BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Dalam lingkungan hidup ini ada baiknya juga melihat
bagaimana binatangpun juga saling membantu terhadap sesamanya
seperti semut, dapat dilihat mereka saling bekerja sama dan saling
menolong,

sifat

dari kepeduliannya

itu bisa

diambil dan

direnungkan. Kita tidak lepas dari rasa kebersamaan,

karna

kebersamaan

guna

merupakan

salah

satu

solusi

penting

meminimalisir pertentangan 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.
Pada hakikatnya perbedaan sebaiknya dipandang sebagai
bagian dari satu kesatuan yang penting, sehingga diperlukan
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toleransi, saling menghormati, dan saling pengertian agar tercipta
sebuah keselarasan. Dan seperti makna kebersamaan itu sendiri,
kebersamaan akan membuat kita merasa dekat satu dengan yang
lainnya.
Pada

proses

penciptaan

karya

tentu

ada

beberapa

improvisasi, mulai dari bentuk, warna, maupun komposisi dan
element rupa lainnya. Karya yang diciptakan ada yang mengarah
pada gaya surealis, akan tetapi tidak sepenuhnya surealis, agar
karya dapat menampilkan kebaruan konsep, persoalan, bentuk, dan
gaya. Perkembangan seni yang terpengaruh dampak modernisasi
seiring makin beragamnya teknik dan medium yang digunakan
untuk memproduksi suatu karya seni, juga karena telah terjadi suatu
percampuran antara praktek dari disiplin yang berbeda, pilihan
artistik, dan pilihan presentasi karya yang tidak terikat batas-batas
ruang dan waktu.
B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan ini ada beberapa saran dalam
mencapai nilai kebersamaan sebagai berikut:
1. Dalam kebersamaan akan selalu memberikan berbagai macam
dampak pada diri kita, menjaga keselarasan akan membuat kita
merasa dekat dengan yang lainnya.
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2. Agar menjadi pemicu dalam membangun nilai kebersamaan,
sehingga timbul toleransi, saling menghormati, dan saling
pengertian antar sesama. Baik untuk diri sendiri, lingkungan
sekitar maupun lingkungan luas.
3. Dengan adanya rasa kebersamaan pada setiap manusia akan
memberikan dampak yang sangat baik pada kehidupan manusia,
seperti

kerukunan,

saling

menghormati,

dan

saling

menguntungkan.
4. Cara yang dapat menimbulkan nilai kebersamaan adalah dengan
menjalin komunikasi yang baik, saling mendukung dan toleran
antar sesama.
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