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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  LATAR BELAKANG MASALAH 

  Pada dasarnya setiap manusia memiliki cita rasa dan potensi 

pengungkapan perasaan  melalui karya seni.  Filsuf Italia Benedetto Croce (1866-

1952) dalam The (1976:75) menyatakan ’Art is expression of impressions’ (Seni 

adalah pengungkapan dari kesan-kesan). Bentuk ungkapan itu dapat berupa karya 

seni audio, visual, maupun audio visual.  ”Seni lukis merupakan salah satu karya 

seni visual (seni rupa) yang sampai saat ini dianggap sebagai salah satu media 

pengucapan pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang dua 

dimensional dengan menggunakan garis dan warna” (Soedarso, 1990:11). Sejak 

masa prasejarah, manusia telah melakukan kegiatan melukis sebagai sarana 

pengungkapan ekspresi dengan berbagai media yang ada.    

 Kegiatan melukis ataupun menggambar bukan saja milik orang dewasa 

semata, bahkan sejak masa anak-anak ataupun remaja kegiatan tersebut lazim 

dilakukan sebagai suatu aktivitas alamiah.  Seni lukis anak-anak maupun remaja 

memiliki karakteristik dan sifat yang  berbeda dengan seni lukis orang dewasa. 

Dalam konteks sebagai sebuah artefak seni, lukisan yang dihasilkan oleh anak-

anak maupun remaja tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang melekat 

padanya. ”Nilai-nilai tersebut mencakup  nilai intrinsik, nilai ekstrinsik, nilai 

hidup, material seni, medium seni, bentuk seni, isi seni, imajinasi, metafora, 

simbol, mimesis, ekspresi, subject matter dan tema seni” (Sumardjo, 2000:37). 
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 Karya seni lukis anak-anak dan remaja merupakan wujud ekspresi dan 

kreasi yang diciptakan melalui berbagai medium seni dengan gaya ungkap yang 

beraneka ragam. Ekspresi adalah  sesuatu yang dikeluarkan melalui tahapan-

tahapan yang disebut proses kreasi. Buah dari proses kreasi akan menghasilkan 

suatu karya yang memiliki bobot nilai. Salah satu nilai yang terkandung dalam 

karya seni lukis adalah nilai estetis (keindahan). Dalam perkembangannya, karya 

seni diciptakan tidak selalu memenuhi unsur keindahan untuk menyenangkan 

perasaan manusia,  tetapi juga dapat memberikan nilai-nilai yang diperlukan 

manusia seperti perenungan, ajakan, penyadaran, pencerahan, dan lain 

sebagainya. Memahami karya lukis anak dan remaja tidak sebatas berbicara 

mengenai nilai estetis sebuah karya, tetapi menyangkut pula nilai-nilai lain yang 

terkandung di dalamnya, seperti nilai kognisi, psikologi,  maupun kreativitas. Hal 

ini  tidak terlepas dari faktor perkembangan anak berdasarkan usianya.  

Periodesasi tahap perkembangan seni rupa anak menurut Viktor Lowenfeld dan 

Lambert Brittain (Tocharman et.al, 2006:92) meliputi: (1) Masa Coreng-moreng, 

(2) Masa Pra Bagan, (3) Masa Bagan, (4) Masa Realisme Awal, (5) Masa 

Naturalisme Semu, (6) Masa Penentuan.  

  Setiap anak akan melewati periode ”emas” dalam kesenirupaannya, 

hingga menjelang masa remaja. Masa remaja awal yang berada  dalam  rentang 

usia 13 – 15 tahun  (awal dan pertengahan bangku  Sekolah Menengah  Pertama) 

dikenal dengan periode Naturalistik Semu (Pseudo Naturalistic).  Awal dari 

periode ini adalah merupakan akhir dari aktivitas spontan. Anak menjadi kritis 

terhadap karyanya dan  tidak lagi menggambar mengenai apa yang diketahuinya 
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saja akan tetapi  apa-apa yang dilihatnya juga. Berbagai perubahan cepat terjadi 

pada fisik dan jiwa anak.  Remaja secara perlahan-lahan mulai terbimbing dalam 

mengem-bangkan kemampuannya di bidang seni rupa melalui mata pelajaran 

Seni Budaya di bangku sekolah  formal, sedangkan kelompok lainnya lebih 

tertarik terhadap kegiatan-kegiatan lain di luar yang mereka anggap lebih 

menarik.  

 Setelah periode ini dilalui, selanjutnya anak akan memasuki periode 

pengambilan keputusan (rentang usia 14 sampai 17 tahun). Seni rupa remaja 

merupakan tahapan peralihan dari seni rupa anak menuju kepada seni rupa 

dewasa.  Pada masa ini terdapat dua kutub seni rupa remaja yaitu  tipe visual 

(pelihat) dan tipe haptic (peraba). Pada umumnya  pada masa remaja, mereka 

menghendaki gambarnya mirip dengan kenyataan alam, dan keinginan itu 

semakin kuat sejalan dengan perkembangan pikiran yang semakin kuat 

mengendalikan  mereka. Tetapi kenyataannya, mereka kecewa karena karyanya 

jauh berbeda dari yang dibayangkan. Akibatnya perlahan-lahan mereka mulai 

tidak lagi menyukai menggambar bahkan mereka menganggapnya sebagai 

kegiatan yang menyulitkan. Mereka tidak lagi tertarik  untuk menggambar dan 

kalaupun melakukannya, hal  itu hanya dalam  konteks untuk memenuhi tuntutan 

tugas mata pelajaran seni rupa di sekolah. Tidak demikian halnya dengan 

sebagian remaja yang memiliki keterampilan (skill) dalam menggambar, mereka 

secara antusias terus berkarya baik dalam rangka memenuhi tugas di sekolah, 

maupun dalam rangka menyalurkan hobi (kesenangan), bahkan untuk menambah 

keterampilan serta mengasah  kepekaan estetisnya tak jarang mereka pun 
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mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ataupun belajar lewat sanggar 

lukis. Di kalangan masyarakat, kelompok tersebut dijuluki sebagai remaja 

berbakat dalam seni rupa dan  memiliki kecerdasan spasial/visual (visual-spatial 

intelligence). Ada delapan bentuk kecerdasan yang dikemukakan Goleman 

(1999:50), salah satunya adalah kecerdasan spasial/visual (visual-spatial 

intellegence) tersebut.  

  Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dapat menghasilkan karya 

dalam bidang seni di antaranya bakat, kemampuan, kecerdasan, pendidikan dan 

lingkungan. Menurut Munandar (1985:17), ”bakat (aptitude) pada umumnya 

diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu 

dikembangkan dan dilatih, sedangkan kemampuan merupakan daya untuk 

melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari latihan”. Kecerdasan menurut 

Munzert (1994) dalam Sagala (2006:82) adalah ’sikap intelektual mencakup 

kecepatan memberikan jawaban, penyelesaian, dan kemampuan memecahkan 

masalah’. Faktor penunjang lainnya yang tak kalah penting adalah melalui jalur 

pendidikan.   

 ”Pada dasarnya pendidikan seni adalah usaha sadar untuk menularkan 

kemampuan berkesenian sebagai perwujudan dari transformasi atau transmisi 

budaya dari generasi ke generasi”. (Tarjo, 2009:88). Makna pendidikan seni 

lainnya adalah sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui 

kegiatan bimbingan, dan pembelajaran agar dapat memiliki kemampuan 

berkesenian sesuai dengan peran yang harus dimainkan. Ada dua kemungkinan 

kemampuan yang dihasilkan oleh peserta didik dalam melakukan kegiatan seni. 
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Yang pertama kemampuan melakukan kegiatan seni  itu sendiri dan kedua 

kemampuan lain sebagai dampak dari proses pembimbingan (kapabilitas  

nonseni) seperti menghargai buah pikiran dan menghargai karya orang lain 

apapun bentuknya. De Francesco (1958) dalam Tocharman et.al. (2006:25) 

menyatakan bahwa ’pendidikan seni mempunyai kontribusi terhadap 

pengembangan individu antara membantu pengembangan mental, emosional, 

kreativitas, estetika, sosial, dan fisik’. Aspek kreativitas mempunyai peranan 

penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan seni khususnya seni rupa 

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk 

mengembangkan kreativitas melalui kegiatan berekspresi dan berkreasi. Di dalam 

seni rupa terdapat kegiatan menggambar/melukis  yang secara naluriah 

merupakan kegemaran anak-anak. Hal ini muncul oleh desakan perkembangan 

emosi artistik yang bersifat kodrati.  Setelah melakukan hal tersebut sebagai 

ekspresi spontan berdasarkan  nalar dalam dirinya. Mereka melalui masa 

gemilang sebagai seniman kecil yang mengungkapkan imajinasinya dalam 

berbagai bentuk coretan.   

 ”Dalam perkembangan seni rupa Indonesia, terdapat empat pilar utama yang 

menentukan arah perkembangan tersebut, yaitu  institusi, kompetisi, apresiasi dan 

dokumentasi” (Wisetrotomo, 1998:6). Suatu kompetisi dalam seni rupa (seni 

lukis) berfungsi sebagai daya dorong lahirnya karya-karya yang penting dan 

berkualitas. Kompetisi ibarat sebuah motivasi yang mendorong seniman untuk 

menunjukkan eksistensi berkeseniannya, walaupun terkadang tidak dapat 

memuaskan semua pihak. Kegiatan kompetisi seni lukis bagi kalangan seniman 
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dewasa (profesional) yang selama ini telah terselenggara berupa kegiatan rutin 

dua tahunan (biennale), tiga tahunan (triennale) atau pameran berkala lainnya. 

Salah satu institusi yang aktif mempelopori kegiatan kompetisi seni lukis di 

Indonesia adalah Yayasan Seni Rupa Indonesia (YSRI). YSRI mengambil peran 

aktif dalam mendorong perkembangan seni lukis melalui kegiatan kompetisi Seni 

Lukis Tingkat Nasional untuk menjaring pemenang penghargaan Indonesia Art 

Awards, dan penghargaan berikutnya ialah ASEAN Art  Awards.  

 Selain di kalangan seniman dewasa, fenomena lomba/kompetisi seni lukis 

atau menggambar marak dilaksanakan  untuk anak-anak (TK sampai SD). Hal 

tersebut tentunya sangat bernilai positif  dalam rangka pengembangan kreativitas 

anak. Sedangkan untuk siswa tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah 

Menengah Atas (remaja) sangat jarang sekali adanya kegiatan tersebut, hal ini 

menjadi suatu keprihatinan besar bagi kita.  Di tengah-tengah langkanya kegiatan 

lomba lukis/gambar untuk remaja, Yayasan Seni Rupa Indonesia (YRSI) dengan 

konsistensinya mampu menggelar Kompetisi Seni Lukis Remaja Nasional 

(KSLRN) yang diselenggarakan di Jakarta. Kegiatan serupa dilaksanakan pula 

oleh Direktorat Jenderal Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen 

Pendidikan Nasional melalui kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional 

(FLS2N). Kegiatan yang bersifat multieven yang di dalamnya terdapat lomba 

seni lukis, telah menjadi agenda tahunan yang bertujuan menggali potensi seni 

siswa dari mulai tingkat TK, SD, SMP sampai dengan SMA. Tujuan lain dari 

kegiatan tersebut adalah untuk membina serta meningkatkan kreativitas dalam 
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bidang seni sekaligus menanamkan nilai-nilai tradisi yang berakar pada budaya 

bangsa. Melalui kegiatan seni, siswa akan mampu mengasah kepekaan hati dan 

nurani yang pada akhirnya akan memperhalus budi pekerti dan tingkah lakunya. 

 Pada dasarnya karya seni lukis tercipta melalui sebuah proses kreasi yang 

dilakukan oleh seseorang menyangkut pengalaman artistik dengan berbagai  

dorongan (motivasi) yang beraneka ragam. Bagi anak-anak, remaja maupun 

seniman dewasa, kegiatan mengikuti sebuah lomba atau kompetisi dalam seni 

lukis dapat dikategorikan sebagai wasilah lahirnya sebuah karya. Motivasi untuk 

menjadi juara, adalah hal yang lumrah dan tidak diharamkan dalam setiap 

perlombaan. Terlepas dari semua itu karya yang dihasilkan tetaplah sebuah karya 

yang patut untuk diapresiasi. Mengikuti sebuah lomba ataupun kompetisi seni 

lukis, merupakan salah satu alternatif untuk menimba pengalaman sekaligus 

menjadi tolak ukur sebuah pencapaian dalam berkarya.  

 Dalam konteks pendidikan seni rupa di sekolah-sekolah formal, kegiatan 

tersebut dapat pula dijadikan sebagai sarana kegiatan apresiasi  yang di dalamnya 

terkandung aktivitas kegiatan kritik seni. Kegiatan memahami sebuah karya seni 

lukis belum begitu populer di kalangan masyarakat kita, kalaupun ada itu hanya 

dilakukan  pada komunitas-komunitas tertentu, seperti para mahasiswa Seni 

Rupa, pengamat seni ataupun para kolektor seni. Membudayakan kegiatan 

apresiasi dan kritik seni seharusnya sudah dilakukan di sekolah-sekolah, tetapi 

dengan berbagai keterbatasan dan kendala hal itu belum dapat terlaksana secara 

signifikan.  Dalam sebuah lomba lukis, kegiatan kritik dilakukan oleh para juri 
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hanya dalam konteks untuk menentukan juara, sedangkan analisis dari kritik 

tersebut jarang sekali dipublikasikan kepada khalayak.  

  Ketertarikan untuk mengetahui lebih luas serta memahami lebih dalam 

mengenai potensi estetik serta fenomena karya yang dihasilkan  peserta lomba 

lukis dalam Festival Lomba Seni Siswa (FLS2N) SMP Tingkat Jawa Barat Tahun 

2010 telah mengusik penulis untuk melakukan penelitian dengan beberapa 

pertimbangan.  

 Pertama, berdasarkan penelusuran penulis, belum banyak penelitian  yang 

memfokuskan pada kajian/analisis estetik karya lukis siswa SMP (remaja); 

 Kedua, secara kasat mata karya lukis yang dihasilkan peserta lomba 

memiliki bobot serta kualitas, baik yang terkandung dalam unsur instrinsik 

maupun ekstrinsik.  Muatan karya karya tersebut dapat dianalisis melalui 

pendekatan dengan menggunakan teori-teori kesenirupaan terutama dari sisi 

estetika, periodesasi seni lukis anak dan remaja serta tipologi gaya ungkapan seni 

lukis anak dan remaja. Aspek-aspek  yang dapat dianalisis meliputi 

pengungkapan ide/gagasan, penguasaan  teknik,  penguasaan bahan, gaya/corak, 

kreativitas dalam berkarya serta hal-hal yang mempengaruhi psikologi 

perkembangan remaja; 

   Ketiga,  keduapuluh empat karya yang dianalisis dianggap sebagai karya 

terbaik yang dihasilkan lewat seleksi yang sangat ketat. Keduapuluh empat 

peserta yang memiliki bakat dan talenta dalam seni lukis tersebut sedikit banyak 

merupakan salah satu gambaran keberhasilan dari pembinaan dalam  pendidikan 
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seni rupa yang dikembangkan di Sekolah Menengah Pertama yang berada di 

wilayah Provinsi Jawa Barat; 

 Keempat, pendekatan ”Kekayaan Warisan Budaya Bangsaku” yang 

dijadikan tema dalam  lomba lukis ini  sangat menarik untuk dicermati di tengah-

tengah arus globalisasi yang menawarkan berbagai alternatif kebudayaan yang 

berasal dari luar terutama dari budaya barat. Dari karya-karya para peserta, 

sepintas kita dapat  mengetahui gambaran mengenai wawasan serta tingkat 

pemahaman dan apresiasi para remaja terhadap masalah kekayaan budaya bangsa 

yang diekspresikan secara visual ke dalam bentuk lukisan;  

 Kelima, sebagai seorang pendidik seni rupa, dalam keseharian penulis sering 

sekali bersinggungan dengan karya seni lukis peserta didik yang semakin 

beragam,  baik dari segi pemanfaatan media maupun teknik. Dari hal tersebut, 

melalui penelitian ini penulis dapat mengasah serta meningkatkan wawasan 

pemahaman terhadap dinamika seni lukis remaja guna meningkatkan kegiatan 

ekspresi dan apresiasi dalam seni lukis. 

 Penulis memiliki keyakinan serta harapan besar penelitian ini akan dapat 

bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi pihak-pihak yang terkait 

dengan pendidikan seni rupa serta masyarakat,  guna meningkatkan apresiasi 

terhadap karya seni lukis remaja khususnya di Jawa Barat. Selanjutnya, penelitian 

ini penulis tuangkan dalam judul: ”EKSPRESI SENI LUKIS SISWA SEKOLAH 

MENENGAH PERTAMA  PADA FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA 

NASIONAL (FLS2N) SMP TINGKAT JAWA BARAT TAHUN 2010”. 
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B.   RUMUSAN MASALAH 

  Dengan merujuk pada latar belakang yang diuraikan di muka, penulis 

menjelaskan rumusan masalah sebagai berikut: 

 1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan lomba lukis pada Festival dan Lomba Seni 

 Siswa (FLS2N) SMP Tingkat Jawa Barat Tahun 2010 ? 

2. Bagaimana  interpretasi peserta lomba lukis pada FLS2N SMP  Tingkat  Jawa 

 Barat Tahun 2010 terhadap tema ”Kekayaan Warisan Budaya Bangsaku”? 

3. Bagaimana visualisasi karya peserta lomba lukis dalam kegiatan FLS2N SMP 

 Tingkat  Jawa Barat  Tahun 2010  berdasarkan tema   ”Kekayaan  Warisan  

 Budaya Bangsaku”? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

  Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk memahami ekspresi karya 

lukis siswa Sekolah Menengah Pertama pada FLS2N berdasarkan gagasan 

”Kekayaan Warisan Budaya Bangsaku”. Sedangkan tujuan khususnya adalah 

untuk: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan lomba lukis pada Festival dan Lomba Seni 

 Siswa (FLS2N) SMP Tingkat Jawa Barat Tahun 2010. 

2. Mendapatkan gambaran tentang interpretasi peserta lomba lukis pada

 FLS2N SMP Tingkat Jawa Barat Tahun 2010 terhadap tema ”Kekayaan 

 Warisan Budaya Bangsaku” . 

3. Mengetahui dan mendeskripsikan secara visual karya peserta Lomba Lukis 

 pada FLS2N SMP  Tingkat Jawa  Barat  Tahun 2010 yang meliputi subject 
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 matter, unsur visual, pengorganisasian unsur-unsur visual, teknik, dan gaya 

 pengungkapan  berdasarkan tema ”Kekayaan Warisan Budaya Bangsaku” . 

D. MANFAAT PENELITIAN 

   Penelitian ini dapat berguna: 

1. Bagi penulis dan pengajar Seni Budaya (Seni Rupa) dapat mengetahui 

gambaran penghayatan dan daya ungkap siswa SMP (remaja) terhadap gagasan 

kekayaan budaya bangsa  yang diwujudkan dalam bentuk karya seni lukis, 

sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembelajaran apresiasi dan kreasi 

seni lukis di sekolah. Selain itu penelitian ini dapat menambah wawasan tentang 

seni lukis, khususnya seni lukis siswa SMP/remaja. 

2.  Bagi  sekolah dan lembaga pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

rujukan dalam mengapresiasi karya lukis siswa SMP. 

3. Bagi  Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Dinas Pendidikan,  hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian lebih 

lanjut. 

4. Bagi penyelenggara/panitia lomba, penelitian ini dapat menjadi gambaran yang 

menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat di lakukan beberapa 

penyempurnaan dalam kegiatan berikutnya. 

E. METODOLOGI PENELITIAN 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif analitik yang dijabarkan dalam model  kajian estetik 

melalui kritik seni. Pemilihan metode ini didasari oleh karakteristik metode yang 
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sesuai dengan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, 

manusia berperan sebagai pengumpul data utama yang sangat menentukan sekali 

terhadap keberhasilan suatu penelitian.  

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

  Sistematika penulisan tesis yanng dilakukan antara lain adalah: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

      Bab ini berisi latar belakang masalah yang membahas hal-hal yang 

mendasari fokus tesis ini; rumusan masalah yang berisi persoalan yang akan 

dikaji; tujuan penelitian yang menjelaskan tujuan umum penelitian dan tujuan 

khusus penelitian ini; signifikansi dan manfaat penelitian menjelaskan 

pentingnya tesis khususnya bagi penulis, Pendidik Seni (Guru) dan lembaga 

pendidikan. Kemudian menganalisis penelitian yang terdahulu dan 

menghubungkan dengan penelitian ini; metodologi penelitian menjelaskan 

metode penelitian yang digunakan, menentukan subyek penelitian teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data; lokasi penelitian menerangkan 

tempat dilakukannya penelitian ini; serta sistematika penulisan yang 

menguraikan secara singkat pokok-pokok bahasan setiap babnya. 

  BAB II: KAJIAN PUSTAKA 

     Bab ini berisi kajian kepustakaan sebagai gambaran padat meyeluruh 

sekaligus petunjuk untuk penelitian ini. 
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  BAB III: METODE PENELITIAN 

     Metode penelitian yang ditulis dalam bab 3 ini hampir sama isinya 

dengan yang ditulis pada proposal atau pada bab 1. Perbedaannya adalah dalam 

Bab 1 dibuat secara singkat, sedangkan dalam Bab 3 dibuat lebih rinci yang 

menggambarkan pelaksanaan penelitian. Rincian khususnya pada penulisan 

teknik pengumpulan data dengan mendeskripsikan waktu dan tempat serta data-

data yang diperoleh, bagaimana proses pelaksanaannya, hambatan dan 

masalahnya di lapangan. 

   BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

     Bab ini mendeskripsikan hasil penelitian disertai analisis pada tiap 

komponen yang diteliti. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

   Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan implikasi berupa saran-saran 

serta rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dari hasil penelitian. 

 

 


