kita tentang spirit dunia menjadi
universal, dan ekspresi keindahan dalam kehidupan kita mengarah pada
kebaikan dan cinta Yang Tak Terbatas.9

Penyair adalah hamba keindahan dan hamba kebenaran sekaligus.
Pujangga, dengan demikian, adalah seorang yogi (media) yang menempuh
jalan bakti pada keindahan, bhakti marga. Konsepsi seperti ini bahkan sudah
dirumuskan ribuan tahun yang lalu, pada zaman Upanishad.10
The Gardener (1917) atau terjemahannya yang berjudul Tukang Kebun
(1976) adalah kumpulan puisi Tagore yang memuat 85 buah puisi liris.
Keseluruhan puisi dapat dilihat sebagai jeritan si Jiwa Kecil yang merindukan
pertemuan dengan si Jiwa Besar. Dalam Tukang Kebun inilah dengan jelas
sekali sang Pujangga menggambarkan misi kepujanggannya, seperti dikutip
berikut ini:
Hamba
Akan hamba tangguhkan pekerjaan hamba yang lain.
Hamba jatuhkan pedang dan tombak hamba ke debu. Jangan
kirim hamba ke kerajaan-kerajaan yang jauh; jangan tawari
hamba menjalankan penaklukan baru. Tapi, jadikanlah hamba
tukang kebun taman bungaMu.
Ratu
Apa tugasmu nanti?
Hamba
Sebagai pembantu di hari-hari senggangMu.
…………………………………………….
Ratu
Apa yang kamu harapkan sebagai imbalan?
Hamba
Perkenankan hamba menyentuh kepalan TanganMu mungil
Seperti halusnya kuncup-kuncup teratai……………………
Dan mencium hingga bersih debu-debu yang kebetulan ada di sana.
9

Ibid, hal. 48.
Upanishad yang secara harfiah berarti ‘bersimpuh di kaki guru’, ialah tafsir yang bercorak
filsafah mengenai kitab-kitab Weda. Di dalamnya dijelaskan tentang hubungan di antara
manusia dan alam semesta. Menurut Upanishad, “pada Brahman yang maha luhur, pada
hakikatnya bersumber segala-galanya dan Brahman bersatu dengan segala-galanya.
“Upanishad” dlm. ibid, hal. 3718-9.

10
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(Tukang Kebun: 2-3)

Demikian ungkapan pertemuan seorang pujangga dengan Keindahan yang
digambarkan dengan kesediaan sang Pujangga sepenuh hati mencium debu
yang ada di telapak kaki Keindahan.
Bagi seorang pujangga, konsep ‘memiliki’ barangkali sudah tidak ada
lagi. Ia bukanlah pemilik atau berkehendak menjadi pemilik Keindahan itu.
Sebab Keindahan adalah milik Keindahan itu sendiri. Dengan kekuatannya
Keindahan dapat melebur ego manusia dan mengangkatnya ke alam ekstase.
Apa yang diharapkan sebagai imbalan atau pahala dari kerja keindahannya,
semata restu ikut merasakan kehadiran Keindahan itu. Restu dalam hal ini bisa
diartikan sebagai anugerah berupa inspirasi sehingga seorang pujangga
mampu membayangkan dan merasakan kehadiran Keindahan.
2.1.2 Pembebasan dari Ikatan Kegelapan dan Kebodohan
Sementara itu, kegelapan pikiran, awidya, yang membentang antara
Keindahan dan penikmat Keindahan, bukannya membatasi kehadiran
Keindahan itu, melainkan membatasi kemampuan merasakan kehadirannya.
Jarak yang diciptakannya bukanlah jarak dalam arti ruang dan waktu.
WajahNya belum kulihat, suaraNya belum kudengar. Hanya
bunyi tapakNya pelahan, kudengar di jalan muka rumahku
(Gitanjali,XIII)
Malam ini tak dapat aku tidur. Selalu saja aku membuka pintuku
Dan melihat ke gelap. Kawanku, Tak dapat aku melihat apa-apa.
Di manakah jalanMu?
(Gitanjali,XXIII)
Datang Ia dan duduk di dampingku, tapi aku tiada jaga, O tidur
Celaka, O aku yang malang!
(Gitanjali,XXVI)

Demikian ungkapan Tagore tentang kemampuan merasakan kehadiran awidya
yang tertuang dalam Gitanjali (1925).
2.2 Konsep Keindahan Sanusi Pane
Bagi penulis, Saanusi Pane menerapkan konsep estetika yaitu segalanya
dipandang sebagai suatu keindahan. Sanusi Pane mempergunakan puisi
terutama sebagai medium pernyataan filosofis. Bagi Sanusi, puisi adalah
pernyataan, baik berupa lukisan perasaan, jawaban ataupun penemuan atas
pertanyaan tentang kebahagiaan hidup. Pernyataan Sanusi Pane yang dinilai
sebagai pernyataan filosofis adalah apabila segala kejadian di dalam hidupnya
dipandang sebagai suatu keindahan, terutama pekerjaannya sebagai pujangga
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yang juga dipandang sebagai keindahan, seperti yang diungkapkannya di dalam
petikan berikut ini,
Segala kejadian memangnya saya pandang Keindahan, segala pekerjaan
dalam masyarakat memangnya saya kerjakan sebagai pujangga, yang melayan
dan mengecap Keindahan. Tidak ada salahnya, bahkan saya harus berbuat
begitu. Siapa tidak berbuat begitu bukan pujangga dalam artian yang luas dan
yang benar, yaitu orang yang bersatu dengan zamannya, dan yang bersatu pula
dengan perjalanan sejarah, yang hidup dalam abadi dan waktu pada ketika
yang sama yaitu hidup di dalam Hidup. Itulah sebenarnya dinamik, merasai
ketika sebagai bahagian abadi, merasai ketika sebagai bahagian zaman yang
mengalir terus-menerus.11

Pernyataan beliau yang lain adalah bahwa apabila beliau telah
menemukan kebahagiaan hidup, ia akan puas dengan keadaan itu, seperti yang
telah dicapainya di dalam MK. Oleh karena itu beliau tidak ingin lagi
mencipta puisi setelah MK seperti yang diungkapkannya melalui wawancara
dengan pihak majalah Pujangga Baru,
Falsafah saya rasa tidak akan bersambung lagi. Saya merasa bahawa dasar
12
hidup telah nyata bagi saya. Bagi saya tidak ada lagi pertanyaan falsafah .

Kutipan di atas ini membuktikan bahwa apabila beliau telah mencapai
kepuasan maka dasar hidup baginya telah nyata.13
Demikian pernyataan Sanusi Pane mengenai pekerjaannya yang
dipandangnya sebagai suatu Keindahan. Bagi beliau, puisi, drama dan eseinya
merupakan tempat untuk menyampaikan ide dan sikapnya. Di samping itu
sikap dari masyarakat bangsanya pun tercermin dalam karya beliau.

11

Jagat Besar dan Kecil,” polemik kebudayaan antara S.T. Alisyahbana dengan Sanusi Pane
dlm. H.B Jassin, Kesusasteraan Indonesia Modern Dalam Kritik dan Essay (Jakarta: Gunung
Agung, 1954), hal. 260-1.
12
Pernyataan ini dikutip dari hasil temu bual pihak Pujangga Baru dengan Sanusi Pane pada
tahun 1939. Penulis mendapatkannya dalam bentuk ketikan di Pusat Dokumentasi
Kesusasteraan H.B. Jassin, Jakarta. Kabir adalah penyair sufi India yang memadukan Hindu
dan Islam, terkenal dengan gerakan mistik Bhakti yang sangat populer di India. Rumi adalah
penyair Sufi Persia yang selalu menuliskan sajak-sajaknya dalam keadaan ekstase. Penulis
mendapatkannya dalam bentuk ketikan di Pusat Dokumentasi Kesusasteraan H.B. Jassin,
Jakarta.
13
Menurut Ajip Rosidi, setelah kumpulan puisinya yang kedua, Madah Kelana, Sanusi
menganggap bahwa pertanyaan falsafah yang sangat menggelisahkan hatinya telah ia
temukan jawabannya. Ajip Rosisi., Ichtisar Sejarah Sastera Indonesia (Bandung: Ganaco,
1969), hal. 33.
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3. Pengaruh yang Terdapat di dalam Karya Sanusi Pane
Pada diri Sanusi Pane terdapat tiga pengaruh, yaitu Barat, India dan Jawa.
Dalam penulisan awal prosa liris yang bertajuk Pancaran Cinta (1926)
kritikus melihat adanya pengaruh penyair-penyair mistik, seperti Kabir dan
Djalaloeddin Rumi.14 Dalam kumpulan puisi Puspa Mega (1927) pengaruh
Barat terlihat jelas pada puisinya yang sebahagian berbentuk soneta.15
Pengaruh yang kedua adalah pengaruh dari kebudayaan Jawa. Hal ini dapat
dilihat pada karya Sanusi Pane yang lebih menumpukan perhatiannya dan
ketertarikannya kepada kebudayaan Jawa Kuno. Pengaruh yang ketiga adalah
pengaruh India. Dari ketiga pengaruh ini, pengaruh Indialah yang sangat
kuat.16
Pada tahun 1928, ketika berumur 23 tahun, beliau pergi ke India dengan
tujuan menambah ilmu pengetahuannya tentang kebudayaan Hindu.
Melanjutkan studi di India merupakan suatu hal yang luar biasa pada masa itu
karena pada zaman kolonial itu hampir setiap pelajar Indonesia lebih memilih
benua Eropah daripada Asia. Rupanya pengaruh teosofi―yang diperolehnya
semasa belajar di maktab perguruan “Gunung Sari” yang didirikan oleh
Yayasan Perkumpulan Teosofi di Lembang,―inilah yang mendorong hatinya
untuk pergi ke India.17
Dalam kumpulan puisi MK yang memuat 50 judul puisi, penulis
melihatnya sebagai kristalisasi hasil pengembaraannya di negeri India. Jiwa
Sanusi Pane terbang ke zaman Hindu dan sajak-sajaknya benar-benar
dipengaruhi pengarang-pengarang Hindu, serta demikian keras hasratnya
bersatu dengan alam, maka Tagorelah yang telah memberi pengaruh pada
Sanusi Pane. 18 Hal inilah yang membedakan Sanusi Pane dengan penyair
lainnya pada masa itu, seperti yang diungkapkan oleh A Teeuw di dalam
petikan berikut,

14

H.B Jassin, op.cit., hal. 15.
Ibid.,dalam wawancara ini beliau mengatakan: “Dalam kumpulan Puspa Mega nyata
pengaruh Tachtigers.” Hal ini menyebabkan beliau mendapat gelar “Willem Kloos
Indonesia.” Mystiek religieuze verbodenheid dengan dunia dan kemanusiaan terkebelakang
dalamnya. Zaman ini ialah zaman Barat terutamanya.
16
Manakala Sutan Takdir berhaluan Barat, Sanusi Pane lebih memilih ke arah Timur, khususnya
nilai-nilai dan tradisi India. Walau bagaimanapun beliau tidak mengabaikan nilai-nilai positif
dari Barat. Md. Salleh Yaapar, Mysticism & Poetry: A Hermeneutical Reading of the Poems
of Amir Hamzah. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995), hal. 39-40.
17
Semasa di India Sanusi Pane sempat mengecap pendidikan di Universitas Vishva Bharati,.
Pusat Pendidikan yang merupakan sebuah monumen hidup bagi Tagore. Tanda Kasih Jan van
der Putten (ed.) op.cit, hal. 46.
18
H.B Jassin, op.cit, hal. 15.
15
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He had been in India for some time, he had acquainted himself with Indian
ideas, he had met Rabindranath Tagore and he had been especially
influenced by theosophical ideas so popular at the time.19

Dengan jelas, bayang-bayang Tagore dapat dilihat pada beberapa karya
Sanusi Pane. Hal ini lebih diperkuat lagi dengan pernyataan Amir Hamzah
dalam sebuah pidato radio berjudul Pustaka Melayu.20
4. Unsur-unsur yang Terdapat dalam Puisi Sanusi Pane: “Sjiwa
Nataradja”
“Sjiwa Nataradja” adalah salah satu puisi yang terdapat di dalam
kumpulan MK. “Sjiwa Nataradja” adalah wujud Syiwa sebagai ‘Raja
Penari/’21 Kata Syiwa berasal dari urat kata Syi, yaitu tempat semua ciptaan
berada, atau berarti suci, maha pengasih, maha pemurah dan maha bahagia. 22
Dalam Hinduisme, predikat Syiwa selalu dirangkaikan sebagai salah satu sifat
Tuhan yang berarti Maha Suci, atau sebagai zat yang semua ciptaan alam
kembali ke asalnya. Tarian ini merupakan gerak dalam penciptaan yang
melambangkan asal kosmos. Dengan kata lain, ia melambangkan terciptanya
alam semesta. Di dalam proses menari, medium teaternya adalah kosmos.
Tariannya terwujud di dalam dirinya sendiri dan bersamaan dengan ini ia
memberi manifestasi kepada kekuatan Nan Abadi. Semua makhluk wujud
karena Tarian Nan Abadi itu. Jadi tarian ini menyebabkan timbulnya sekalian
yang ada. Keberadaan planet-planet serta bintang-bintang di alam semesta
disebabkan oleh adanya keselarasan dengan irama harmoni tarian itu. Sjiwa
Nataradja menari dalam lingkaran api yang disebut prabhamandala. Proses ini
melambangkan proses kosmos. Sebagai penari kosmos ia mewujudkan lima
aktivitas sebagai kekuatan Nan Abadi yaitu penciptaan, pemeliharaan,
penghancuran, ilusi dan anugerah.23 Apabila keinginan manusia untuk bersatu
dengan alam telah terjadi maka kebahagiaan pun akan tercapai.
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A.Teeuw, op.cit
Amir Hamzah menyatakan bahawa jiwa Sanusi Pane terbang ke zaman Hindu dan puisinya
benar-benar dipengaruhi pengarang-pengarang Hindu, serta demikian keras hasratnya bersatu
dengan alam, maka Tagorelah yang dimaksudkannya memberi pengaruh pada Sanusi Pane.
21
Sjiwa Nataraja bermakna Raja Penari. Arca dalam bentuk perwujudan Sjiwa sebagai penari,
banyak dijumpai di India Selatan.
22
“Syiwa” dlm. Ensiklopedi Indonesia (1990) ed. S.v. “Upanishad”. Jakarta: P.T Ichtiar Baru,Van Hoeve., hal. 3407.
23
Dalam menafsirkan tarian Sjiwa Nataradja, Ananda Coomaraswamy memberi kesimpulan
bahwa ada tiga arti yang esensial dari tarian ini. Pertama, tarian ini adalah gambaran irama
gerak (merupakan sekalian gerak di alam semesta) diwujudkan dengan lingkaran. Kedua,
tarian ini bertujuan untuk membebaskan jiwa dari angan-angan. Ketiga, tempat tarian itu yaitu
Chidambaram, pusat alam semesta (pusat kosmos) dan inipun ada di dalam Hati. Jadi pada
20
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4.1 Perhatian Terhadap Alam
Pemikiran Sanusi Pane tentang alam kemudian berkembang dengan
mengikut faham unio-mystica, yaitu penyatuan diri manusia dengan alam. Hal
ini terungkap melalui puisinya yang memperlihatkan adanya pemikiran yang
lebih mendalam tentang kehidupan.
Di dalam Puisi “Sjiwa Nataradja”, penyair menyatukan dirinya dengan
irama hidup, dengan alam semesta. Berikut adalah penggambaran proses sang
penyair yang sedang menyatu diri dengan alam, seperti matahari, bulan dan
bintang,
Ia berdiri dari kalbu hati dunia, segala ‘alam
Segala matahari, bulan dan bintang ada di dalam
dirinja: Ia satu dengan Nataradja, Mahadewa
Ialah dia: seorang jang mentjari sudah merdeka!
“O, putra Duka Nestapa, yang berdjalan dari tjandi
Ke tjandi, dari negeri ke negeri, mentjari
...........................................................
Bahwa Bah’gia berada dalam hatimu. Satuilah,
Tari segala ‘alam. Masuklah Api bernjala,
Sehingga engkau achirnya djadi Sjiwa-Nataradja.”
(“Sjiwa Nataradja”, MK, VI: 32-36, 41-46, 50-52)

Di sini keinginan manusia bersatu dengan alam dapat ditafsirkan dengan
memandang dari sudut keindahan. Keindahan bagi penyair Sanusi Pane
terletak dalam penyatuan dirinya dengan kosmos. Suasana seperti inilah yang
diinginkan oleh Sanusi Pane. Pandangan pemikiran filsafat India terhadap
alam ialah mencari harmoni dengan alam. Walaupun Sanusi Pane bukan orang
India, tetapi cita-cita terhadap ketenangan yang terkandung di dalam
Hinduisme, telah menyatu ke dalam batinnya.
Sanusi Pane sangat terpengaruh oleh filsafat Hindu yang dianggapnya
sebagai manifestasi agung peradaban Timur. Sanusi Pane sememangnya
menganut paham unio mystica yang di dalam filsafat ini ada satu keinginan
kuat manusia untuk menyatukan dirinya dengan Yang Maha Kuasa.24 Jika
tiap sesuatu ada Tuhan, tiap sesuatu ada Hatinya. Lihat Ananda Coomaraswami, The Dance of
Shiwa (New Delhi, India: Sagar Publications, 1952), hal. 83-95.
24
Di dalam cerita Bimasuci atau Dewaruci dengan kisahnya “Unio Mystica Bima” tersirat
pendapat bahwa keinginan manusia bersatu dengan Khaliknya dapat terlaksana setelah
manusia mengalami kematian mengingat ayat seperti berikut “Sesungguhnya kita berasal dari
Tuhan, dan sesungguhnyalah kita kembali kepadaNya”. Meskipun demikian, faham yang
berpendapat, bahwa menyatukan diri dengan Tuhan dapat juga terjadi selagi manusia masih
hidup di dunia dapat diterima. Adapun paham tersebut bertujuan mencegah manusia untuk
tidak berbuat yang tidak baik. Dalam arahannya, Dewaruci mengatakan sebagai berikut:
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berdiri di atas faham unio-mystica, persatuan manusia dengan brahma, dengan
alam dan dengan yang lainya dapat disesuaikan dengan perasaan dan tujuan
bersatu dengan kemanusiaan.
Persatuan diri Sanusi dengan alam dapat dilihat hampir di seluruh puisi
dalam kumpulan MK. Hal ini juga diakui oleh Teeuw, seperti yang
diungkapkannya berikut ini.
... the theosophical conviction of the author is much more marked here
(Madah Kelana) than in his earlier work. This book is presented as a kind of
illustration of the mystic’s self-realization of the soul; in the first part there is
the longing for oblivion and for detachment from all ideals, because
happiness, earthly as well as heavenly, remains an unattainable goal. Then
gradually the illumination comes, the discovery of the All-Soul within the
human heart itself, and finally ecstasy of the unity of the soul with the Eternal,
here, as in all mysticism, symbolised by the Beloved.25

Kaum romantik, maupun penyair mistik, percaya bahawa hanya imaginasi
yang mampu menampilkan kembali pengalaman mistik atau agamawi secara
hidup dan segar. Mistisisme memandang jiwa manusia mempunyai hubungan
spiritual dengan alam dan dapat menyerap alam ke dalam dirinya dengan
kekuatan spiritualnya. Di dalam diri Sanusi Pane dapat dilihat adanya
pertemuan sikap mistik dengan semangat romantiknya, seperti yang
disampaikannya berikut ini.
Mistik dapat kemenangan dalam achir Madah Kelana yang datang kemudian.
Dalam kumpulan ini jiwa mengalahkan pertentangan dalam kehidupan dan
segala perasaan. Jiwa hidup dalam diri sendiri.... Barangkali setelah Madah
Kelana saya tidak akan menulis lagi atau kalau mengarang juga hanya
menerbitkan sajak mistik.26

Titik tolak pemikiran Sanusi Pane adalah filsafat Hindu yang menyatakan
alam semesta tidaklah terdiri dari unsur yang berbeda dari diri manusia.
Keindahan bagi beliau terletak dalam menyatukan diri dengan kosmos.
Pandangan Hindu terhadap alam memang tinggi, dan manusia harus mencari
keharmonian dengan alam. Apabila disatukan pemikiran Sanusi dengan

“Oleh karena itu jangan mempunyai kenikmatan lain selain kenikmatan bersatu dengan Yang
Maha Suci. Dengan demikian kamu memiliki raga batara, yang gerak-gerik serta fikiranmu
menjadi satu dengan Yang Maha Suci. Jangan menganggap kamu dengan Yang Maha Suci itu
dua, sebab apabila demikian, kamu masih ragu-ragu.” Lihat S.P.Adhikara., “Kesamaan dan
Perbedaan cerita Nawaruci dan Dewaruci” dlm. Unio Mystica Bima: Analisis cerita Bimasuci
Jasadipoera I, Bandung: Penerbit ITB (1984), hal. 16.
25
A.Teeuw., op.cit, hal. 25
26
Pernyataan Sanusi Pane dalam wawancara dengan pihak Pujangga Baru. op.cit
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kecenderungan mistiknya, maka dalam diri beliau tersirat wujud keinginan
untuk bersatu dengan alam semesta dalam irama yang harmonis.
4.2 Kepedulian Terhadap Nilai-nilai Kemanusiaan
Nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat di dalam diri Sanusi sebenarnya
juga dianut oleh penulis Pujangga Baru umumnya. Pengaruh ini pastilah
diilhami oleh filsafat kehidupan Tagore. Ucapan Tagore yang sangat berkesan
adalah ketika beliau sedang sakit, dan ia terkenang akan peri kemanusiaan
yang sedang dalam bahaya. Beliau mengatakan:
Di tengah-tengah nafsu dari perkosaan dan pemusnahan ini, saya akan tetap
meneruskan kepercayaan saya bahwa penghabisan sekali ialah timbulnya
kembali budi yang tidak dihargai itu. Manusia adalah makhluk yang paling
tinggi. Dan kita yang berdiri di samping mereka akan merasa kekalahan dan
kesengsaraan, tetapi tidaklah kita turut dalam pekerjaan untuk berkhianat
pada kemanusiaan. Saya percaya biarpun sekarang dunia telah begitu kacau
ada juga berdiam di dalamnya manusia yang masih percaya kepada
kebenaran sebagai kepercayaan saja.27

Ucapan ini benar-benar dihayati oleh penulis Pujangga Baru pada
umumnya dan Sanusi Pane pada khususnya. Kesadaran akan nilai-nilai
kemanusiaan sangat dijunjung tinggi oleh Sanusi Pane. Tagore telah
menyebarkan fikiran-fikirannya untuk mencapai perdamaian dunia dan
kebahagiaan bagi kemanusiaan, bukan saja melalui tulisannya tetapi juga
melalui pidatonya.28
4.3 Kolektivisme
Pandangan Sanusi tentang kolektivisme adalah bahwa seorang penyair
akan bersatu dengan dunia dan kemanusiaan, sehingga karya seni yang
dihasilkannya dapat mengatasi segala susila dan maksud, seperti yang
dinyatakannya di dalam petikan berikut ini.
Tentang unio-mystica dan collectivisme...bahwa jagat besar atau
macrocosmos memancar ke dalam jagat kecil atau microcosmos. Orang yang
menuju unio-mystica dalam jagat besar dengan sendirinya harus menuju
collectivisme. Perasaan bersatu dengan jiwa dunia memancar dalam dunia
kecil sebagai perasaan bersatu dengan kemanusiaan.29
27

Tulisan ini saya dapatkan dalam bentuk ketikan di Pusat Dokumentasi Kesusasteraan H.B.
Jassin, Jakarta.
28
Hal ini diungkapkan oleh Sanusi Pane di dalam pidato beliau di depan radio pada malam 9
dan 10 Agustus 1941. Tempo, 13 Ogos 1941.
29
Polemik kebudayaan antara Sanusi Pane dengan Sutan Takdir Alisjahbana dlm. Pujangga
V/1, Juli 1937
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Pernyataan Sanusi tersebut bukan bermakna menentang kolektivisme,
tetapi ia melaluinya dan mengatasinya karena ia sebenarnya telah bersatu
dengan dunia dan kemanusiaan itu sendiri. Demikian prinsip tentang seni
menurut Sanusi Pane, seperti yang telah ditulisnya pada tahun 1936 di majalah
Pujangga Baru,
Karena persatuan dengan dunia dan kemanusiaan itu rapat adanya, karena
sengsara dan bahagia, tujuan dan cita-cita, kekhuatiran dan harapan dunia
semuanya hidup dalam dirinya, barang seni yang dihasilkannya tumbuh
dengan sendirinya, bukan lagi berisi maksud buatan sendiri, tidak lagi
terukur dengan ukuran susila dari luar.30

Masih di dalam puisi yang sama, ‘bintang’ digambarkan sebagai seorang
putera, yaitu putera ‘Duka Nestapa’. Pada baris ini penyair seakan-akan
mengingatkan sang ‘bintang’ untuk melihat keadaan bumi dengan keindahan
dan kemuramannya. Dari segi keindahan, alam digambarkan sangat indah.
Sebaliknya, dari segi kemuramannya, alam digambarkan dengan penuh
keprihatinan, yaitu menggambarkan keadaan manusia yang menghadapi
kesengsaraan dan malapetaka. Hal ini tersirat di dalam petikan berikut, dari
puisi “Sjiwa Nataradja”.
Djalan ringkas, putra Nestapa
Mentjapai kemerdekaan ini, pandanglah dengan njata,
Seorang orang duduk termenung seorang diri,
Matanja muram, seperti dukatjita dunia ini
Sekaliannja dirasanja. Pandangannja menjajat
Hatiku, membakar djiwaku, membuat ‘ku teringat
Akan sengsara kemanusiaan dan malapetaka
Diri sendiri. (“Sjiwa Nataradja”, MK, VI: 27-32)
Dilihat dari larik-larik puisi tersebut ternyata si penyair bertolak dari
asumsi ‘manusia yang duka nestapa’. Bagi kaum Romantik, suka duka
dipandang sebagai keindahan. Sanusi menghadirkan istilah ‘duka nestapa’
untuk melambangkan jalan nasib manusia sebagai hamba atau fakir dalam
liku-liku suka dukanya. Di dalam paham Hinduisme, manusia belum merdeka
apabila ia belum dapat memikirkan bahwa dirinya sesungguhnya sama dengan
Brahman atau dengan Sjiwa Nataradja.

30

“Sikap Aesthetisch”, Pujangga Baru IV/6, Disember 1936. Lihat juga H.B Jassin, op.cit.,
hal. 256.
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4.4 Minat Terhadap Mitologi
Telah dijelaskan sebelumnya di atas bahwa Sanusi Pane sangat
mengagumi India. Dalam mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang
selalu menyentuh jiwanya, ia memperolehnya di tanah India. Tanah suci
agama Hindu dan Budha itu telah memberi dorongan kepada Sanusi untuk
menciptakan puisi dan drama yang berkaitan dengan ajaran, alam dan
manusianya. Tanah yang telah ia kenal melalui Ramayana, Mahabharata,
Bhagavad Gita, kitab-kitab suci agama Hindu dan Budha sebelumnya, kini
terasa hidup kembali. Filsafat India dan Jawalah yang mempengaruhi beliau
dalam pembentukan pandangan dunia kepenyairannya. Arah pandangan yang
dilayangkannya adalah zaman Indonesia Kuno dan India purba. Karena itu,
istilah, nama tempat, tokoh dan dewa-dewi seperti Astana Rawana, Krisjna,
Taj Mahal, Gangga, Arjuna, Pamadi, Jamuna, Sjiwa Nataradja, Seroja,
Nilakandi, dan Godawari hadir di dalam puisi Sanusi Pane. Jikalau
diperhatikan dengan cermat, di dalam MK terdapat nama, kata dan istilah yang
diambil dari kesusasteraan India, seperti judul puisi: “Teratai” (yaitu bunga
suci kaum India), “Kepada Krisjna,” “Arjuna,” dan “Sjiwa Nataraja” (Sjiwa
Raja Penari), “Taj Mahal”, dan istilah ‘Jamuna’, ‘Astana Rawana’,
‘Mahadewa’ dan nama-nama tempat seperti Pataliputera, Madiadesa, Sarnath,
Agra, Fatehpur Sikri, Sailan, Langka, Godawari, Khrisna, sungai Mahanadi,
dan padang Kuruksetra.
Seorang penulis romantik biasanya mengembara untuk mencari sesuatu
yang ingin dicapainya.31 Di dalam puisi “Sjiwa Nataradja”, Sanusi Pane lebih
dahulu mengembara ke berbagai tempat sebelum ia mencapai penyatuan diri
dengan alam. Setelah intens mengembara ke berbagai tempat tersebut
sampailah ia pada penyatuan diri dengan alam. Berikut dapat dilihat larik yang
menunjukkan sifat pengembaraan tersebut.
Pada perdjalananku melalui Langka purbakala
Mengundjungi tempat keramat dengan harapan bernjala
Di dalam hati, di bumi India jang mulia,
Jang dari dulu sampai ke achir zaman dalam dunia
............................................................................
31

Pengembaraan sebenarnya merupakan motif yang penting dalam cerita-cerita hikayat sastera
Nusantara. Berkaitan dengan perihal pengembaraan, Koster menyatakan: “In Old Javanese
and Balinese ‘kakawin’ literature the quest for spiritual awareness and for the revelation of
divine beauty, too, may be symbolized as a journey.” G.L Koster., op.cit, hal. 75. Demikian
pula halnya dengan motif di dalam hikayat-hikayat Melayu yang bercorak Sufi. Hal ini
dinyatakan oleh Braginsky sebagai berikut: Agaknya pengaruh sufisme terhadap sastera
Melayu kira-kira sama ... dengan contoh-contoh alegori yang menggambarkan perjalananperjalanan kerohanian yang tak terbilang banyaknya. Lihat V.I Braginsky, Tasawuf dan
Sastera Melayu. Kajian dan teks-teks. (Jakarta: RUL 1993), hal.147-203.
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Di Sailan, tempat zaman telah silam berkilat-kilat
Astana Rawana sebagai bulan purnama radja,
Dan di negara Godawari dan Krisjna, Nataradja,
Mahadewa sebagai Penari, Sungai Mahanadi.
Dengan meninggalkan India Selatan, kuseberangi
Dan mataku termenung memandang Pataliputera,
Madiadesa, kulalui dan aku berdiri, terkenang
....................................................., dipandang
Kuruksetra. Aku berada di Sarnath negara,
Tempat Buda pertama kali mengeluarkan sabda.
Di Agra dan Fathehpur Sikri, ditepi Djamna,
....................................................................
Dalam taman dan astara Tadj Mahal, Mutiara Timur,
(“Sjiwa Nataradja”, MK: I,II,III)
Sifat pengembaraan juga digambarkan melalui peranan ‘putera Duka
Nestapa’ yang berusaha memecahkan kedukaannya untuk mencapai bahagia. 32
Ia merasa dirinya sebagai seorang pengembara yang berjalan dari ‘negeri ke
negeri’, dari ‘candi ke candi’. Dalam sebahagian puisi di dalam MK ini beliau
menyebut gubahannya sebagai lagu atau nyanyian, suatu bentuk keindahan yang
menjembatani kerinduan yang terbentang antara penyair dan sang Penguasa
Keindahan yang absolute untuk dapat menghilangkan kedukaan itu. Kedukaan
itu merupakan malapetaka yang hanya boleh diobati oleh diri sendiri.
Sesungguhnya, suasana yang telah digambarkan di dalam puisi Sanusi Pane
adalah proses beliau mengembara di dunia imaginasi yang akhirnya kembali ke
dunia nyata.
5. Penutup
Dari uraian ringkas di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa
dengan jelas bayang-bayang filosof Rabindranath Tagore dan pengaruh
Hinduisme sangat kuat terlihat pada diri Sanusi Pane dalam beberapa hal
seperti: orientasi pemikiran kembali ke alam klasik mistis religius, kecintaan
32

Satu hal yang menarik dan penting adalah bahwa sebahagian puisi di dalam kumpulan puisi
Madah Kelana, termasuk puisi “Sjiwa Nataradja” adalah menyatakan kebahagiaan. Setelah
meninjau puisi-puisi “Bahagia”, “Mencari”, “Tempat Bahagia”, “Awan”, “Penyanyi”,
“Bayang-bayang”, “Kesadaran”, “Panggilan”, “Terima Salamku”, “Pagi”, “Cinta”, “Damai”,
“Candi Mendut” dan “Bersila”, maka dapatlah pengkaji katakan bahwa si penyair mencaricari kebahagiaan itu sampai akhirnya ia memperoleh kebahagiaan itu ada di dalam dirinya.
Menurut Ajip Rosidi, setelah kumpulan puisinya yang kedua, Madah Kelana, Sanusi Pane
menganggap dirinya sebagai seorang kelana (pengembara) yang berjalan ke mana-mana
mencari kebahagiaan dan akhirnya ia sadar bahwa kebahagiaan itu didapatinya dalam hatinya
sendiri. Ajip Rosidi.,op.cit, hal. 33.
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dan keterpesonaan pada alam, ungkapan-ungkapan yang liris, metafora yang
kembali ke alam, diksi yang sederhana, nilai-nilai kemanusiaan, mitologi India
dan pengembaraan. Ini terutama tercermin di dalam puisi “Sjiwa Nataradja”.
Sanusi Pane memang terpengaruh oleh falsafah Hindu yang dianggapnya
sebagai manifestasi agung peradaban Timur. Beliau menganut faham uniomystica yang di dalam filsafat ini ada satu keinginan kuat manusia untuk
menyatukan dirinya dengan Yang Maha Kuasa. Dengan pembuktiannya, ia
menyatakan bahwa apabila keinginan manusia untuk bersatu dengan alam telah
terjadi maka kebahagiaan pun akan tercapai.
Sanusi Pane juga menganut konsep kolektivisme, yang berarti bersatu
dengan dunia dan kemanusiaan. Apabila seorang pujangga berhasil menyatukan
dunia dengan kemanusiaan maka karya seni yang dihasilkannya dapat
mengatasi segala susila dan maksud.
Bagi kaum romantik, suka duka dipandang sebagai keindahan. Di dalam
sastera Nusantara, sosok ‘duka nestapa’ senantiasa hadir oleh karena mereka
percaya bahwa kehidupan merupakan suatu jalan nasib yang akan di tempuh
dengan segala penderitaan. Nilai-nilai kemanusiaan yang diperoleh dari Tagore
sangat dominan tercermin di dalam puisi Sanusi Pane.
Sanusi Pane mengarahkan pandangannya ke zaman Indonesia Kuno dan
zaman India Purba. Hal ini terbukti dari istilah, nama tempat, tokoh dan dewadewi yang merujuk kepada zaman Indonesia Kuno dan mitologi India yang
selalu hadir di dalam puisinya. Cara Sanusi Pane mengaktualisasikan
pandangannya adalah melalui pengembaraan: sebuah cara yang lazim
digunakan oleh kaum romantik untuk masuk ke alam yang mereka dambakan
sehingga dunia idaman dapat dicapai.
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Abstract
The writer of this article puts forward three Halliday’s situational factors
in relating language use to the context of situation (register) Field is
concerned with "what is actually taking place" in a text or discourse.
Tenor is concerned with "who is taking part" in the text or discourse.
Mode is concerned with“what role language is playing” in the text or
discourse. The writer also demonstrates the three variables of the
situational factors in analyzing a short discourse-in-text.

1. Pendahuluan
Bahasa hidup sebagai satu sistem semiotik. Sebagai sistem semiotik,
bahasa bersosialisasi dengan sistem-sistem semiotik konteks sekaligus juga
meminjam sistem-sistem semiotik tersebut. Realisasi bahasa sebagai sebuah
sistem semiotik sosial adalah bahwa bahasa wujud dalam konteks dan bahasa
mendapatkan alat ekspresinya dari konteks linguistik dan konteks sosial.
Makalah ini memaparkan tentang konteks situasi. Penulis mencoba
mengartikan wacana dengan menggunakan pendekatan konteks situasi
(register). Melalui kajian ini diharapkan pembaca dapat memahami teori
fungsional sistematik, menganalisis yang membahas tentang konteks situasi
yang digunakan ketika berinteraksi secara lisan maupun tulisan dalam kontekskonteks sosial tempat pengguna bahasa hidup.
Istilah ‘konteks situasi’ “context of situation” digunakan untuk
merepresentasikan varitas dalam bahasa, yang menurut Halliday (1978)
mempunyai dua dimensi utama, yaitu (1) dimensi semiotik ‘dialektal’, dan (2)
dimensi semiotik ‘diatipik’. Dalam hal ini dimensi dialektal terdiri dari
‘bahasa-dalam-konteks menurut pengguna’ atau “variety according to the
user” (Halliday, 1978: 35), yang mempunyai kategori konseptual, seperti
dialek sosial, dialek geografis, variasi sub-kultural (bahasa baku dan bukan
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baku), variabel bahasa (kasta, kelas sosial, umur, jenis kelamin) yang termasuk
dalam pembahasan sosiolinguistik.
Dimensi diatipik sebaliknya, terdiri dari ‘bahasa-dalam-konteks menurut
penggunaan’, yang dikatakan Halliday (1978: 35) sebagai “variety according
to the use” dan juga sebagai “way of saying” atau cara penyampaian varitas
bahasa dilihat dari pandangan semantik dan direalisasikan melalui
leksikogramatika, yang di dalamnya terdapat kategori konseptual ‘medan
wacana’ (field of discourse), ‘pelibat’ (tenor of discourse) dan ‘sarana wacana’
(mode of discourse).
2. Pengertian Teks dan Konteks
Dalam analisis wacana, menurut Stillar, (1998:11) kata teks merujuk
kepada rekaman proses situasi, memperlihatkan sejenis kesatuan atau tekstur
yang memberi kemampuan kepada kepada teks tersebut diperhatikan secara
sosial sebagai suatu yang utuh melibatkan, tidak terbatas pada sistem-sistem
bahasa dan sistem di luar bahasa. Teks mempunyai fungsi-fungsi, mengatur
partisipan-partisipan, proses-proses dan sirkumstansi-sirkumstansi. Apabila
isi teks adalah tentang sesuatu yang terjadi, berarti kita fokuskan perhatian
kepada proses-proses, yaitu kata-kata kerja dan melibatkan partisipan dan
lingkungan proses-proses tersebut. Di sini maksudnya fungsi teks adalah
fungsi ideasional. Selain itu, teks mempunyai fungsi interpersonal, yaitu teks
selalu “untuk dan dari seseorang”. Maksudnya bahwa melalui fungsi ini
pengguna bahasa berperan sebagai penyampai bahasa mengekspresikan makna
kepada penerima maklumat dan terhadap isi maklumat. Fungsi lain teks
adalah fungsi tekstual yaitu menunjukkan struktur dan organisasi. Fungsi ini
terdiri dari sumber-sumber bahasa yang memungkinkan bagian-bagian teks
dihubungkan dengan bagian-bagian lain sehingga menghasilkan kohesi dan
koherensi dalam hubungannya dengan situasi teks. Teks berasal dari
representasi kejadian-kejadian yang dialami manusia atau benda-benda dan
keadaan-keadaan yang bermakna di sekeliling kita. Sebagai representasi yang
kita hasilkan, teks terjadi melalui perkongsian agen-agen sosial dalam situasisituasi. Fungsinya membawa bersama bagian-bagian yang terpilah atau
wacana yang sedang diproses, sebagai alat utama untuk menghubungkan kita
kepada lingkungan sosial tempat kita mengambil bagian ketika berbahasa.
Konteks adalah lingkungan atau tempat terjadinya teks. ‘con-text’
dikatakan juga sebagai kata-kata dan kalimat-kalimat sebelum dan sesudah
kalimat tertentu yang sedang dipelajari seseorang (Halliday & Hasan 1985).
Konteks merujuk kepada ‘co-text’ atau ‘verbal konteks’ yang artinya bahasa
atau segala sesuatu yang terus menerus mendampingi teks, situasi, nonlinguistik. Hubungan simbiotik antara teks dan konteks adalah bahwa teks
adalah proses instan dan produk makna sosial dalam konteks situasi. Konteks
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terdiri dari konteks linguistik dan konteks sosial. Dalam sistem linguistik
terdapat sistem fonologi, leksikogramatikal dan semantik. Selain itu, kajian
linguistik membicarakan fungsi bahasa dalam pemakaian bahasa ketika
seseorang memaparkan, mempertukarkan dan merangkai wacana.
Sistem konteks sosial terdiri dari konteks situasi, konteks budaya dan
ideologi. Jadi dalam mengkaji bahasa secara menyeluruh kita memfokuskan
interpretasi di lingkungan teks, konteks situasi (register), konteks budaya
(genre) dan konteks ideologi yang kesemuanya ini berhubungan dengan ciri
linguistik teks (bahasa). Dalam makalah ini pembahasan hanya difokuskan
kepada konteks situasi yang terdiri dari 3 komponen yaitu medan (field),
pelibat (tenor) dan sarana (mode) dihubungkan dengan ciri linguistik teks.
3. Konteks Situasi (Context of Situation): Medan (Field), Pelibat (Tenor),
dan Sarana (Mode)
Seperti yang disampaikan di atas varitas bahasa-dalam-konteks situasi
terdiri dari medan, pelibat dan sarana adalah variabel kontekstual yang
mengkarakterisasikan fungsi intrinsik konteks situasi. Fungsi intrinsik
organisasi bahasa berinteraksi secara erat dengan fungsi ekstrinsik organisasi
konteks sosial yaitu medan mempunyai hubungan erat atau saling menentukan
dan merujuk dengan dengan metafungsi ideasional, pelibat saling menentukan
dan merujuk dengan metafungsi interpersonal, dan sarana saling menentukan
dan merujuk dengan metafungsi tekstual (baca Halliday 1978:143).
Medan (field) membicarakan kegiatan berinteraksi yang mempunyai dua
dimensi, yaitu apa yang dibicarakan dan untuk apa dibicarakan, pelibat (tenor)
merujuk kepada siapa yang membicarakan, dan sarana (mode) adalah
bagaimana pembicaraan itu dilakukan.
3.1 Medan Wacana (field of discourse)
Medan adalah faktor yang sangat menentukan di dalam interaksi.
Seseorang harus memahami medan yang sedang dibicarakan atau dibaca agar
komunikasi dan interaksi dapat berlangsung dengan lancar. Medan dapat
dideskripsikan sebagai berikut:
Medan Wacana merujuk kepada hal yang sedang terjadi, pada sifat
tindakan sosial yang sedang berlangsung: apa yang sesungguhnya yang
sedang disibukkan oleh para pelibat, yang di dalamnya bahasa ikut serta
sebagai unsur pokok tertentu (Halliday dan Hasan, 1985).

Hal yang penting dilakukan dalam menentukan apa yang dibicarakan adalah
melalui item leksikal. Kita ambil satu contoh medan Pemeliharaan lembu.
Dengan leksis lembu ini kita memfokuskan ke pada aktivitas lembu, yaitu
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memeliharanya di ladang, memanfaatkan dagingnya untuk dimakan,
mempelajarinya dalam pelajaran IPA, dan aktivitas lainnya. Dengan daftar
aktivitas ini, kita dapat menduga bahwa keterlibatan sipembicara dalam medan
mempunyai korelasi atau hubungan antara bagian leksikal (ciri-ciri bahasa)
dengan interest (bukan ciri bahasa).
Selain melalui item leksikal, Martin (1992:292) menentukan medan
melalui tiga aspek, yaitu taksonomi dan konfigurasi gerakan, manusia, tempat,
benda dan kualitas dan aktivitas berurutan dari konfigurasi-konfigurasi
tersebut. Dengan adanya ketiga-tiga aspek ini, analisis medan menjadi
semakin luas. Hubungan leksikal unsur-unsur dan struktur taksonomi harus
selaras karena unsur-unsur ini ikut mendefinisikan sebuah teks. Oleh sebab itu
dalam mendiskusikan medan konteks linguistik berhubungan dengan fungsi
ideasional bahasa direpresentasikan (melalui sistem transitivitas) dalam dua
sistem, yaitu sistem eksperensial klausa dan logika direpresentasikan melalui
sistem kekompleksan klausa.
3.2 Pelibat Wacana (Tenor of Discourse)
Pelibat atau ‘siapa yang dibicarakan’ adalah variabel kontekstual yang
kedua mengkarakterisasikan fungsi ekstrinsik konteks situasi dan
dideskripsikan sebagai berikut:
Pelibat wacana menunjuk pada orang-orang yang mengambil bagian,
pada sifat para pelibat, kedudukan dan peranan mereka: jenis-jenis
hubungan peranan apa yang terdapat di antara para pelibat, termasuk
hubungan-hubungan tetap dan sementara, baik jenis peranan tuturan
yang mereka lakukan dalam percakapan maupun rangkaian keseluruhan
hubungan-hubungan yang secara kelompok mempunyai arti penting
yang melibatkan mereka? (Halliday dan Hasan, 1985)

Pelibat (tenor) dikarakterisasikan melalui empat dimensi: status, kontak
(contact), afeksi (affect) dan kekuasaan (power). (Martin,1992:526 dan
Poynton, 1985:77) secara linguistik, Dimensi status direalisasikan dalam
penataan tingkat sosial bahasa pelibat misalnya dilihat dari status sosial
seperti, kaya/miskin, profesi/pekerjaan, tingkat pendidikan, status keturunan,
lokasi tempat tinggal. Dimensi kekuasaan direalisasikan dalam strata wacana
dan tingkat klausa di dalam sistem leksikogrammatika, untuk melihat sejajar
atau tidak sejajarnya pelibat secara timbal balik (resiprokal atau tidak) dalam
memilih sistem. Dimensi kontak adalah frekuensi kita berhubungan dengan
lawan bicara yang dapat diukur dengan tidak pernah, jarang, selalu, sering dan
sistem ini direalisasikan terutamanya di dalam sistem leksikogramatika dalam
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hubungannya dengan leksis dan pada semua tata tingkat tata bahasa, yaitu
klausa, frasa dan morfem.
Dimensi afeksi adalah perasaan atau emosi yang timbul terhadap orang
lain dan dapat diukur dengan suka, benci, sayang, cinta yang secara linguistik
sistem ini direalisasikan dalam sistem leksikogramatika dan fonologi dalam
variasi intonasi, ritme, kadar ujaran.
Secara fungsional pelibat direalisasikan melalui fungsi interpersonal yang
representatif melalui sistem modus (mood). Realisasi pelibat dalam sistem
interpersonal dapat dilihat melalui penggunaan modalitas mungkin,
barangkali; bentuk perintah, misalnya duduk; sopan santun, misalnya mohon
kesediaan, dan lainnya. Biasanya bila terjadi interaksi di antara pimpinan
dengan bawahan, walaupun dalam suasana informal, seorang bawahan
membiarkan atasan yang berinisiatif memilih topik pembicaraan. Faktor
bahasa seperti ini dibahas di dalam dimensi pelibat.
3.3 Sarana Wacana (mode of discourse)
Sarana wacana membahas “bagaimana pembicaraan dilakukan” yaitu
mengenai bagian tertentu yang diperankan bahasa dalam proses interaktif.
Sarana sebagai variabel konteks yang ketiga yang mengkarakterisasi fungsi
intrinsik konteks situasi yang didefinisikan sebagai berikut:
“Sarana Wacana menunjuk pada bagian yang diperankan oleh bahasa, hal
yang diharapkan oleh para pelibat diperankan oleh bahasa dalam situasi
itu: organisasi simbolik teks, kedudukan yang dimilikinya, dan fungsinya
dalam konteks, termasuk salurannya (apakah dituturkan atau dituliskan
atau semacam gabungan keduanya?) dan juga mode retoriknya, yaitu apa
yang akan dicapai teks berkenaan dengan pokok pengertian seperti
bersifat membujuk, menjelaskan, mendidik, dan semacamnya.” (Halliday

& Hasan 1985).
Seperti yang dinyatakan dalam kutipan di atas bahwa sarana adalah jenis
peran yang dimainkan bahasa di dalam interaksi sosial penciptaan teks, terdiri
dari saluran dan medium. Saluran berhubungan dengan bagaimana cara
sarana diperoleh, yaitu dengan dua cara visual dan non-visual. Sementara itu
prinsip medium erat hubungannya dengan apakah bahasa yang diterima oleh
partisipan masih sedang berproses, yaitu sebagai ‘proses’ atau sudah selesai
diproses, yaitu sebagai ‘produk’. Kalau penyampaian bahasa masih dalam
bentuk proses maka dinamakan bahasa lisan dan bila sudah menjadi produk,
itulah yang dinamakan bahasa tulisan.
Medium terdiri dari dua dimensi: (1) ‘lisan’ (speaking), dan (2) ‘tulisan’
(writing). Dimensi ‘lisan’ terdiri dari dua bentuk, yaitu ujaran spontan
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(spontaneously speech) atau non-spontan (non-spontaneous speech).
Mengadaptasikan model Gregory, Benson dan Greaves (1973:82) membagi
lagi ‘ujaran spontan’ menjadi dua sarana, yaitu monolog ucapan seorang
individu tanpa adanya kemungkinan diinterupsi oleh pihak lain dan
konversasi, yaitu ucapan dengan adanya undangan terhadap pihak lain untuk
berpartisipasi dalam pembicaraan. Sarana non-spontan adalah bahasa yang
digunakan ketika menghapal sesuatu di luar kepala seperti membaca puisi,
menghapal naskah drama dan lainnya.
Dimensi ‘tulisan’ terdiri dari ‘tulisan yang diucapkan’ (written-to-bespoken) ‘tulisan diucapkan seakan bukan ditulis’ (written-to-be-spoken-as-ifnot-written) atau ‘ditulis tak perlu diucapkan’ (written-not-necessarily-to-bespoken). Jenis terakhir ini dibagi lagi menjadi 3 komponen, yaitu ‘ditulis
untuk dibaca’ (written to read) ‘ditulis untuk dibaca sebagai pidato’ (written
to be read as speech) dan ‘ditulis untuk dibaca sebagai pemikiran’ (written to
be read as thought). (Benson dan Greaves, 1973)
Sarana dapat diinterpretasikan dalam ‘jarak eksperensial’ dan ‘jarak
interpersonal’. Jarak di antara penutur dan pendengar dinamakan umpan balik
yang dapat dibagi lagi menjadi umpan balik langsung dan umpan balik
tertunda. Umpan balik langsung adalah sarana jarak tempat/interpersonal yang
direpresentasikan dalam konversasi kasual yang aktif, sementara umpan balik
tertunda adalah sarana jarak tempat/ interpersonal yang direpresentasikan
dalam komunikasi satu arah, seperti radio. Jarak eksperensial
direpresentasikan melalui jarak antara bahasa dan proses sosial yang terjadi.
Sebagai contoh umpan balik langsung adalah interaksi/diskusi dalam
kuliah di antara dosen dan mahasiswa. Karakter dalam sarana wacana kuliah
dapat berubah dari langsung menjadi umpan balik tertunda apabila kuliah
dijalankan sepenuhnya dalam bentuk satu arah monolog yang di dalamnya
mahasiswa tidak diberi kesempatan untuk menginterupsi. Sebagai contoh
jarak eksperensial dalam kuliah yang bersifat interaksi dua arah adalah bentuk
dosen-bertanya/mahasiswa-menjawab
atau
mahasiswa-bertanya/dosen
menjawab, bentuk interaksi dosen memastikan apakah mahasiswa mengerti,
dosen memberi penjelasan, diskusi interaktif menjadikan pola kuliah
berkembang. Dalam situasi seperti ini, bahasa bersifat gerakan (language as
action), namun bila dalam sarana kuliah hanya bersifat monolog, bahasa
menjadi tidak spontan dan jenis ini disebut sebagai bahasa digunakan sebagai
refleksi. Dalam kontek linguistik sarana direalisasikan melalui fungsi tekstual
yang direpresentasikan melalui sistem tema rema, informasi dan kohesi.
4. Konteks Situasi (Register) Wacana-dalam-teks
Wacana-dalam-teks1 (WT1) yang akan dianalisis di bawah ini diambil dari
pidato pengunduran diri mantan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998.
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Aspek situasi yang terdiri dari medan, pelibat dan sarana menggambarkan
situasi dalam teks dapat dideskripsikan sebagai pernyataan atau deklarasi
pemimpin negara, yaitu Presiden Soeharto kepada institusi legislatif dan
judisial beserta para anggota dewan, wakil presiden dalam pertemuan
informal. Hubungan taksonomi manusia sangat mendominasi teks dengan
kehadiran partisipasi saya secara berulang-ulang (repetisi). Urutan aktivitas
dapat disusun menjadi komposisi taksonomi.
a. Wacana-dalam-teks 1 (WT1): Pernyataan Presiden Soeharto
Saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita
terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang
kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya
yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh
keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib,
damai dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan
bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional saya telah
menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah
susunan kabinet Pembangunan ke VII, namun demikian kenyataan
hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak
terwujud, karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap
rencana pembentukan komite tersebut.
Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang
sebaik-baiknya tadi saya menilai bahwa dengan tidak dapat
diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan kabinet
pembangunan VII, menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan
memperhatikan keadaan di atas saya berpendapat sangat sulit bagi
saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan
pembangunan dengan baik.
Oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD’45
dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan
DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya saya
memutuskan untuk menyatakan ‘berhenti’, dari jabatan saya sebagai
presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, pada hari
Kamis 21 Mei 1998.
Pernyataan saya berhenti dari presiden RI saya sampaikan di
hadapan saudara-saudara pimpinan DPR RI dan juga pimpinan MPR
pagi ini pada kesempatan silaturahmi. Sesuai dengan Pasal 8 UUD’45,
maka wakil presiden RI Prof Dr Ir BJ Habibie yang akan melanjutkan
sisa waktu jabatan presiden mandataris MPR 1998-2003.
Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara
dan bangsa Indonesia ini saya ucapkan terima kasih dan minta maaf
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bila ada kesalahan dan kekurangan semoga bangsa Indonesia tetap
jaya dengan Pancasila dan UUD’45-nya.
Mulai hari ini pula Kabinet Pembangunan VII demisioner dan para
menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak
memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah
dihadapan DPR maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara kiranya saudara wakil
presiden sekarang juga akan melaksanakan sumpah jabatan presiden
dihadapan MA RI.
(Dikutip dari Surat Kabar Mingguan Adil, Edisi Khusus 21 Mei)
Di bawah ini dipaparkan interprestasi ringkas terhadap teks di atas
dari dimensi konteks situasi yang terdiri dari situasi medan, pelibat dan
wacana. Dengan mengambil konsep medan, pelibat dan sarana, pertamatama marilah kita memandang wacana dalam teks (WT1) dari dimensi
medan dan dilanjutkan dengan pelibat dan sarana.
4.1 Medan atau Field
Dalam kaitannya dengan medan yang artinya membicarakan sesuatu kita
dapat melihat pertama bahwa WT1 adalah pidato peletakan jabatan Presiden
R.I. yang dilakukan oleh mantan Presiden R.I. Suharto yang dideklarasikan
pada hari Kamis pukul 09.00 Wib tanggal 21 Mei 1998. Pernyataan mundur
sebagai Presiden R.I. ini disampaikan kepada institusi legislatif dan judisial
sekaligus mendelegasikan jabatan Presiden R.I. kepada Wakil Presiden.
Kedua,
medan
WT1
membicarakan
keinginan
Suharto
mengimplementasi reformasi tetapi tidak dapat diwujudkan lagi karena beliau
harus mundur.
Yang ketiga, medan WT1 juga membicarakan pernyataan pembacaan
pidato pengunduran, dilakukan di depan sejumlah audiensi Suharto yang setia
yang terdiri dari pimpinan DPR RI, MPR, pimpinan fraksi-fraksi dan Wakil
Presiden R.I., B. J. Habibie di dalam forum silaturahmi yang mempunyai
nuansa informal, bukan dilaksanakan di gedung MPR R.I. sebagai institusi
tertinggi negara ini.
Yang keempat, medan WT1 membicarakan ucapan terima kasih Suharto
kepada orang-orang kepercayaannya dan meminta wakil presiden
melaksanakan sumpah jabatan presiden di hadapan MA RI.
Medan wacana tercermin dalam kosakata dan dalam WT1 banyak terdapat
istilah kenegaraan seperti aspirasi rakyat, reformasi, situasi nasional, kabinet
pembangunan rakyat, pemerintah, DPR. Selain tercermin dalam kosakata
dalam medan wacana, kita dapat melihat dari sudut metafungsi ideasional
melalui kandungan sistem transitivitas. Yang pertama kita lihat makna
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pengalaman (experiential) dalam WT1 yaitu proses verbal yang mendominasi
WT1 seperti menyampaikan, memutuskan, ucapkan, dan proses mental
berpendapat. Terdapat klausa “saya minta saudara wakil presiden …” yang
dalam peristilahan semantik tutur ini berfungsi menyatakan perintah
(command). Jadi kalimat ini ditafsirkan sebagai sarana berbuat yang
menyatakan kenyataan sesungguhnya dan interaksi langsung antara pembicara
dan pendengar.
Secara struktur, partisipan pelibat didominasi secara repetitif oleh
Subjek manusia yaitu saya sebagai Suharto atau Presiden R.I. diikuti dengan
Subjek manusia Wakil Presiden Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie. Dengan
demikian, dilihat dari jumlah partisipan saya secara keseluruhan Suharto
mendominasi subjek-subjek ini menjadikan beliau sebagai pusat subjek dalam
teks. Secara leksikogramatika dalam sistem transitivitas makna verbal sangat
dominan dalam WT1 misalnya verba menyatakan, memutuskan, sampaikan,
ucapkan, (minta) diikuti dengan makna mental misalnya verba menilai,
berpendapat, minta maaf. Hal demikian menjadikan beliau sebagai pusat
partisipan pembicara (sayer) dan pengindera (senser) dalam teks ini. Lihat
taksonomi 3.1 di bawah ini.
Taksonomi 3.1 saya
Saya mengikuti perkembangan situasi nasional kita

repetisi
Saya telah menyatakan rencana pembentukan komite reformasi

repetisi
Saya menilai bahwa tidak dapat diwujudkannya

repetisi
Saya berpendapat sangat sulit bagi saya

repetisi
Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti

repetisi
Saya sampaikan pernyataan berhenti

repetisi
Saya ucapkan terima kasih atas bantuan

repetisi
(Saya) minta maaf bila ada kesalahan

repetisi
Saya ucapkan terima kasih

repetisi
(Saya minta) kiranya saudara wakil presiden
Tanda ( ) artinya pelesapan.
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Taksonomi 3.2 Wakil Presiden
Wakil presiden RI  Prof. Dr. Ir. B. J. Habibie yang akan melanjutkan

Wakil presiden akan melaksanakan sumpah
4. 2 Pelibat atau ‘Tenor’
Variabel kedua, pelibat wacana yaitu mengenai siapa pemeran dalam
WT1. Dengan jelas kita mengetahui pelibat partisipan dalam WT1 diperankan
oleh Suharto yang mempunyai status presiden kepala negara dan
pemerintahan yang mempunyai pendukung anggota-anggota yang mempunyai
institusi di dalam sistem kenegaraan walaupun dalam sebuah pertemuan
silahturahmi. Pelibat juga seseorang yang pernah dikagumi bangsa Indonesia
dan pemegang otoritas kepada aparat kenegaraan. Teks ini mempunyai pelibat
kedua orang kepercayaan Suharto, yaitu seorang penerus dalam memegang
tampuk pemerintahan yaitu Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie.
Hubungan peran yang terdapat pada para peran pelaku pelibat adalah
hubungan bertingkat, mempunyai kekuasaan lebih besar terhadap pelibat
lainnya antara Suharto dan pembantu-pembantunya di Kabinet Pembangunan
VII diekspresikan dalam bahasa dengan menteri-menteri Kabinet
Pembangunan VII. Hubungan peran pelibat Suharto ini terlihat akrab dengan
adanya ucapan terima kasih beliau kepada menteri-menteri. Selain itu, kita
mendapati hubungan tidak setara. Sebagai seorang yang superior, beliau
menganggap bahwa rakyat Indonesia adalah pendukung beliau semasa beliau
memerintah negara ini dan untuk itu beliau mengucapkan terima kasih kepada
mereka.
Struktur peran atau partisipan yang terlibat secara kekuasaan, yang
direalisasikan di dalam teks dapat diinterprestasikan sebagai interaksi tidak
sejajar yaitu di antara Presiden dengan Wakil Presiden. Adanya sikap informal
dalam WT1 apabila Suharto mengacu dirinya sebagai saya dan mengacu
Wakil Presiden dengan mengucapkan nama Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie.
Kontak kesinambungan antara para pelibat diukur secara maksimal. Hubungan
para pelaku ini mempunyai frekuensi selalu dan hasil yang diperoleh ialah
adanya tingkat keeratan antara para pelaku peran yang tinggi. Ketika tingkat
keeratan para pelaku peran tinggi maka tenggang sosial menjadi
mempengaruhi gaya komunikasi pelibat menjadi informal. Peran pelibat
dalam WT1 menentukan aksi yaitu beliau yang mengendalikan peran tanpa
ada kekuasaan yang mengharuskannya mundur dari jabatan presiden.
Peran afeksi yang positif diungkapkan oleh Suharto melalui permintaan,
yaitu mendelegasikan otoritasnya kepada Wakil Presiden Prof. Dr. Ing. B. J.
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Habibie dengan alasan untuk menghindarkan adanya kevakuman di dalam
pemerintahan.
Peran kontak dapat dilihat melalui hubungan antara Suharto dengan
pendukung-pendukung di Kabinet Pembangunan ke-7 yang diekspresikan
dengan frasa Kabinet Pembangunan VII demisioner dan para menteri. Selain
itu, beliau mengucapkan terima kasih kepada menteri-menteri dan rakyat yang
telah mendukungnya semasa beliau memerintah negara ini.
Dalam hal fungsi interpersonal, interaksi di antara Presiden dengan Wakil
Presiden secara langsung Suharto mengacu kepada dirinya sebagai saya dan
mengacu kepada Wakil Presiden dan mengucapkan jelas nama Prof. Dr. Ing.
B.J. Habibie. Jika kita perhatikan pada paragraf terakhir dengan lebih
seksama, kita mendapati bahwa melalui fungsi tuturan, terdapat kalimat
perintah secara implisit dinyatakan dengan halus “untuk menghindari
kekosongan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kiranya
saudara Wakil Presiden sekarang juga akan melaksanakan sumpah jabatan
presiden dihadapan MARI” Secara tata bahasa ungkapan.
4. 3 Sarana (Mode)
Pertama-tama kita memandang sarana WT1 adalah sebagai proses dan
produk yaitu suatu kombinasi antara teks lisan dan tulisan secara lebih khusus
lagi WT1 ini ‘ditulis untuk dibaca sebagai pidato’ yaitu sebuah ‘monolog’.
WT1 juga sebagai teks deklarasi menjadi dokumen formal kenegaraan dalam
bentuk sederhana. WT1 ini merupakan karangan pidato yang ditulis dalam
surat kabar mengenai pernyataan mundur kepala negara.
Yang kedua kita melihat sarana jarak lisan dalam bentuk monolog dalam
WT1. Bentuk monolog ini berakibat pada komunikasi satu arah karena di
dalamnya tidak terdapat interupsi ataupun tanggapan dari partisipan yang
hadir. Tidak ada sedikit pun bentuk dialog di antara partisipan yang hadir
dalam acara silaturahmi yang terlihat dari WT1. Bentuk monolog ini
menjadikan umpan balik di antara pelibat tertunda karena komunikasi umpan
balik dilakukan secara satu arah (delayed feedback)
Yang ketiga kita melihat jenis bahasa digunakan oleh Suharto secara
pragmatik adalah bahasa sebagai refleksi (language as reflection). Hal ini
berorientasi kepada tugas, direfleksikan dalam penggunaan pronomina
eksoporik. Sementara itu, monolog yang diekspresikan dilakukan melalui
pemilihan referensi anaforik. Pronomina merujuk kepada butir, dan juga
melalui pilihan konjungsi menghubungkan satu proses kepada proses lainnya,
misalnya karena, namun demikian, oleh karena itu.
Yang terakhir kita melihat struktur tema pada setiap klausa. Kita menemukan
bahwa ketika Suharto membuat pernyataan, temanya adalah Suharto.
Adakalanya tema topikal mendahului baik tema interpersonal maupun
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tekstual. Namun juga kita dapat menjumpai tema tekstual banyak terjadi
mengawali klausa.
Teks ini mempunyai struktur gramatis yang sederhana, dengan sejumlah
besar kosakata yang dipadatkan. Teks ini juga rasional karena kata perangkai
banyak digunakan seperti: “Atas dasar pemahaman saya yang mendalam,
dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi, dengan memperhatikan
keadaan di atas, dengan memperhatikan ketentuan, atas bantuan.., oleh
karena keadaan tidak memungkinkan”.
Memandang teks dari sudut makna tekstual melibatkan susunan tematis
klausa, susunan irama dan intonasi. Bila kita perhatikan di TV pada saat
mantan Presiden Suharto membaca teks ini, dengan sikap yang tenang wacana
diujarkan dengan penuh wibawa. Beliau membaca teks menghasilkan
serangkaian bunyi yang tidak melodik, mengungkapkan satuan makna dan
satuan informasi untuk keseluruhan pesan-pesan beliau kepada bangsa
Indonesia. Pusat informasi menunjukan bahwa tema topikal saya hadir di
setiap kalimat. Di dalam analisis ini belum dipaparkan batas suku kalimat
(foot), tanda ketukan, inti tunik (tonis nucleus) dan irama. Sepanjang yang
menyangkut susunan tema keterlibatan bahasa dengan realitas menunjukkan
jarak teks dengan realitas yang diwakilinya, kegiatan berlangsung sebagai
aksi.
5. Interprestasi dan Kesimpulan
Bila kita mengikuti berita-berita mengenai perjalanan mantan Presiden
Suharto mulai awal Mei maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa adanya
suatu permainan strategi politik yang diperankan beliau yaitu adanya
perubahan dari satu ide kepada ide lainnya untuk mempengaruhi opini
masyarakat. Misalnya pada tanggal 1 Mei, beliau mengatakan bahwa
reformasi harus ditunggu sampai tahun 2003 tetapi pada tanggal 14 Mei ketika
berada di Kairo, sebuah surat kabar mengutip bahwa beliau bersedia mundur
dari jabatan presiden RI. Lalu ketika tiba di Indonesia, beliau menolak pernah
berkata demikian, malah berkata bahwa beliau akan mundur apabila rakyat
tidak lagi mempercayainya. Dengan demikian aksi 21 Mei 1998 ini adalah
kejadian yang tak terduga bagi politisi-politisi di Indonesia
Anggapan penulis tentang aksi ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi
sebelumnya menjadi legitimasi mundurnya Suharto sebagai Presiden R.I. Aksi
dan demonstrasi mahasiswa yang menentangnya mundur di berbagai tempat
yang mengorbankan orang banyak membentuk mandat rakyat memaksa
Suharto lengser dengan didalangi oleh sejumlah pemuka masyarakat.
Peristiwa ini mempunyai kesan yang positif untuk masyarakat karena
demi kehormatan, Suharto mengundurkan diri menjadi Presiden; sebelum
MPR meminta laporan pertanggungjawaban dan memberhentikannya.
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Kajian bahasa-dalam-konteks situasi menganalisis pengguna bahasa yang
sedang menggunakan bahasa ketika berinteraksi dalam konteks-konteks sosial
tempat pengguna bahasa hidup yang dilihat dari medan, pelibat dan sarana
wacana yang berhubungan dengan ciri linguistik teks (bahasa); sedangkan
hubungan teks dengan konteks adalah realisasi bahasa sebagai sebuah sistem
semiotik sosial, yaitu teks wujud dalam konteks dan tiada teks tanpa konteks.
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Abstract
This paper attempts to discuss two main problems: (a) is there any difference
in the result obtained from the use of three different reading tests in reading
class such as comprehension question (CQ), multiple choice (MC) dan cloze
passage (CP)?; and (b) which reading test does show the highest score?
Answers to these problems will certainly be useful for developing techniques
and strategies in teaching reading, particularly for the purpose of remedial
teaching. From the t-test conducted in this study, it is evident that the
difference between each pair of tests such as CQ-MC, MC-CP, and CQ-CP is
not significant. At the same time, it also shows that the result obtained from
the use of these three different reading tests is not much different.

1. Latar Belakang
Bahasa Inggris sebenarnya merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi
beberapa negara di dunia, misalnya Britania Raya, Amerika Serikat,
Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Grenadia, dan sebagainya. Dengan
penyebaran yang demikian, kita dapat memahami bahwa bahasa Inggris
memiliki sejumlah variasi bahasa. Secara geografis variasi bahasa Inggris ini
ditentukan oleh letak geografis dan pengaruh lingkungan bahasa itu. Bahasa
Inggris dialek Australia, misalnya, banyak menyerap unsur leksikal dari
bahasa Aborigin di Australia. Begitu pula bahasa Inggris di Selandia Baru
tentu saja mengandung beberapa unsur bahasa Maori, bahasa penduduk asli
Selandia Baru.
Bahasa Inggris menduduki posisi yang sangat penting di dalam
hubungan antarbangsa karena bahasa ini merupakan salah satu alat
komunikasi yang paling luas digunakan di dunia. Di Indonesia bahasa
Inggris merupakan bahasa asing pertama dan diajarkan secara resmi sejak
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sampai tahun-tahun pertama
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universitas/perguruan tinggi. Selain itu, pada tingkat perguruan tinggi,
bahasa Inggris telah lama menempati kedudukan khusus sebagai salah satu
disiplin ilmu yang ditawarkan di lingkungan ilmu-ilmu humaniora. Di
Fakultas Sastra, misalnya, tersedia Jurusan Sastra Inggris yang menyediakan
kurikulum bahasa dan Sastra Inggris.
Salah satu mata kuliah keterampilan bahasa Inggris yang diberikan pada
mahasiswa Jurusan Sastra Inggris Fakultas Sastra USU ialah Reading. Mata
kuliah ini diajarkan sejak semester satu selama empat semester dengan
jumlah beban kredit seluruhnya sebanyak delapan SKS. Secara umum dapat
dikatakan bahwa mata kuliah Reading bertujuan untuk memberikan
keterampilan kepada mahasiswa agar mereka dapat memahami informasi
yang terdapat pada materi teks melalui beberapa cara sebagai berikut:
skimming, scanning, dan intensive reading.
Memahami teks berarti menyaring informasi yang diperlukan dari teks
tersebut seefisien mungkin. Misalnya, kita menerapkan strategi membaca
(reading) yang berbeda apabila melihat pada papan pengumuman, apakah
ada iklan lowongan kerja dan apabila membaca artikel dalam jurnal-jurnal
ilmiah. Dari kedua contoh di atas, terlihat bahwa tujuan membaca dalam tiap
contoh tersebut sudah terpenuhi. Dalam contoh pertama, seorang pembaca
akan menyaring bentuk iklan yang relevan untuk keadaan dirinya. Dalam
contoh kedua, membaca artikel ilmiah tidak hanya memahami pokok-pokok
teks, tapi pemahaman yang lebih terinci sangat diperlukan.
Dengan demikian, seorang pembaca perlu memperhatikan unsur-unsur
berikut ini: apa yang dibaca, mengapa perlu dibaca, dan bagaimana cara
membacanya. Apabila ketiga unsur ini diperhatikan dalam kegiatan
membaca maka tercapailah kegiatan membaca efektif dan efesien.
Ada beberapa alasan mengapa orang membaca dan mengapa teks perlu
dibaca. Dua alasan utama mengapa orang membaca adalah membaca untuk
santai (reading for pleasure) dan membaca untuk memperoleh informasi
(reading for information). Dalam hal yang terakhir ini membaca adalah
untuk menemukan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu terhadap informasi
yang diperoleh.
Bagaimanakah cara membaca? Pada umumnya ada empat cara membaca
yang utama. Namun, perlu ditekankan bahwa cara membaca ini sangat
tergantung pada tujuan dan alasan membaca.
Beberapa cara membaca dapat digambarkan sebagai berikut:
a. Skimming, yaitu menelusuri teks secara cepat untuk mengetahui pokok
persoalan yang dikemukakan dalam teks.
b. Scanning, yaitu menelusuri teks secara cepat untuk menemukan
informasi tertentu.
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c. Extensive reading, yaitu membaca teks yang panjang, biasanya untuk
tujuan santai. Kegiatan membaca seperti ini hanya memerlukan
pengertian global.
d. Intensive reading, yaitu membaca teks yang singkat untuk mencari
atau menyaring informasi tertentu. Kegiatan membaca seperti ini lebih
memerlukan ketelitian dan lebih terinci.
Cara membaca yang disebutkan di atas tidak bersifat eksklusif.
Seseorang dapat melakukan skimming untuk mengetahui sebelumnya apa
isi teks, lalu memutuskan apakah perlu melakukan scanning pada alinea
tertentu untuk mencari informasi yang diperlukan.
Skimming adalah menelusuri teks dengan cepat untuk mendapatkan
intisari teks tersebut. Scanning ialah menelusuri teks untuk menemukan
penggalan informasi tertentu. Sementara itu, intensive reading adalah
membaca teks yang agak singkat untuk memperoleh informasi khusus.
Kegiatan membaca di sini lebih terinci.
Untuk mengetahui apakah tujuan kurikuler yang disebutkan di atas telah
berhasil dicapai, pada kegiatan instruksional, biasanya diberikan evaluasi.
Untuk ini ada beberapa alat evaluasi yang dapat digunakan sesuai dengan
tujuan instruksional yang telah ditetapkan.
Karena tiap alat evaluasi mempunyai bentuk dan pola yang tidak sama,
diperlukan suatu perbandingan antara alat yang digunakan untuk mengetahui
tingkat keberhasilan mahasiswa pada tiap alat evaluasi.
Tulisan ini berusaha membahas dua permasalahan berikut:
1. Apakah ada perbedaan hasil yang diperoleh antara alat-alat evaluasi yang
digunakan ?
2. Alat evaluasi yang manakah yang dapat menunjukkan hasil yang paling
tinggi ?
Seorang pengajar selalu memberikan evaluasi dalam bentuk latihan
kepada mahasiswa setelah membaca dan membahas sebuah teks. Untuk
mengetahui apakah mahasiswa telah memahami informasi yang terdapat
pada teks, beberapa bentuk latihan sering pula digunakan. Dengan demikian
perlu diketahui perbedaan hasil yang dicapai di antara beberapa alat evaluasi
yang digunakan.
Tulisan ini dibatasi pada analisa hasil tanpa memperhatikan faktorfaktor, seperti, bentuk dan pola alat evaluasi yang digunakan serta faktorfaktor eksternal lainnya.
Tulisan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran perbedaan hasil
evaluasi dari tiga jenis alat evaluasi atau latihan yang dapat digunakan dalam
reading. Selain itu diharapkan diperoleh pula gambaran tentang alat
evaluasi yang dapat menunjukkan tingkat hasil yang paling tinggi. Informasi
seperti ini dapat digunakan dalam mengembangkan teknik dan strategi
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pengajaran reading, terutama untuk tujuan-tujuan remedial. Tujuan
lainnya ialah untuk memberikan sumbangan informasi bagi perbaikan
pengajaran bahasa Inggris, terutama dalam keterampilan membaca.
Informasi mungkin dapat digunakan untuk menyusun latihan yang sesuai
untuk keterampilan ini.
Tulisan ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat, di
antaranya:
a. Pengembangan ilmu dan pengajaran bahasa Inggris. Hasil dan
pembahasan dalam tulisan ini, dengan demikian, diharapkan dapat
memberikan tidak hanya masukan yang dapat mengembangkan teori dari
metode pengajaran reading pada khususnya, tetapi juga pengajaran
bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang penting dalam pembangunan
ilmu dan teknologi.
b.
Penerapan ilmu. Hasil dan pembahasan yang diperoleh juga
diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi penerapan ilmu
bahasa terapan dan pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing di
Indonesia, terutama dalam hal yang berhubungan dengan masalah
keterampilan membaca (reading).
2. Tinjauan Pustaka
Munby (1978) menyatakan bahwa membaca (reading) melibatkan
sejumlah keterampilan. Sedikitnya beliau mendaftarkan 19 keterampilan
pokok yang tercakup dalam reading. Ini belum termasuk sejumlah
keterampilan tambahan lainnya. Grellet (1981) menambhakan bahwa tujuan
reading bervariasi. Dengan demikian, seorang pengajar harus memberi
variasi pertanyaan dan latihan sesuai dengan jenis teks yang dipelajari dan
tujuan membaca teks tersebut.
Banyak instruktur dalam mata kuliah reading menghindari penggunaan
“question-and-answer”, meskipun tidak menyangkal nilai kelebihannya.
Salah satu alasannya adalah karena mereka menganggap bahwa test yang
demikian terlalu sulit disusun dan terlalu sulit untuk dinilai secara obyektif.
Sementara itu, pilihan berganda pun selalu tidak digunakan oleh beberapa
orang. Burton (1980), misalnya, mengatakan sebagai berikut:
In passing, I would like to stress that, at their best, items of choice,
vocabulary, etc., may be a good test of comprehension, but they do
not make use of the students’ productive skills; one consequence is
that there is a far greater possibility that a correct answer may be
the result of a wild guess. And, at their worst, such items are
useless.
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Sejauh ini belum ada penelitian yang berusaha menyelidiki hasil yang
diperoleh melalui beberapa alat evaluasi atau latihan yang berbeda. Padahal
informasi seperti ini akan sangat berguna untuk mengembangkan strategi
pengajaran reading.
3. Metodologi
Tulisan ini menggunakan tiga judul teks yang berbeda dengan panjang
teks berkisar 500 kata. Subjek penelitian ini ialah mahasiswa Jurusan Sastra
Inggris Fakultas Sastra USU semester II. Secara acak, akan dipilih sebanyak
20 mahasiswa sebagai sampel yang akan dibagi ke dalam dua kelompok.
Dengan demikian, masing-masing kelompok akan terdiri dari 10 subjek.
Sebagai alat penelitian akan dipilih 3 materi teks yang sesuai dengan
tingkat pengetahuan bahasa Inggris subyek. Untuk memperoleh data primer
digunakan 3 alat evaluasi (latihan), yaitu: Comprehension Questions,
Multiple Choice, dan Close Passage. Selain itu digunakan sebuah angket
untuk memperoleh data sekunder bagi variabel-variabel, seperti umur, latar
belakang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dan kursus bahasa Inggris.
Hasil yang diperoleh pada tiap alat evaluasi akan dibandingkan satu
sama lain dengan menggunakan t-test untuk melihat signifikansi perbedaan.
Setelah itu digambarkan juga daftar tingkatan hasil evaluasi dengan
menggunakan nilai rata-rata (mean) tiap alat evaluasi yang digunakan.
4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Beberapa Asumsi
Ada beberapa hal yang perlu diperhatian apabila seseorang
menggunakan latihan pemahaman bacaan (reading comprehension
exercises).
1. Sampai saat ini materi latihan bersumber pada kalimat dan bagianbagian yang lebih kecil dari kalimat. Hal ini masih dapat dibenarkan.
Asumsinya ialah sebuah teks merupakan lanjutan dari kalimat-kalimat
yang berbeda secara tematis berhubungan, dan dianggap perlu
memperhatikan hubungan struktur dan makna kalimat. Namun, apabila
membaca perlu efisiensi, struktur bagian yang lebih panjang, seperti
paragraf atau keseluruhan teks, mestilah dipahami. Tidaklah baik
mempelajari teks sebagai sejumlah bagian unit-unit yang independen.
Asumsi seperti ini akan mengarah kepada:
a. Mahasiswa menjadi bergantung sekali kepada pemahaman setiap
kalimat yang ada di dalam teks. Padahal, tindakan seperti itu belum
tentu sesuai dengan tujuan membaca. Akibatnya adalah mahasiswa
akan cenderung membaca teks yang berbeda dengan tujuan bacaan
yang berbeda dalam kecepatan membaca yang sama.
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b. Mahasiswa merasa segan menyimpulkan makna kalimat atau
paragraf dari konteksnya (atau dari kalimat/paragraf sebelum atau
sesudahnya).
2. Sebagai konsekuensi asumsi yang pertama, seseorang harus mulai
dengan pemahaman global dan bergerak ke arah pemahaman yang lebih
rinci, bukan bekerja sebaliknya. Tugas yang diberikan sebagai
permulaan sebaiknya dalam jenis yang lebih global, masih dalam
lingkup pemahaman mahasiswa. Lambat laun setelah mereka membaca
lebih lancar dan dapat memperoleh pokok pemahaman dengan mudah,
pemahaman yang lebih rinci baru dapat dilakukan. Demikian pula
halnya, ketika menyusun latihan pemahaman bacaan teks tertentu, lebih
disukai agar dimulai dengan makna global teks, fungsi dan tujuan teks,
tidak dengan perbendaharaan kata atau ide-ide yang lebih khusus.
Hal tersebut di atas perlu dikemukan dengan alasan sebagai berikut:
a. Cara yang dikemukakan merupakan cara efisien untuk membangun
rasa percaya diri mahasiswa ketika dihadapkan dengan teks otentik
(asli) yang sering mengandung perbendaharaan kata sulit atau
struktur yang lebih kompleks. Kalau kegiatan awal dimulai secara
global (misalnya, memilih dari daftar fungsi apa yang dikemukan
teks), mahasiswa tidak merasa kesulitan.
b. Cara di atas juga membantu mengembangkan kesadaran tentang
bagaimana teks sebenarnya disusun. Hal ini dilakukan dengan
menerangkan informasi pokok dan pengembangannya atau
memberikan urutan kronologis peristiwanya. Kesadaran umum
tentang struktur karangan seperti inilah yang membuat mahasiswa
membaca lebih efisien pada masa-masa mendatang.
4.2 Temuan
Melalui instrumen yang digunakan diperoleh data yang dapat
menggambarkan latar belakang para subjek yang diteliti. Dari 20 mahasiswa
yang terpilh secara acak sebagai subjek penlitian, seluruhnya mengaku
berumur di antara 20-22 tahun. Dari jumlah ini 18 orang (90%) berasal dari
SMA Negeri yang ada di Propinsi Sumatera Utara, sedangkan 2 orang (10%)
berasal dari SMA Swasta. Di samping itu, 12 orang mengaku pernah belajar
bahasa Inggris di kursus bahasa Inggris, sedangkan 8 orang mengatakan
tidak pernah belajar bahasa Inggris di kursus atau di luar bangku
perkuliahan.
Gambaran tentang latar belakang subjek penelitian ini dapat dilihat pada
tabel 1.

247

Tabel 1: Latar Belakang Pendidikan Subyek
NO
1
2
3

UNSUR
Umur
Latar belakang SLTA
Kursus Bahasa Inggris

. % N = 20
20 – 22
=
100%
SMA Negeri
=
90 %
Pernah
=
60%
Tidak pernah
=
40%

Tulisan ini menggunakan 3 materi teks yang berbeda dengan tiga jenis
latihan, yaitu comprehension questions, multiple choice, dan cloze passage.
Comprehension questions adalah bentuk pertanyaan terbuka yang
menanyakan pemahaman subjek terhadap isi teks secara umum. Multiple
choice adalah bentuk pilihan berganda yang menanyakan pemahaman subjek
terhadap isi teks. Cloze passage adalah bentuk latihan yang mencoba
kemampuan subjek memahami konteks teks yang digunakan sebagai materi
bacaan. Masing-masing jenis latihan ini selanjutnya akan disingkat CQ, MC,
dan CP.
Pada tiap teks yang digunakan akan dilampirkan 2 jenis latihan yang
berbeda. Dengan demikian Teks 1 dilampiri dengan CQ dan MC, Teks 2
dengan MC dan CP, Teks 3 dengan CP dan CQ. Tiap kelompok subjek akan
memperoleh susunan latihan yang berbeda. Daftar latihan untuk masingmasing kelompok dapat dilihat pda tabel 2.
Tabel 2: Daftar Latihan untuk Tiap Kelompok
Kelompok
A
B

Teks
1
2
3
1
2
3

Jenis Latihan
CQ dan MC
MC dan CP
CP dan CQ
CP dan CQ
CQ dan MC
MC dan CP

Dari latihan yang diberikan kepada subjek ditemukan sejumlah data
kuantitatif, seperti yang terlihat pada tabel 3. Tabel ini menunjukkan bahwa
terdapat beberapa variasi di antara subjek pada bentuk latihan yang berbeda.
Analisis terhadap variasi diberikan pada bagian berikut.
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Tabel 3: Data Kuantitatif
Subyek A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Subyek B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CQ/MC
66,66/70
66,66/70
83,33/80
66,66/70
83, 33/80
83, 33/80
83, 33/80
83, 33/80
66,66/70
66,66/70
CP/CQ
80/70
70/70
70/80
80/70
80/80
80/70
80/80
70/80
70/70
70/70

MC/CP
80/70
70/70
80/70
80/70
80/80
80/80
70/80
80/80
70/70
70/70
CQ/MC
66,66/80
66,66/80
83,33/70
66,66/70
83, 33/80
83, 33/80
83, 33/80
83, 33/80
66,66/80
66,66/70

CP/CQ
70/70
80/70
70/80
80/70
80/80
80/70
70/80
80/80
70/70
70/70
MC/CP
80/70
80/70
70/70
70/80
80/80
80/80
80/70
80/80
70/70
70/70

4.3 Analisis
Sesuai dengan jumlah pasangan yang ada, maka terdapat tiga
perbandingan nilai rata-rata dalam analisis hasil latihan yang diberikan
kepada subjek. Analisis kuantitatif yang digunakan dalam perbandingan ini
adalah t-test. Formula statistik digunakan untuk melihat apakah perbedaan
antara dua nilai rata-rata dari kelompok latihan yang berbeda cukup
bermakna atau signifikan.
Hipotesis nol digunakan dalam penerapan t-test. Oleh sebab itu,
hipotesis yang diajukan di dalam analisis ini adalah: “Tidak ada perbedaan
antara penggunaan bentuk test CQ dan MC, MC dan CP, serta CP dan CQ”.
Tingkat signifikansi yang dipilih adalah 5% (05) untuk menolak
hipotesis di atas. Berdasarkan tabel distribusi t , maka hipotesis tersebut
ditolak. Dengan kata lain terdapat perbedaan yang signifikan pada
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perbandingan nilai rata-rata test bacaan yang diberikan. Sebaliknya apabila
nilai t yang diperoleh lebih kecil maka hipotesis tersebut dapat diterima.
Hasil analisis dapat dilihat pada tabel 4. Dalam tabel ini terlihat bahwa
nilai t yang diperoleh untuk masing-masing perbandingan adalah CQ-MC =
1,23 MC-CP = 1,45 dan CP-CQ = 0,63. Karena masing-masing nilai ini
berada di bawah nilai t 2,13, maka hipotesis di atas dapat diterima. Tidak ada
perbedaan antara penggunaan bentuk test CQ-MC, MC-CP, CP-CQ di dalam
membaca (reading)
Tabel 4: Hasil t-test untuk Tiga Pasang Latihan
NO.
1
2
3

Jenis Latihan
CQ – MC
MC – CP
CP – CQ

Sd
7,29
6,16
7,18

M
2,00
2,00
1,00

t
1,23
1,45
0,63

df
19
19
19

5. Kesimpulan
Dari perbandingan nilai rata-rata hasil latihan membaca yang diberikan
dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara tiga
pasangan latihan. Ketiga pasangan latihan yang diberikan adalah
Comprehension Questions (CQ) – Multiple Choice (MC), Multiple Choice
(MC) – Cloze Passage (CP), dan Cloze passage (CP) – Comprehension
Questions (CQ). Dengan demikian ketiga bentuk latihan dapat digunakan
untuk menambah variasi latihan membaca.
Meskipun tidak ada perbedaan yang signifikan antara ketiga bentuk
latihan ini, hal tersebut tidak berarti bahwa ketiganya memiliki kelebihan
yang sama. Harus diakui bahwa penelitian yang dilaksanakan belum mampu
memberikan jawaban atas pertanyaan bentuk test yang manakah yang lebih
baik digunakan dalam membaca (reading).
Karena tiap bentuk latihan memiliki penekanan yang tidak sama, maka
ketiga bentuk latihan ini sebaiknya diberikan bervariasi dalam pelajaran
membaca. Di samping akan menekan tingkat kebosanan siswa menjadi lebih
rendah, penggunaan yang bervariasi dapat memberikan masukan yang tidak
selalu seragam kepada pengajar. Pengajar akan dapat mengetahui bentuk
latihan mana yang masih memberikan hambatan kepada siswa dalam
mencapai sasaran pengajaran.
Memahami teks berarti menyaring informasi yang diperlukan dari teks
tersebut seefisien mungkin. Misalnya, kita menerapkan strategi membaca
(reading) yang berbeda apabila melihat pada papan pengumuman untuk
melihat apakah ada iklan lowongan kerja dan apabila membaca artikel dalam
jurnal ilmiah. Kedua contoh di atas, sudah menunjukkan bahwa tujuan
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membaca dalam tiap contoh tersebut sudah dipenuhi. Dalam contoh pertama,
seorang pembaca akan menyaring bentuk iklan yang relevan untuk keadaan
dirinya. Dalam contoh kedua, membaca artikel ilmiah tidak hanya
memahami pokok-pokok teks, tapi pemahaman yang lebih rinci sangat
diperlukan.
Dengan demikian, seorang pembaca perlu memperhatikan usnur-unsur
berikut ini: apa yang dibaca, mengapa perlu dibaca, dan bagaimana cara
membacanya. Apabila ketiga unsur ini diperhatikan dalam kegiatan
membaca maka tercapailah kegiatan membaca yang efektif dan efesien.
Catatan:
1. Although tecnically more accurate, the term North American is not used by the
people in the United States to describle themselves. Therefore, the term
American is used througghout this book to describe things in the United States.
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Lampiran:
Teks 1
Many changes are taking place in “food styles” in the United States. The
United States is traditionally famous for its very solid and unchanging diet of
meat and potatoes. Now we have many different alternatives to choose from:
various ethnic food, health food, and fast food, in addition to the traditional
home-cooked meal.
Ethnic restaurants and supermarkets are commnplace in the United
States. Because the United States is a country of immigrants, there is an
immense varienty. Any arge American city is filled with restaurants serving
international cooking. Many cities even have ethnic sections: Chinatown,
Little Italy, or Germantown. With this vast ethnic choice, we can enjoy food
from all over the world. This is a pleasant thought for those who come here
to travel or to work; they can usually find their native specialties: tabouli,
arepas, or miso soup. Besides sections of the cities, there are regions which
are well know for certain food because of the people who settled there. For
example, southern California has many Mexican restaurants, and Loisiana
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has a strong Creole accent to its food. (Creole is a mixture of French,
African, and Carribean Island food).
Health food heined poplarity whwn people began to think more seriously
about their physical well-being. They very term health food is ironic because
it implies that there is also “unhealthy” food. Health food includes natural
food with minimal processing; i.e., there are no preservatives to help it last
longer or other chemicals to make it taste or lokk better. Most helath fooe
enthusiasts are vegetarians. They eat no meat; they prefer to get their
essential proteins from other sources, such as beans, cheese, and eggs.
Fast-food restaurants are now expanding rapidly all over the country. In
the United States, speed is a very important factor. People usually have a
short lunch break or they just do not want to waste their time eanting. Fastfood restaurants are places which take care of hundreds of people in a short
time. There is usually very little waiting, and the food is always cheap. Some
examples are burger and pizza places.
America’s attitude toward food is changing, too. The traditional big
breakfast and dinner at:00 P.M. are losing popularity. People are
rediscovering the social importance of food. Dinner with family or friends is
again becoming a very special way of enjoying and sharing. Like so many
people in other cultures, many Americans are taking time ti relax and enjoy
the finer tastes at dinner, even if they still rush through lunch at a hamburger
stand.
Teks 2
As you walk along the street in any American city, you see many
different faces. You see Oriental faces, black faces, and with faces. These
are the faces of the United States, a country of immigrants from all over the
world. Immigrants are people who leave one country to live permanently in
another country.
The first immgrants came to North American in the 1600s from northern
European countries such as England and Holland. These people generally
had light skin and light hair. They came to live in North America because
they wanted religious freedom. In the 1700s and early 1800s immigrants
continued to move from Europe to the United States. At this time there was
one group of unwilling immigrants, black Africans, These people were
tricked or forced to come to the United States, where they worked on the
large frams in the south. The blacks and Irish immigrants came to the United
States. They came because of economic or political problems in their
countries. The most recent immigrants to the United States, the Cubans and
Indochinese, also came because of economic or political problems in their
own countries. Except for the blacks, most of these immigrants thought of
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teje United States as land of oppurtunity, of a chance for freedom and new
lives.
In the United States, these immigrants looked for assistance from other
immigrants who shared the same background, language, and religion,
Therefore, there are neighborhoods in each U.S. city made up almost entirely
of one special group. There are all Italian, all Puerto Rican, or all Irish
neighborhoods in many East Coast cities and all Mexican neighborhoods in
the Southwest. There are recial neighborhoods such as oriental Chinatown in
San Francisco and black Harlem in New York,. There are also
neighborhoods with a strong religious feeling such as a Jewish part of
Brooklyn in New York. And, of course, there are economic neighborhoods
divisions; in American cities very often poor people do not live in the same
neighborhoods as rich people.
This diversity of neighborhoods in the cities is a a reflection of the
different groups in American society. American society is a mixture of
various racial, language, cultural, religious, and economic groups. People
sometimes call America a melting pot and compare its society to a soup with
many different ingredients. The ingrediensts (different races, cultures,
religions, and economic groups) are supposedly mixed together smoothly.
But, in reality, there are a few lumps left in the soup.
Teks 3
The United States. What is your first thoght when you hear these words?
Is it an image of something typically American?¹ Perhaps you have an image
of a product, such as an American car. Some people immediately think of
American universities. Others think of American companies. Many
Americans think of the red, white, and blue flag whwn they think of the
United States. There are many images associated with the name of a country.
There are also many ideas or concepts associated with the words United
States. Some people think of a positive concept, such as freedom, when they
of the United States. Other people think of a negative concept, such as
imprialism, the political and economic control of another country by a
government. Many Americans have both positive and negative ideas about
their country. When they think of lifesyle or the scenery (landscapes such as
mountains or beaches at the ocean), they feel very positive and pround of
their country. But sometimes, whwn they think about the government, they
think about taxes and inflation. Then they have negative feelings about the
country.
These images and ideas are all impressions of a country, the United
States. People form these impressions in many different ways. They see
American products and advertisements. They read newspapers and her
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people talk about the United States. They probably see American movies and
television shows. These impressions are always changing. As people receive
more information, they alter their images and concepts of a country.
Knowledge of a country includes many things. Typical products and
actions by governments are part of this knowledge. But the most important
thing in learning about a country is knowledge of the people of the country.
What are their costums and lifestyles? How do they raise their children?
What are their values and beliefs? How do they feel about work and
entertainment, about time, about friendships?
CQ – 1
1. Are there fast food restaurants in your country? What is the attitude of
the citizens toward them? Are they popler.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. What do you consider tupical American coking?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Why is it difficult to define American cooking?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. What surprised you most about American food?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Can you find most food from your native land in the United States? What
food can you not find?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. What aspect of America’s attitide toward food would you like to change?
Why?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CQ – 2
1. Who were the first immigrants to North America?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Who worked on large farms in the South?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Why did the Chinese and Irish immigrants come to the United States
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. What is an example of a racial nighbourhood?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Is the United States like a broth (a smooth soup) or like a vegetable
soup?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CQ – 3
1. Give two examples of fast-food restaurants
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. What is imperialism?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. What does the author think is most important to learn about a country?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. What are some of the subjects in this book?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Why does the author use the term American instead of North American?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CP – 1
Many ___________ are taking place in “food styles” in the United
States. The United States is traditionally __________ for its very solid and
unchanging diet of meat and ___________. Now we have many different
__________ to choose from: various ethnic food, health food, and fast food,
__________ the traditional home-cooked meal.
Ethnic restaurants and ___________ are common place in the
United States. Because the United is a __________ of immigrants, there is
and immense _________. Any large American city is filled with
___________ serving international cooking. Many cities even have ethnic
sections: Chinatown, Little Italy, or Germantown. With ths vast _________
choice, we can enjoy food from all over the world. This is a pleasant thought
for those who come here to travel or to work; they can usually __________
their native specialities: tabouli, arepas, or miso soup. Besides sections of the
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cities, there are regions which are well known for certain food because of the
people who settled there. For example, southern California has many
Mexican restaurants, and Louisiana has a strong Creole accent to its food.
(Creole is a mixture of French, African, and Carribean Island food).
CP – 2
As you walk along the street in any American _________ , you see
many different faces. You see Oroental faces, black faces, and white faces.
These are the _________ of the United States, a country of immigrants from
all over the world. Immigrants are people who leave one _________ to live
permanently in another country.
The frist immigrants came to North America in the 1600s from northern
European _________ such as England and Holland. These people generally
had light skin and light hair. They came to live in North America because
they wanted ___________ freedom. In the 1700s and early 1800s
immigrants continued to move from Europe to the United States. At this time
there was one group of ________ immigrants, black Africans. These people
were tricked or forced to come to the United States, where they worked on
the large ___________ in the south. The blacks had no freedom; they were
slaves. In the 1800s many Chinese and Irish ________ came to the United
States. They came because of economic or political problems in their
___________. The most recent immigrants to the United States, the Cubans
and Indochinese, also came because of economic or ________ problems in
their own countries. Except for the blacks, most of these immigrants thought
of the United States as a land of opportunity, of a change for freedom and
new lives.
CP – 3
The United States. What is yiur first thought when yoy hear these
words? Is it an image of something typically American? Perhaps you think
of ________ and fast-food restaurants. Or perhaps you have an image of
product, such as an American car. Some people _________ think of
American companies. Many _________ think of the red, white, and blue
_______ when they think of the United States. There are many images
associated with the name of a __________.
There are also many ideas or _______ associated with the words United
States. Some people think of a positive concept, such as freedom, when they
think of the United States. Ither people think of a _______ concept, such as
imperialism, the political and economic control of another country by a
_________. Many Americans have both positive and negative ideas about
their country. When they think of the lifestyle or the scenery (landscapes
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such as _________ or beaches at the ocean), they feel very positive and
proud of their country. But sometimes, whwn they think about the
government, they think about taxes and _________. Then they have negative
feelings about the country.
MC – 1
DIRECTIONS: Circle the letter of the choice that best completes each
sentence
1. Because the United States is a country of immigrants, _______
a. food is commonplace
b. there are many international resaturants
c. large cities are filled with restaurants
2. One example of health food is a (n) _______
a. egg
b. hamburger
c. steak
3. Speed is a factor in the increase of ________
a. our attitude
b. lunch breaks
c. fast-food restaurants
4. Health food enthusiasts usually
a. like meat
b. are vegatarian
c. eat processed food
5. People who come to the United States should not be homesick
because ________
a. they can find their native food
b. there are many regional specialties
c. American food is traditional
6. Germantown is an example of _______
a. international cooking
b. an ethnic neighborhood
c. a regional specialty
7. The author thinks that Americans are now eating dinner ________
a. at 6: 00 P.M.
b. more quickly
c. later
8. Meat and potatoes are examples of _______
a. the traditional American diet
b. processed food
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c. health
9. The author speaks about __________ different types of food, in addition
to traditional food.
a. two
b. three
c. four
10. Americants are relaxing at dinner, but they are still ______
a. rushing at lunch
b. sharing it
c. losing popularity
MC – 2
DIRECTIONS: Circle the letter of the choice that best completes each
sentence.
1. Immigrants are _______
a. countries
b. neighborhoods
c. people
2. The firsty immigrants in the United States were ________
a. black
b. religious people
c. Indochinese
3. The black Africans in North America were ______ immigrants.
a. happy
b. unwilling
c. recent
4. Many people came to the United States for _______
a. freedom
b. frams
c. boats
5. Immigrants moved ______ other immigrants from their countries.
a. close to
b. fras away from
c. without
6. The most recent immigrants came because of _______ problems.
a. racial
b. religious
c. political
7. In an American city there ______
a. are many diverse neighborhoods
b. is always a Mexican neighborhood
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c. are two neighborhoods
8. The main idea of third paragraph is ________
a. immigration
b. American society
c. Neighborhoods in American cities
9. There are more ______ immigrants in the East.
a. Irish
b. Chinese
c. Mexican
10. American society is ___________
a. mixed
b. not completely mixed
c. not mixed at all
MC – 3
DIRECTIONS: Circle the letter of the choice that best completes each
sentence.
1. There are ______ examples given of images associated with the name
United States.
a. five
b. six
c. seven
2. The ______ is red, white, and blue
a. colored TV
b. landscape
c. flag
3. Knowledge of a country includes knowledge of typical products,
governmental action, and _______
a. the people
b. information
c. children
4. Americans feel ______ when they think of the American government,
taxes, and inflation.
a. proud
b. negative
c. positive
5. An example of a negative concept is _______
a. social work
b. imperialism
c. the American flag
6. According to the author, imperialism is _______ control.
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a. social
b. racial
c. political and and economic
7. An example of a positive concept is __________
a. inflation
b. freedom
c. automobiles
8. According to the author, people’s ideas about a country ______
a. change often
b. are always the same
c. are always derived from TV and movies
9. The term American is used because ________
a. North American is too long
b. People in the United States use it
c. The book is about Canada
10. According to the author, Americans ________ think bad things about
their country
a. always
b. never
c. sometimes
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halaman jika dipandang perlu.
Contoh:
a. Satu sumber kutipan dengan satu penulis: (Siregar 2001). Jika disertai nomor
halaman: (Siregar 2001:103).
b. Satu sumber kutipan dengan dua penulis: (Wellec dan Waren 1985).
c. Satu sumber kutipan dengan lebi dari dua penulis: (Bagus dkk. 1996).
d. Dua sumber kutipan dengan penulis yang berbeda: (Koentjaraningrat 1992, Bangun
1997).
e. Dua sumber kutipan dengan penulis yang sama: (Kayam 1992, 1995). Jika tahun
publikasi sama: (Kayam 1993a, 1993b).
f. Sumber kutipan yang berasal dari pekerjaan suatu lembaga sebaiknya menyebutkan
akronim lembaga yang bersangkutan, misalnya: (LIPI 1995).
Isi tulisan disusun dengan memperatiakn susunan sebagai berikut:
a. Abstrak, yang meliputi: masalah, tujuan, metode, dan hasil, maksimum 200 kata (dalam
bahasa Indonesia atau bahasa Inggris).
b.
Pendahuluan, yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan
manfaat.
c. Tinjauan Pustaka/Kerangka Teoretis, yang memaparkan secara kritis tinjauan
pustaka/kerangka teoretis yang menjadi latar belakang atau landasan pembahasan.
d. Metode Penelitian, memuat pendekatan yang digunakan, pengumpulan data, definisi
dan pengukuran variabel serta metode dan teknik analisis yang digunakan.
e. Analisis/Pembahasan, yang berisi analisis masalah yang dikemukakan dengan
mengikuti baku penulisan ilmiah.
f. Implikasi dan Keterbatasan (khususnya utuk tulisan yang bersumber dari penelitian),
yang menjelaskan implikasi temuan-temuan dan keterbatasan penelitian dan jika perlu
dapat memberikan saran untuk penelitian aau kajian yang akan datang.
g. Daftar Pustaka, yang memuat hanya sumber-sumber yang diacu di dalam tulisn, dengan
ketentuan sebagai berikut.
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i. Daftar pustaka disusun menuru urutan abjad secara kronologis sesuai dengan nama
penulis atau lembaga dan tahun publikasi..
ii. Susunan setiap pustaka adalah: (a) untuk buku teks: Nama penulis. Tahun publikasi.
Judul buku teks. Edisi. Kota Penerbitan: Penerbit.; (b) untuk jurnal: Nama penulis.
Tahun publikasi. “Judul artikel.” Nama Jurnal. Volume dan nomor: halaman, lembaga
penerbit dan nomor ISSN (kalau ada).; (c) untuk sumber elektronik: Nama penulis.
Tahun publikasi (kalau ada). Judul Artikel. Alamat situs web (Tanggal sumber
diperoleh dari internet). Contoh:
Alisyahbana, S. Takdir. 1981. “Pembangunan Kebudayaan Indonesia di Tengah Laju
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi” Prisma. No. 11. Jakarta: LP3ES.
Kayam, Umar. 1981. Transformasi Budaya Kita. Yogyakarta: UGM Press.
Kasper, G. 1997. Can Pragmatic Competence be Taught? http://www.nfire.
hawaii.edu/Net Works/NW06/(18 April 2002).
h. Biografi Singkat, yang memuat secara ringkas biodata penulis artikel.
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