BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, yang berarti manusia
sebagai individu tidak dapat hidup sendiri. Butuh untuk berinteraksi,
berkomunikasi, berkelompok dan membutuhkan individu lain. Hal ini
terjadi karena pada diri manusia terdapat dorongan naluriah untuk
berhubungan dan membutuhkan orang lain. Dari interaksi, komunikasi,
dan faktor dorongan naluriah maka akan terbentuk tatanan kelompok
sosial. Kelompok sosial merupakan gabungan dari hubungan ikatan
manusia dengan manusia lainnya, yang terjalin karena adanya tujuan
dan maksud yang sama. Dalam hubungan manusia sebagai individu
yang membentuk kelompok sosial akan timbul sebuah nilai dan
semangat yang dikenal dengan Kebersamaan.
Kebersamaan merupakan sifat atau lebih tepatnya nilai yang
timbul dari terbentuknya suatu hubungan sosial manusia. Dengan
adanya

kebersamaan,

menjalankan

ikatan.

akan

memberikan

Didasarkan

atas

kemudahan

kesamaan,

dalam

kesepahaman,

komunikasi dan interaksi baik akan menjadi dasar timbulnya nilai ini.
Kebersamaan

bukanlah

suatu

pekerjaan/kegiatan

yang

dilakukan secara sama-sama, melainkan suatu nilai yang terbentuk
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karena hubungan manusia dengan manusia lainnya. Akan berlanjut
kepada suatu capaian yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.
Kebersamaan menjadi hal

yang penting dalam sebuah

hubungan, baik dalam keluarga, teman, lingkungan sekolah, perbedaan
suku bangsa, dan lain sebagainya. Kebersamaan dalam suatu keluarga
biasanya terbentuk secara alamiah, atau terbentuk dengan sendirinya,
seperti dalam keseharian pengkarya yang tidak lepas dari bantuan dari
keluarga, yang selalu mencukupi segala kebutuhan mulai dari primer
maupun sekunder. Begitu juga dengan teman, dalam waktu perkuliahan
ada yang tidak paham atau kurang mengerti, teman bisa membantu.
Juga dalam menuntut ilmu kita membutuhkan guru yang dapat
mengajar dan membimbing demi mempelajari dan memahami suatu
ilmu pengetahuan.
Dari perbedaan kita juga harus menjaga nilai kebersamaan, agar
terhindar dari perselisihan. Misalnya, orang kaya cenderung berteman
dengan orang kaya. Orang yang berprofesi sebagai artis, cenderung
untuk mencari teman sesama artis juga. Dengan demikian, akan
terbentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang didasari
oleh kesamaan ciri atau kepentingan.
Kita tidak lepas dari rasa kebersamaan, karna kebersamaan
merupakan salah satu solusi penting guna meminimalisir pertentangan
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dan perselisihan dalam kehidupan keseharian manusia, karena dengan
berkumpul dalam semangat kebersamaan, akan tercipta sebuah
pembauran yang spontan dan selaras antara berbagai elemen
masyarakat yang memiliki begitu banyak keragaman, tidak perlu takut
atau ragu untuk berbaur, dan sekaligus mengingatkan bahwa di balik
semua perbedaan yang begitu kontras sekalipun kita masih memiliki
banyak kesamaan, yang semuanya sewajarnya dipandang bukan sebagai
pembatas, tapi sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat yang utuh.
“kemerdekaan Indonesia dapat kita tegakkan karna berkat adanya tekad
(kebersamaan) untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan”
(KBBI ).
Maka dari itu nilai kebersamaan harus dimiliki manusia dalam
hidup berdampingan, baik dalam berkeluarga, berteman, lingkungan
sekolah, perbedaan (suku, agama, keturunan, bangsa, dan lainnya) dan
hubungan sosial lainnya. Dengan adanya nilai kebersamaan dalam
menjalin hubungan sosial maka akan terwujud kehidupan yang aman,
nyaman, tentram, didasari adanya toleransi dan saling menghargai yang
timbul dari kesamaan yang tercipta.
Berdasarkan pemaparan diatas, maka dipandang prinsip
kebersamaan sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap individu
dalam kehidupan berdampingan. Kebersamaan memiliki arti penting
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dalam menciptakan suasana kehidupan yang tentram, harmonis, dan
saling menguntungkan satu sama lain. Hal ini didasarkan kepada
adanya rasa toleransi, saling menghargai. Inilah yang menjadi alasan
atau rangsangan, sehingga bisa menciptakan karya seni lukis baru
dengan bentuk simbolik nilai kebersamaan.

B. Rumusan Masalah Penciptaan
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan
masalah penciptaan sebagai berikut:
1. Bagaimana nilai-nilai kebersamaan terungkapkan melalui karya
seni lukis.
2. Bagaimana menvisualisasikan konsep kebersamaan ke dalam
sebuah karya seni lukis simbolik.
3. Bagaimana konsep kebersamaan menjadi daya tarik untuk
diterapkan dalam kehidupan manusia yang diwujudkan melalui
visualisasi karya seni lukis

C. Tujuan Penciptaan
1. Untuk mengungkapkan keinginan dalam menyampaikan tentang
nilai kebersamaan melalui visualisasi karya seni lukis.
2. Untuk pendalaman dalam meningkatkan kemampuan, keahlian
dan keterampilan dalam seni lukis.
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3. Meningkatkan kreativitas, menambah wawasan, serta memenuhi
kebutuhan estetis dalam berkarya.
4. Untuk

menyampaikan

pentingnya

kebersamaan

kepada

masyarakat melalui karya seni lukis.

D. Manfaat Penciptaan
1. Karya

yang

dihasilkan

bisa

menambah

inspirasi

untuk

pengembangan karya bagi para seniman lainnya, sehingga karya
yang dilahirkan dapat dijadikan bahan pembelajaran di bidang seni
lukis
2. Meningkatkan kepekaan diri sendiri dan masyarakat khususnya
rasa kebersamaan dan saling menghargai.
3. Dapat mengembangkan kreatifitas diri khususnya dalam bidang
seni lukis yang akan memberikan masukan yang berarti.
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