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Semester 2

BAB 14 Kritik Tari

PETA MATERI

Kritik Tari

Bentuk Kritik Tari

Menulis Kritik Tari

Jenis Kritik Tari

Nilai Estetis dalam Kritik  Tari

Setelah mempelajari Bab 6 Peserta Didik diharapkan dapat mengapresiasi 
dan berkreasi seni tari, yaitu:

1. Memahami pengertian dari kritik tari
2. Memahami bentuk kritik tari
3. Mengklasifikasi bentuk tari
4. Mengklasifikasikan jenis kritik tari
5. Memahami jenis kritik tari
6. Memahami nilai estetis pada karya tari dalam kritik tari ;
7. Mengkomunikasikan pengamatan melalui tulisan berupa artikel 

karya seni tari secara lisan maupun tulisan
8. Mengkomunikasikan kritik seni tari secara lisan maupun tulisan
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A. Pengertian Kritik Tari

Kritik sering diartikan penghargan terhadap karya seni yang di tonton. 
Oleh karena itu kritik tari sangat diperlukan oleh koregrafer sebagai bagian 
dari sebuah evaluasi untuk meningkatkan kualitas kreativitas koreografinya, 
karena kritik adalah tanda penghargaan penonton terhadap proses kreatifnya.  

Istilah kritik dapat diartikan sebagai kriteria atau dasar penilaian. Beberapa 
tokoh mengartikan kritik yaitu Edy Sedyawati, bahwa kritik menjadi bagian 
yang tumbuh secara beriringann untuk meningkatkan proses kreatif. Artinya 
kritik sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas karya tari. Sedangkan 
R.C Kwan dalam bukunya Mens en Kritiek mengartikan kritik adalah penilaian 
atas kenyataan yang dihadapi dalam sorotan norma. Konsep tersebut 
menunjukan bahwa di dalam kritik harus ada norma-norma tertentu yang 
berfungsi sebagai dasar penilaian atau pembahasan terhadap sesuatu yang kita 
hadapi.   

Apakah kalian pernah mengkritik sebuah karya seni baik itu seni tari, seni 
musik dan seni teater yang kalian tonton? Hal apa yang paling sering kalian 
kritisi? Apa alasan kalian mengkritik karya seni tersebut?

Perhatikan dan amatilah gambar dibawah ini. Apa yang dapat kalian 
jelaskan dari gambar  pagelaran tari tersebut. Diskusikan bersama dengan 
teman-teman kalian.  

1 2

Sumber: Dok. penulis Sumber: Dok. penulis
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Setelah kalian mengamati gambar di atas, jawablah pertanyaan dibawah ini!

1. Jelaskan nilai estetis yang terdapat pada gambar tersebut dilihat dari 
aspek kostum? 

2. Jelaskan nilai estetis yang terdapat pada gambar tersebut dilihat dari 
aspek motif gerak? 

3. Jelaskan makna yang terkandung pada aspek properti tari yang digu-
nakan? 
 

Setelah kalian mempelajari mengenai kritik tari. Menurut pendapat kalian 
apa itu kritik tari?.... Apa tujuan dari kritik tari? dan apakah di dalam 
pertunjukan diperlukan kritikus seni? 
Jelaskan pendapat kalian?  
 

Kritik berarti memberikan komentar terhadap karya seni yang dilihatnya. 
Dalam kritik tari timbul sebuah pertanyaan apakah yang membuat sebuah 
tarian baik? Tugas dari seorang kritikus adalah melaporkan segala sesuatu 
yang terjadi di atas pentas. Seorang kritikus harus memiliki kepekaan estetis 
dan keterampilan mencermati karya seni lebih dari penonton biasa

3 4

Sumber: Dok. penulis Sumber: Dok. penulis
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B. Bentuk Kritik Tari

Kritik tari disebabkan karena adanya kegiatan apresiasi karya seni tari. 
Seorang penonton yang memiliki bekal pengetahuan dan apresiasi yang baik 
akan mendapatkan pengalaman batin yang lebih banyak dan ia mampu melihat 
karya tari tersebut dengan kritis.  Mengkritik karya seni tari tidak hanya dilihat 
dari sisi tariannya saja, melainkan banyak aspek yang harus di amati, seperti 
musik pengiring, peghayatan dalam menari, koreografer, properti tari yang 
digunakan, kostum dan tata rias dan juga artistik.  

Kritik dapat dilakukan baik berupa lisan maupun tulisan, kritik yang 
positif dapat memberikan dampak yang positif pula terhadap karya yang di 
tontonnya, tetapi lurang baik akibatnya. Karena jika kekurangan dalam karya 
seni tersebut tidak ditunjukan, maka tidak ada perbaikan. Artinya karya seni 
yang dibuat tida ada peningkatan baik bagi koreografer, penari, pemusik dan 
yang terlibatt didalam pentas. Sedangkan kritik yang negatif dapat 
menimbulkan kesalah pahaman, antara kritikus dengan koreografernya. 
Karena kritik negatif hanya berisi kekurangan dan  kelemahan karya seni 
tersebut.  

Bentuk kritik yang baik adalah di dalam kritik terdapat hal positif dan 
negatif terhadap karya seni tersebut. Karena dengan begitu isi di dalam kritik 
tidak hanya menyampaikan kekurangan dan kelemahan karya seni tetapi juga 
memberikan solusi atau saran kepada koreografer sehingga dapat meningkatkan 
kualitas yang lebih baik pada karya seni yang akan dipentaskan berikutnya.

No Judul Artikel Hasil pengamatan
   

   

   

   

Carilah artikel yang menuliskan mengenai kritik tari. Amati dan diskusikan 
artikel tersebut dengan teman-teman, apakah tulisan tersebut berisi hal 
yang posistif, negatif atau positif dan negatif . Tulislah hasil pengamatanmu 
di dalam kotak dibawah ini 
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C. Jenis Kritik Tari

Dalam buku kritik seni Sem C Bangun (2004) mengemukakan empat jenis 
kritik seni yaitu kritik jurnalistik, pendagogik, ilmiah dan populer. Berdasarkan 
nama jenisnya, apakah kamu memahami pengertian dari keempat jenis kritik 
tersebut?

Jenis kritik Pengertian 

Kritik Jurnalistik  

Kritik Pedagogik  

Kritik Ilmiah  

Kritik Pupuler  

Diantara keempat jenis kritik tersebut, dalam bab ini akan lebih 
memfokuskan pada kritik pedagogik. Objek kritik adalah karya seni tari pada 

Carilah informasi tentang pengertian keempat jenis kritik tersebut dari 
berbagai sumber yang dapat kamu peroleh. Tulislah pengertiannya dalam
kolom di bawah ini.

Sumber: Dok. penulis
Gambar 14.1 Pagelaran karya seni tari yang disaksikan 
secara langsung pada acara pekan kreatifitas budaya oleh 
remaja (Mila dokumen 2013)
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siswa, baik yang di tarikan secara tunggal, berpasangan maupun kelompok. 
Dapat pula dilihat apakah tarian tersebut tari rakyat, klasik dan kreasi baru. 
Jenis kritik bertujuan untuk mengembangkan bakat dan potensi artistik dan 
estetik peserta didik sehingga mereka memiliki kemampuan mengenali bakat 
dan potensi pribadinya masing-masing. Mengapa kritik pedagogik sangat 
penting dalam mengenal bakat dan potensi peserta didik? 

Kritik pedagogik dianggap pentng untuk memahami siswa karena materi 
tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran seni tari di sekolah. 
Seperti halnya kamu mempelajari konsep-konsep seni tari, meragakan gerak 
dasar tari dan pertunjukan karya seni tari. Satu sisi kritik pedagogik bertujuan 
untuk memberikan pegalaman pada siswa baik yang mengkritik maupun yang 
dikritik untuk belajar berargumentasi atau berani untuk mengemukakan 
pendapat atau pandangan tentang karya seni tari

 
Melalui pemahaman tentang kritik pedagogok seorang siswa tidak hanya 

dapat menilai karya seni tari siswa lain dengan mengatakan benar atau salah, 
bagus atau tidak saja, tetapi siswa tersebut dapat memberikan penjelasan dan 
penilaian dengan benar. Sehingga siswa akan lebih memahami bahwa kritik 
dapat menjadikan kita untuk lebih baik lagi.   Jenis kritik seni dapat pula dibagi 
menjadi dua yaitu kritik intrinsik dan ekstrinsik yaitu Kritik Intrinsik 
menganalisis suatu karya berdasarkan bentuk dan gayanya, atau 
membandingkan sebuah genre dengan genre lainnya (membandingkan bedaya 
dengan srimpi, membandingkan wireng dengan sendratari). Kritik intrinsik 
mengupas unsur-unsur karya, menilai, dan menyimpulkan kelemahan dan 
kelebihan dalam karya seni tersebut.  

Kritik Ekstrinsik menghubungkan karya seni dengan seniman pencipta, 
penikmat, dan masyarakat. Artinya kritik ini menghubungkan karya seni 
dengan hal-hal di luar karya seni tersebut. Kritik ekstrinsik ini melibatkan 
disiplin ilmu lain seperti sejarah, sosiologi, antropologi, ekonomi, filsafat, 
agama, dan sebagainya.
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Sumber: Dok. penulis
Gambar 14.2 Kegiatan apresiasi siswa kelas X Seni Tari pada 
pementasan tari Ba’da Hatam karya seniman Betawi 
Ibu Wiwik widyastuti (dok. Mila 2/2/14)

Amatilah sebuah karya seni tari, diskusikan bersama dengan teman-teman 
dan tuliskan hasil pengamatan kalian di dalam kolom di bawah ini.

Format Diskusi Hasil Pengamatan 

Nama Siswa      :  
NIS        : 
Hari/Tanggal Pengamatan  :

No. Aspek yang diamati Uraian Pengamatan 

1 Gerak   

2 Properti tari  

3 Properti panggung  

4 Lighting (cahaya)  

5 Iringan musik  

6 Pakaian   


