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Abstract

Classical music gets the image as high-class music fro the society. On the reality, undeniable that
the majority of the ones who have taste on classical music and learn it are the high-class society.
Bourdieu explains the correlation of music and social class that affirms social class forms and
determine musical preference. Classical music is correlated to the high class society because the
ones who are able to get the access, internalisation and education on classical music taste are

people from this social class.
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Pendahuluan

Musik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan sudah

menjadi sebuah kebutuhan hidup. Pada dasarnya musik mempunyai berbagai fungsi dalam

kehidupan manusia, antara lain: sebagai media ekspresi emosi, kenikmatan estetik,

hiburan, alat komunikasi, simbol dalam masyarakat, respon fisik, pengesahan institusi

sosial dan ritual agama, kontribusi untuk pengembangan dan pelesatarian kebudayaan,

serta untuk integrasi masyarakat.

Musik merupakan salah satu bentuk seni yang selalu mengalami perkembangan

seiring dengan berkembangnya zaman, kebudayaan, teknologi dan ilmu pengetahuan. Saat

itii musik telah mengalami perkembangan dalam berbagai bentuk dan jenis, meliputi

elemen irama, melodi, harmoni, dan sebagainya. Munculnya genre baru dalam musik tidak

terlepas dari kreativitas para komposer, penulis lagu, dan musisi. Selain itu juga

dipengaruhi oleh berkembangnya alat-alat musik serta teknologi dalam dunia musik.

Genre musik klasik merupakan satu di antara beraneka ragam genre musik yang

masih tetap eksis semenjak beratus-ratus tahun yang lalu. Musik ini juga dikenal sebagai

musik Barat karena tercipta dan berkembang di Eropa. Musik klasik sebenarnya

mempunyai dua pengertian berdasarkan bagaimana menggunakan istilahnya. Yang

' Staf pengajar di program studi Etnomusikologi lnstitut Scni Indonesia Surakarta.
2 Alan P. Merriam, The Anthropology of Music, (University Press, USA, 1987), hal. 223-227
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pertama adalah untuk pendiskripsian inusik dari pcriode 1760-1827. Pengcrtian yang

kedua digunakan untuk mendeskripsikan musik yang mempunyai kualitas tinggi serta tidak

lekang terhadap waktu atau abadi.
1

Bagi kcbanyakan orang, musik klasik adalah salah satu jenis musik yang tidak mudah

dipahami dan diapresiasi.4 Untuk memahami dan mcngapresiasi musik klasik

membutuhkan waktu pembclajaran yang panjang. Oleh karena itu masyarakat menganggap

bahwa musik klasik merupakan konsumsi kaum intelektual dan terpelajar. Meskipun

dcmikian, dari sekian banyak karya musik klasik, ada beberapa karya yang mudah

diapresiasi atau dipahami, dan menjadi populer, misalnya Fur Elise dan Blue Danube.

Musik klasik pada perkembangannya memasuki dunia indutri rekaman. Musik klasik

juga mengalami popularisme dan komodifikasi. Beberapa musisi klasik mengemas musik

klasik menjadi lebih bercita rasa pop, dengan menambahkan elemen-elemen musik pop

scperti band dan teknologi digital. Beberapa musisi tersebut antara lain Vanessa Mae,

Bond, dan Maksim. Selain itu beberapa musik klasik dielaborasi dan diaransemen menjadi

lagu pop dan r & b, seperti yang dilakukan oleh Lucy Liu dan Alicia Key.

Di sisi lain, animo minat masyarakat yang tinggi untuk mengikutkan anak-anaknya

pada kursus musik klasik, menjadi peluang usaha bagi para pelaku bisnis. Saat ini banyak

bermunculan lembaga pendidikan musik dan sekolah musik, yang menycdiakan kursus-

kursus musik klasik untuk berbagai macam instrumen. Lembaga-lembaga pendidikan

musik itu juga menyediakan berbagai program kursus untuk siswa, misalnya: program

privat, kelompok, atau semi privat. Para pelaku bisnis gencar mempromosikan tempat

kursusnya dengan memanfaatkan hasil penelitian tentang korelasi musik klasik dengan

kecerdasan anak. Mereka banyak menggunakan kalimat-kalimat promosi seperti, "Belajar

musik itu tidak sulit, justru menyenangkan." Atau, "Hasil penelitian membuktikan bahwa

anak-anak yang belajar musik, menunjukkan perkembangan kecerdasan yang dramatis.

Mereka 35% lebih cerdas dibandingkan dengan kelompok belajar ketrampilan yang lain".

Para pelaku bisnis tersebut melakukan komodifikasi dengan menggunakan musik klasik

sebagai komoditasnya. Upaya memasyarakatkan musik klasik ini sama dengan

memasarkan musik dengan tujuan semata-mata mencari profit, pada akhirnya musik klasik

menjadi barang komoditi, dan gejala ini dapat discbut sebagai komoditisasi musik klasik.
5

J MichacI Hurd, Dictionary of Music for Children, (Oxford, London), 1979, hal. 89
4 Ag. Tri Joko Her Riadi, "Menikmati musik klasik rasa tcknik", dalam Pikiran Rakvat eds. 12

Desember 2008
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. Nugroho Hcru, Memtmbuhkan Ide-Ide Kritis, (Pustaka Pclajar, Yogyakarta, 2001), hal. 118
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Meskipun musik klasik menjadi populer karena dianggap dapat mencerdaskan anak,

tetapi musik klasik adalah salah satu jenis musik yang jarang ditampilkan dan

dipertunjukkan di masyarakat. Menurut Quadros (2007) dari Boston University Amcrika,

ruang aprcsiasi untuk musik klasik di masyarakat kurang.& Media-media musik dan hiburan

di masyarakat saat ini lebih dikuasai oleh musik-musik pop.

Meskipun tidak sebanyak dan sesering pertunjukkan musik pop atau dangdut, tetapi

beberapa konser musik klasik masih tetap diselenggarakan secara rutin di Yogyakarta.

Salah satu lembaga yang menyelenggarakan program konser musik klasik secara rutin

setiap tahun adalah Karta Pustaka. Meskipun penyelenggaraannya tidak sebesar konser-

konser musik pop dan dangdut, tetapi menariknya komunitas konser musik klasik di

Yogyakarta sebagian besar didominasi kalangan anak muda, khususnya mahasiswa.

Beberapa konser musik klasik juga diselenggarakan oleh institusi lainnya, misalnya Taman

Budaya Yogyakarta, Lembaga Indonesia Perancis, dan kursus-kursus musik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba memaparkan keterkaitan antara musik

klasik dengan kelas sosial. Keterkaitan antara musik klasik dengan kelas sosial ini

didasarkan pada beberapa penelitian tentang selera musik, baik yang dilakukan penulis

(Sitowati, 2006) maupun peneliti lain yaitu: Di Maggio dan Useem (1978), Denisoff dan

Levine (1972).

Selera Musik dan Kelas Sosial

Musik klasik selama ini oleh masyarakat dianggap sebagai musik kaum elite dan

kelas atas. Penelitian Di Maggio dan Useem di Amerika pada 1978 menyatakan bahwa

penonton konser symphony orchestra, opera, dan balet selama 1 tahun yaitu: 4% buruh,

14% manajer, dan 18% profesional. Penonton konser musik populer (folk, jazz, rock)

selama 1 tahun yaitu: 20% buruh, 26% manajer, dan 30% profesional. Orang yang

berpenghasilan lebih dari $15,000, atau tingkat pendidikannya sampai perguruan tinggi,

lebih memungkinkan menghadiri konser musik klasik daripada orang berpenghasilan

kurang dari $5,000 atau tingkat pendidikannya hanya sampai SMA.7

6 Adi Marsclia, "Perkcmbangan musik klasik di indoncsia pcrlu didukung", dalam Suara
Pembaharuan eds. 12 Jimi 2007

1 P
. A. Russel, 2003, "Musical taste and socicty", dalam Hargreaves, D. J. and North, A. C., 2003, The

Social Psychology of Music, (New York: Oxford University Press, 2003), hal. 143-145
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Selain stigma musik klasik idcntik dengan kelas atas, musik klasik juga dianggap

sebagai musik generasi tua. Salah satu alasannya yang cukup kuat ditunjukkan oleh

karakter serius dan irama mendayu-dayu yang dimiliki musik klasik. Penelitian Denisoff

dan Levine (1972) menunjukkan bahwa, pilihan pada musik klasik meningkat terus seiring

dengan usia, sedangkan pilihan pada jenis musik lain seperti folk, rock, dan jazz mencapai

puncak pada usia 20 hingga 22 tahun.

Musik seringkali dihubungkan dengan status kelas sosial seseorang, apakah itu

berhubungan dengan latar belakang ekonomi ataupun latar belakang sosial, terutama

terkait dengan status yang diwarisi secara turun temurun (ascribed status), misalnya

bangsawan atau rakyat jelata. Status sosio-ekonomi seseorang akan berdampak pada besar

kecilnya akses yang dimilikinya untuk mengapresiasi, mempelajari, dan memainkan musik

klasik.

Tidaklah mengherankan apabila muncul asumsi umum yang mengatakan bahwa

selera musik seseorang dipengaruhi oleh kondisi sosio-ekonomi. Pendapat ini bisa

dikatakan benar, meskipun tidak sepenuhnya demikian. Perubahan sosial yang sedemikian

cepat, globalisasi dan pengaruh budaya massa di seluruh dunia, berakibat pada perubahan

selera dan pola konsumsi dalam masyarakat. Awam ataupun mereka yang berasal dari

kelas atas sekalipun kini dapat menikmati musik Beethoven di pusat keramaian seperti

mal, cafe atau restoran. Apa yang dahulu dianggap asing bagi kebanyakan orang, kini

menjadi sesuatu yang biasa. Orang mulai melihat musik sebagai selera yang bersifat

universal dan seringkali melupakan kondisi awal dari perkembangan musik. Jika pada era

70-an misalnya, orang beranggapan bahwa musik dangdut adalah selera musik orang-orang

kelas bawah, namun semenjak 90-an hingga kini, persepsi tersebut telah berubah. Saat ini

tidak sedikit mereka yang berasal dari kelas sosial atas menikmati dan mengapresiasi

musik dangdut secara terbuka.

Bourdieu dalam bukunya La Distinction; Critique Sociale du Jugement (1979),

menentang asumsi umum bahwa selera merupakan bakat alami. Bagi Bourdieu, selera

tidak bersifat netral dan alamiah
, tetapi ditentukan dan diorganisasi oleh posisi kelas sosial

di masyarakat. Selera sebagai salah satu kegiatan budaya tidak dapat dilepaskan dari

sistem-sistem representasi khas suatu kelompok sosial, dari posisi di dalam masyarakat,

dan dari keinginan untuk menempatkan diri di tangga kekuasaan. Salah satu cara seseorang

X Dasilva, Blasi, dan Dees, The Sociology of Music, (Indiana: University of Notre Dame Press, 1984),
hal. 66
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membedakan diri dari kelas sosial di luar dirinya adalah melalui tiga struktur konsumsi,

yaitu makanan, budaya dan penampilan. Selera merupakan salah satu bentuk struktur

konsumsi budaya.9

Bourdieu menunjukkan pola-pola sosial dalam bentuk-bentuk selera yang

dihubungkan dengan pembagian-pembagian sosial yang pokok seperti kelas sosial, gender,

pedesaan dan perkotaan, dan antara pendidikan tinggi dan pendidikan rendah. Selera

digunakan untuk menunjukkan perbedaan tingkat kelas sosial masyarakat. Bagi Bourdieu,

tiap kelas sosial memiliki selera masing-masing dan berjuang di dalam masyarakat {field)
1G

untuk menentukan dan mempertinggi lokasi mereka dalam kehidupan sosial.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa kuantitas kapital kultural" yang berlainan

menghasilkan struktur yang berbeda pada selera. Kapital kultural merupakan perluasan

dari konsep habitus12, di mana selera tidak lagi bersifat universal dan tidak berdasarkan

pada kriteria obyektif selera baik atau buruk. Selera juga menentukan apa yang layak

dilegitimasi sebagai yang baik atau yang buruk di dalam suatu relasi sosial. Analisis

Bourdieu menyimpulkan bahwa struktur selera digunakan untuk mempertegas batas-batas

sosial dan mcmperkuat perbedaan-perbedaan sosial, seperti yang disampaikan berikut ini:

Selera (sebagai manifestasi preferensi) adalah penegasan praktis dari sebuah
perbedaan yang tidak bisa dihindari. Bukanlah suatu hal yang bersifat insidental
ketika sebuah selera harus membuktikan kebenarannya di hadapan selera-selera
yang lain. Selera tersebut akan sepenuhnya dinyatakan tidak baik (buruk) oleh
selera-selera lain yang menolaknya. Masalah selera di segala bidang adalah bahwa
scluruh usaha selera untuk mendapatkan tempat yang pasti dan tertentu, selalu
berakhir pada ketiadaan, dan dalam segala hal masalah selera mungkin adalah
masalah yang pertama dan yang paling terkenal dalam menimbulkan rasa
ketidaksukaan.'

Berdasarkan perspektif di atas, dapat dikatakan atau disimpulkan, bahwa selera

musik juga bukan suatu bakat alamiah dan tidak netral. Selera musik seseorang merupakan

' Haryatmoko, "Menyingkap kepalsuan budaya penguasa; landasan teoritis gerakan sosial menurut
Pierre Bourdieu"

, dalam Basis, No 11-12, tahun kc-52, (Yogyakarta: Yayasan BP Basis, 2003)
10 Konsep field dari Bourdieu adalah bidang-bidang dalam kehidupan sosial seperti seni, industri,

hukum, politik, dan sebagainya. Pada setiapJield, aktor di dalamnya terlibat suatu perjuangan bagi kekuasaan
dan status. Perjuangan juga berlangsung di dalam Jield ketika seseorang atau sekelompok orang menghendaki
Iegitimasi untuk dominasi yang diperjuangkan mereka. Dengan kata lain, field juga merupakan ajang
pertarungan secara strategis untuk memperolch Iegitimasi, dominasi dan pengakuan, ibid, hal. 10

' Kapital kultural menurut Bourdieu merupakan pengetahuan yang dipcroleh, meliputi pendidikan,
kodc-kodc budaya, cara berbieara, kemampuan menulis, cara pembawaan, cara bergaul, sopan-santun, dan
lain sebagainya, ibid, hal.l 1

'2 Habitus menurut Bourdieu merupakan merupakan hasil ketrampilan yang menjadi tindakan praktis
yang tidak harus selalu disadari, yang kemudian menjadi sumber penggerak dalam lingkungan sosial tertentu,
ibid, hal.l 1

'1 Pierre Bourdieu
, Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, terj. Richard Nice,

(Routlcdgc, London, 1994), hal. 2-3
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pengorganisasian posisi kelas sosial di masyarakat. Selera musik incrupakan salah satu

bentuk struktur konsumsi budaya yang menjadi sistem rcprcscntasi kelas sosial dan

menjadi salah satu cara untuk membcdakan diri dengan kelas sosial yang lain.

Karena selera bukanlah sesuatu yang alamiah dan tidak bcrsifat netral, maka selera

niuncul mclalui suatu proses pembentukan. Selera tidak muncul begitu saja sejak scseorang

dilahirkan, tetapi memerlukan proses pembelajaran dalam pembentukannya. Pendidikan

merupakan faktor yang mempengaruhi proses pembentukan selera seseorang. Bourdieu

juga mengatakan bahwa apresiasi terhadap seni membutuhkan proses pembelajaran yang

panjang dan bukan hanya kesan sesaat saja.
"sebuah karya seni memiliki arti dan daya tarik hanya untuk orang yang memiliki
kapabilitas kultural" '4

Pernyataan di atas mengungkapkan bahwa selera musik secara tidak langsung

dipengaruhi oleh pendidikan. Pendidikan di sini berupa pengenalan dan pembiasaan.

Apabila seseorang dikenalkan dan dibiasakan, atau mengalami pembelajaran pada suatu

konsumsi budaya seperti musik, hiburan, bacaan tertentu, maka pilihan seleranya akan

terarah pada bentuk konsumsi budaya tersebut. Misalnya, apabila seorang anak dikenalkan

dan dibiasakan oleh orang tuanya mendengarkan musik klasik sejak kecil, maka selera

musiknya akan terbentuk pada musik klasik. Pendidikan dalam proses pembentukan selera

pada masing-masing kelas sosial memiliki perbedaan. Kalangan elit/kelas atas akan

memperoleh proses pendidikan berdasarkan selera kelompok sosialnya, begitu juga

sebaliknya di kelas bawah.

Selera musik seseorang dengan demikian mencerminkan kelas sosial tertentu. Orang-

orang yang menyukai musik klasik termasuk dalam kelompok yang berasal dari kelas

sosial atas. Sementara orang-orang yang tidak memahami musik klasik berada dalam posisi

kelas sosial yang lebih rendah. Kelompok sosial yang lebih rendah dapat mengapresiasi

musik klasik jika mereka belajar. Namun seringkali terjadi kesalah-pahaman dalam proses

belajar tersebut. Kelompok kelas bawah cenderung meniru gaya hidup kelas atas

dibandingkan dengan mempelajari pola pikir kelas atas. Misalnya meniru gaya berpakaian

atau menonton konser yang harga tiketnya mahal. Seakan-akan dengan cara itu mereka

'4 ibid., hal. 56-57
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bisa menempatkan diri pada kelas sosial yang lebih tinggi. Cara berpikir dan pola

kehidupan seperti inilah pada akhirnya mcnimbulkan konsumerisme.'3

Pendapat Bourdieu terscbut sejalan dengan Veblcn (1993), yang mcngatakan bahwa

selera dibentuk kelas sosial. Veblen menjelaskan tcntang hal tersebut dalam teorinya the

leisure class!6. Dalam fenomena sejarah perkembangan sosial musik klasik juga berlaku

teori di atas. Pada zaman dahulu musik klasik dianggap sebagai musik elit dan bergengsi.

Penyebab utamanya adalah karena tiket pcrtunjukan musik klasik mahal harganya.

Tetapi seiring dengan munculnya industrialisasi dan kapitalisme, keadaan tersebut

berubah. Para kapitalis melihat musik klasik sebagai peluang untuk mendatangkan

keuntungan. Karena itu mereka memproduksi musik klasik sebagai komoditi baru. Musik

klasik kemudian direkam dalam bentuk kaset dan CD agar lebih mudah dinikmati tanpa

harus melihat pertunjukan langsungnya. Karena itu sifat "eksklusif, dari musik klasik

berubah menjadi "inklusif". Musik yang awalnya hanya dapat dikonsumsi oleh kelas atas

kini dapat dikonsumsi semua orang dari berbagai kelas sosial.

Meskipun demikian, untuk menguasai dan memainkan musik klasik, bukanlah hal

yang mudah dan sederhana. Belajar musik klasik membutuhkan ketekunan dan konsentrasi

yang tinggi. Karena untuk menguasainya dibutuhkan teknik dan metode khusus. Untuk

bisa memainkan instrumen musik, orang harus menguasai not balok. Di Indonesia sendiri

not balok tidak lazim dipelajari dan tidak diajarkan di semua sekolah. Untuk mempelajari

notasi balok sendiri membutuhkan waktu yang lama.

Sementara itu, mengikuti logika yang dibangun oleh Bordieu, ekslusivitas musik

klasik juga dipengaruhi oleh habitus yang mcnentukan pilihan apa yang akan dilakukan

oleh seseorang berkcnaan dengan apa yang dianggap lebih baik. Saat ini memang setiap

orang dapat mendcngarkan musik Beethoven melalui rekaman CD atau MP3, tetapi tidak

semua orang yang mcmbeli CD tersebut mengerti bagaimana memainkan musik tersebut.

Sehingga pola konsumsi terhadap musik dapat dibedakan dari sekedar menikmati musik,

', op.cit., hal.21
1f Tcori the leisure class pada intinya mcnjabarkan tcntang fungsi-fungsi konsumsi dan pcmborosan

secara berlebih-lcbihan menjadi simbol status yang tinggi dan pcrcobaan untuk mempcrbcsar gcngsi
individual melalui pcrlombaan. Kata leisure bcrarti waktu luang. Pada masyarakat yang bcrdasar pada modal,
muncul sebuah golongan yang tidak menyibukkan diri dengan kerja yang produktif. Mcrcka ini dibebaskan
dari pckcrjaan produktif supaya mampu mengurus orang Iain, atau berperang, atau bcrolah raga.
"Pemborosan,', merupakan eiri pokok dari kelas sosial ini. Karena itu istilah the leisure class dapat
diterjemahkan sebagai "kelas pemboros". (Vccgcr, 1993), hal. 105
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mengapresiasikan musik, memainkan alat musik, bahkan ketrampilan meinbuat komposisi

atau mengaransemen suatu lagu.

Asumsi di atas juga berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan pcnulis

tentang motivasi orangtua memberikan kursus musik klasik pada anaknya
'?

.
 Berdasarkan

hasil penelitian, menunjukkan bahwa para informan yang menjadi obyek penelitian

memiliki profesi: pengusaha, wiraswasta, dokter, bekerja di Pertamina, bekerja di Freeport,

pemilik swalayan, dan karyawan Telkom. Berdasarkan profesi yang dimilikinya, dapat

disimpulkan bahwa para informan tergolong dalam masyarakat kelas menengah ke atas.

Selain itu, keseluruhan informan memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi.

Kelas sosial dalam masyarakat menurut Bourdieu dapat dibagi berdasarkan

kepemilikan modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Secara garis besar

masyarakat terbagi menjadi tiga kelas dengan kategori sosio-profesional, yaitu kelas
1 8

dominan, kelas borjuasi kecil, dan kelas populer . Kelas dominan terbagi menjadi dua,

yaitu borjuasi lama antara lain bos-bos perusahaan besar dan industri, yang kedua borjuasi

baru yaitu para eksekutif sektor swasta, dosen, dan kaum intelektual. Kelas borjuasi kecil

antara lain para pedagang, eksekutif menengah di perusahaan swasta, guru, karyawan,

wiraswasta; sedangkan borjuasi kecil baru antara lain seniman, konsultan, animator. Kelas

populer adalah kelas yang tidak memiliki modal, antara lain buruh tani, buruh pabrik, dan

pekerja dengan upah kecil.

Berdasarkan hasil penelitian dan konsep kelas sosial Bourdieu tersebut, profesi para

orang tua yang mengkursuskan musik klasik anaknya termasuk dalam kelas dominan dan

kelas borjuasi kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang mengkursuskan

musik klasik pada anak-anaknya adalah kalangan menengah ke atas.

Bukan hanya orang-orang yang mengikuti kursus musik klasik yang berasal dari

kelas menengah ke atas. Para penikmat dan penggemar musik klasik pun juga berasal dari

golongan kelas menengah ke atas. Ini dapat dilihat dari hasil penelitian pcnulis terhadap

kaum muda (mahasiswa) yang mempunyai selera musik klasik'9. Para informan dalam

penelitian tersebut semuanya adalah mahasiswa UGM Yogyakarta yang menyatakan diri

'' Inggit Sitowati. "Musik Klasik dan Kelas Sosial (Studi Tentang Motivasi Mcnyckolahkan Anak Ke
Sekolah Musik Informal)", Skripsi untuk meraih gelar Sarjana Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UGM, 2004

'* Pierre Bourdieu, loc.cit., hal. 127
1? Inggit Sitowati, "Selera dan Gaya Konsumsi Musik Klasik di Kalangan Mahasiswa UGM

Yogyakarta", Tesis Untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Mencapai Derajat S2 Program Studi Sosiologi
Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, 2009, hal. 55-58
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sebagai pccinta musik klasik. Mereka berasal dari keluarga kelas meengah ke atas.

Orangtua mereka memiliki pekerjaan antara lain dosen, konsultan, dosen musik dan

arrangger musik, peneliti, pemilik kebun kopi, dan kepala bagian SDM Dinas Pariwisata

Yogyakarta. Meskipun para mahasiswa tersebut berpendapat bahwa kecintaan mereka

terhadap musik klasik bukan alasan gengsi dan prestise, tetapi latar belakang sosial dan

ekonomi mereka tetap berpengaruh dalam pembentukan preferensi ini.

Lingkungan Sosial Pembentuk Selera Musik Klasik

Pembentukan selera musik klasik tersebut sangat berkaitan dengan konsep Bourdieu

yaitu habitus. Habitus merupakan hasil ketrampilan yang menjadi tindakan praktis yang

tidak hams selalu disadari, yang kemudian menjadi sumber penggerak dalam lingkungan

sosial tertentu. Habitus terbentuk melalui proses internalisasi dan pendidikan. Habitus

menjadi sumber penggerak tindakan, pemikiran dan representasi. Keseragaman habitus

dalam suatu kelompok merupakan dasar perbedaan gaya hidup di masyarakat. Gaya hidup

di sini adalah keseluruhan selera, kepercayaan dan praktek sistematis yang menjadi ciri

suatu kelas sosial. Opini politik, keyakinan filosofis dan moral, selera estetis dan makanan,

pakaian, dan budaya termasuk dalam gaya hidup. Selain itu juga terdapat disposisi

seseorang atau suatu kelas sosial, yang menentukan arah orientasi sosial, cita-cita, selera,

cara berpikir, etos dan sebagainya. Disposisi merupakan sikap, kecenderungan dalam

berpersepsi, merasakan, melakukan dan berpikir, yang diinternalisasi oleh individu sebagai

hasil kondisi objektif seseorang. Sosialisasi menjadi bentuk dari pengintegrasian habitus

kelas.20.

Berdasarkan konsep di atas, maka selera merupakan produk habitus. Selera terbentuk

melalui proses internalisasi dan pendidikan, dan proses pendidikan tersebut tergantung

dengan lingkungan atau kelas sosialnya Selera menentukan pilihan seseorang pada suatu

konsumsi benda atau budaya.

Dapat disimpulkan bahwa selera dan gaya konsumsi musik klasik merupakan produk

dari habitus. Pembentukan selera musik klasik tersebut merupakan hasil dari internalisasi

dan pendidikan seseorang dalam lingkungan sosialnya. Masing-masing penggemar musik

klasik memiliki tempat atau lingkungan sosial pembentuk seleranya sendiri-sendiri.

2° Pierre Bourdieu, The Logic of Practice, trans. Richard Nice, (Stanford: Stanford University Press,
1990), hal. 53

19



JURNAL MUSIK VOL. 2. NO. 1 AGUSTUS 2010

Mercka mcinpcrolch intcrnalisasi dan pcndidikan yang membcntuk selcra musik klasik

dari bcrbagai lingkungan sosial. Habitus inilah yang menycbabkan orang menyukai musik

klasik dan mcnjadi pcnggcmar musik klasik.

Bcrdasarkan hasil pcnclitian pcnulis, baik dari studi kasus motivasi orang tua

mcngkursuskan musik klasik pada anaknya, maupun dari fcnomena selcra musik di

kalangan mahasiswa UGM, ada bebcrapa lingkungan sosial yang membcntuk selcra musik
. 21

klasik. Ligkungan sosial tersebut antara lain :

1
. Keluarga

Kcluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak dalam pcndidikan dan sosialisasi.

Bcrdasarkan pcnelitian, bcberapa pcnggemar musik klasik mcngcnal dan mendapatkan

intcrnalisasi musik klasik dari kcluarganya. Bebcrapa penggcmar menyatakan bahwa

kcgemaran orangtua atau saudara pada musik klasik ditularkan pada mercka.

2
.
 Kursus musik

Bcberapa pcnggemar musik klasik mengatakan bahwa mercka mcngcnal dan menjadi

menyukai musik klasik karena mengikuti kursus musik. Materi yang dipclajari dan

diperolch dari kursus adalah materi musik klasik. Sehingga mercka terbiasa berliadapan

dengan musik klasik. Karena harus mempelajari musik klasik, maka mercka juga sering

mendengarkan msik klasik untuk mendukung kursusnya. Sehingga mercka terbiasa dan

menyukai musik klasik.

3
. Gcrcja

Bcberapa pcnggcmar mengataka bahwa mereka mcngcnal dan menyukai musik klasik

karena bergabung dengan komunitas koor di gerejanya. Karena lagu-lagu yang

dinyanyikan dalam koor kebanyakan musik klasik, sehingga mercka menjadi mcngcnal

dan terbiasa dengan musik klasik. Sclain itu, mereka scring diperdengarkan musik

klasik, khususnya musik vokal, dalam komunitas koor. Karena kebiasaan tersebut

sehingga habitus musik klasik terbentuk.

4
.
 Sekolah

Bebcrapa pcnggcmar musik klasik mengatakan bahwa ketika mercka masih di SD dan

SMP, mereka mendapat pelajaran not balok dan sedikit tcntang sejarah musik klasik.

Guru mereka waktu di sekolah juga sering mempcrdengarkan musik klasik di kclas.

Dari sekolah inilah para penggcmar menjadi mcngcnal dan menyukai musik klasik.

5
. Teman-teman sepergaulan

J, Op.cit., hal. 43-54
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Lingkungan sosial seperti teman kantor, teman arisan atau rekan bisnis juga

mempengaruhi minat dan persepsi orang tua dalam memberikan kurus musik klasik

pada anakanya.

6
.
 Media massa atau iklan.

Yang paling banyak mempengaruhi minat orangtua memberikan kursus musik klasik

pada anaknya adalah media massa seperti tv, majalah, dan koran, terutama iklan.

Kebanyakan para orangtua tertarik karena iklan-iklan yang mempropaganda peran

musik klasik dalam mcncerdaskan anak. Iklan tersebut juga lazim ditemukan dalam

produk susu dan makan untuk anak-anak. Tidak kurang gencarnya artikel-artikel di

majalah, koran, maupun acara tv juga sering menampilkan rubrik tentang peran musik

klasik dalam mencerdaskan anak.

Penutup

Selera musik klasik pada kenyataannya bukanlah sebuah selera alamiah dan natural.

Pembentukan selera dan lingkungan sosial yang melingkupi musik klasik ternyata

berkorelasi dengan kelas sosial. Meskipun globalisasi dan industrialisasi mampu

menembus sekat-sekat perbedaan kelas sosial pada musik, tetapi selera musik klasik masih

determinan terhadap kelas sosial. Berdasarkan pemaparan tulisan di atas, dapat dilihat

bahwa musik klasik bukanlah jenis musik yang mudah dijangkau oleh semua kalangan,

baik dalam hal akses maupun kemampuan mengapresiasi dan mcnguasai. Kelas menengah

ke atas adalah kelas sosial yang mampu memcnuhi syarat dan akses dalam pembentukan

selera dan konsumsi musik klasik.

Tulisan ini mencoba membuka wacana tentang bentuk-bentuk determinasi musik

klasik pada kelas sosial. Dan mencoba memberikan wacana, bahwa selera musik pada

kenyataannya adalah hasil bentukan lingkungan sosial. Berdasarkan pemaparan di atas,

dapat disimpulkan bahwa selera musik dapat dibentuk dan diinternalisasi atau dididik

dalam lingkungan sosial.
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