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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan profil komunitas street art dan 
pesan moral yang diciptakan melalui seni mural oleh Komunitas Street Art 
Damnkids Urban di Kabupaten Karanganyar.  

Penelitian ini menggunakan sumber data melalui informan yakni anggota 
Damnkids Urban, gambar mural, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk 
validitas data menggunakan trianggulasi sumber data dan triangulasi teknik 
metode pengumpulan data. Metode penelitian ini, yaitu menggunakan teknik 
analisis interaktif. Analisis interaktif digunakan untuk membandingkan data yang 
diperoleh melalui wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa street art atau seni jalanan 
merupakan bagian dari seni rupa.seni ini menggunakan ruang publik sebagai 
media gambar. Street art banyak berkembang di kota-kota besar di Jakarta. 
Damnkids Urban adalah salah satu komunitas street art yang berkembang di 
Kabupaten Karanganyar. Komunitas ini bergerak di bidang mural, yakni seni 
gambar jalanan yang banyak mengandung pesan-pesan yang bermanfaat bagi 
generasi muda salah satunya pesan moral. Indikator yang digunakan untuk 
menilai pesan moral yang terkandung dalam seni mural diantaranya: (1) nilai 
kebenaran; (2) nilai kejujuran; (3) nilai religi; (4) anti kekerasan; (5) toleransi.  

 
Kata kunci: komunitas, street art, moral, dan mural 
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PENDAHULUAN 
 

Banyak  cara yang dilakukan anak muda untuk menunjukkan identitas 

dirinya. Ada yang menggunakan motor untuk berkeliling kota sehingga disebut 

anak motor, ada yang meninjukkan identitasnya sebagai anak gunung dengan 

hobinya naik turun gunung, dan menunjukkan sebagai anak band karena hobi 

memainkan alat musik. Begitupun dengan anak muda yang senang dipanggil 

Bomber, istilah bagi mereka yang hobi menumpahkan insting seninya dengan 

melukis di ruang publik. Tidak lagi melalui media kanvas ataupun kertas gambar, 

melainkan melalui dinding, pagar, kursi taman hingga jembatan, mereka jadikan 

media untuk melukis. 

Kegiatan ini biasa disebut dengan street art yakni salah satu cabang seni 

yang memanfaatkan ruang publik untuk melukis. Street art sendiri dibagi menjadi 

beberapa jenis, mulai dari mural, graffiti, stencil, poster hingga tape art. Beberapa 

tahun belakangan ini, banyak anak muda yang begitu hobi mengekspresikan 

dirinya melalui street art. Bahkan komunitasnya semakin menjamur, salah 

satunya adalah komunitas artcoholic. Bagi para penggemar street art, nama 

komunitas ini tidak asing karena sepak terjangnya dalam hal aksi street art  telah 

berlangsung sejak tahun 2003. 

Moral merupakan salah satu unsur dari pengembangan karakter manusia. 

Pendidikan moral sendiri diperoleh sejak dini, mulai dari TK sampai Perguruan 

Tinggi. Untuk di sekolah dimasukkan dalam mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn). Pendidikan moral yang menjadi bagian dari visi dan 

misi PKn dimaksudkan untuk membentuk pribadi siswa agar menjadi generasi 
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muda yang baik, bertanggung jawab, maupun beretika. UU Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1  yang ditegaskan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 
  
Sementara itu, PKn menurut UU tersebut pada penjelasan pasal 37 

ditegaskan bahwa “ PKn dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi 

manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Selanjutnya, tujuan 

tersebut dijabarkan dalam visi dan misi PKn sebagai berikut: 

“Menanamkan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan 
semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasarakat, berbangsa, dan 
bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna 
memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Misi dari Pendidikan Kewarganegaraan ialah menghindarkan 
Indonesia dari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga 
negara untuk menjalankan prisip-prinsip demokrasi dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” (BSNP, 2006:155). 
 
Penelitian ini sengaja mengambil tema tentang pesan moral yang diciptakan 

melalui seni mural. Pesan moral dianggap penting dalam era globalisasi ini 

mengingat semakin rendahnya moral manusia. Peneliti menganggap penting 

penyampaian pesan moral melalui seni mural bagi kaum dewasa saat ini. Seni 

mural yang dianggap hanya senagai coretan tidak berarti kini menjadi suatu media 

yang digunakan untuk menyampaikan pesan moral. Kaitannya dengan hal 

tersebut, peneliti menjadikan seni mural sebagai media untuk menyampaikan 

pesan moral. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan  

penelitian dengan  judul “Profil komunitas street art dan pesan moral yang 
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disampaikan melalui seni mural, studi kasus komunitas street art Damnkids 

Urban di Kabupaten Karanganyar. 

LANDASAN TEORI 

a. Komunitas Street Art. Komunitas adalah sekelompok organisme (orang 

dsb) yang hidup dan saling berinteraksi dalam suatu daerah tertentu (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 454:1989). Street art atau seni jalanan adalah setiap seni yang 

dikembangkan di ruang publik seperti di jalanan. Jadi komunitas street art adalah 

sekelompok organisme yang hidup dan saling berinteraksi yang mengembangkan 

seni di ruang publik. 

b. Konsep Moral. Moral adalah ajaran (tentang) baik buruk yang diterima 

umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dsb; akhlak; budi pekerti; susila” 

(KBBI, 592:1989).  Pengertian lain menjelaskan bahwa moral berasal dari bahasa 

latin “mores” merupakan bentuk jama’ (plural) dari kata “mos” yang berarti 

kebiasaan (Harahap, 25:2005). Dalam Bahasa Inggris, disebut moral yaitu 

“concerned with principles of right and wrong behavior”. Dari segi etimologis, 

perkataan moral berasal dari bahasa latin yaitu “ mores” yang berasal dari suku 

kata “mos”. Mores berarti adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak, akhlak yang 

kemudian artinya berkembang menjadi sebagai kebiasaan dalam tingkah laku 

yang baik, susila (Darmadi, 2007:50). 

c. Seni Mural. Mural adalah sebentuk ekspresi seni rupa. Mural berasal dari 

kata ‘murus’, kata dari Bahasa Latin yang memiliki arti dinding. Dalam 

pengertian kontemporer, mural adalah lukisan berukuran besar yang dibuat pada 

dinding (interior ataupun eksterior), langit-langit, atau bidang datar lainnya. 
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d. Seni Mural untuk Pembelajaran PKn. Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn) yang merupakan pelajaran wajib dalam setiap jenjang pendidikan juga 

memerlukan inovasi agar siswa tidak merasa jenuh dalam mengikuti mata 

pelajaran ini. Pembelajaran melalui seni gambar merupakan salah satu alternatif 

untuk menghilangkan kejenuhan tersebut. Pemahaman nilai moral yang 

merupakan bagian dari mata pelajaran PKn dapat diambilkan contoh melalui seni 

mural. Seni mural merupakan seni gambar dan tulisan yang banyak 

menyampaikan pesan-pesan moral. 

METODE PENELITIAN 

Seting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat Penelitian ini di Kecamatan Karanganyar 

2. Waktu Penelitian 

Tahap-tahap pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama empat bulan, yaitu 

sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Januari 2012. 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data penelitian ini adalah kualitatif, karena data-data yang diperoleh berupa 

data tidak berbentuk angka atau data yang terdiri dari kata-kata dan tindakan. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah: anggota Damnkids Urban, tempat dan 

peristiwa, dan dokumentasi. 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah anggota Damnkids Urban, orang tua, masyarakat, 

serta peneliti sendiri. 
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Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, 

dokumentasi dan wawancara. 

Validitas Data 

Teknik yang digunakan untuk mengetahui validitas data dalam penelitian ini 

adalah dengan triangulasi sumber pengumpulan data dan triangulasi teknik 

pengumpulan data. 

Analisis Data 

Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif. 

Adapun langkah-langkah teknik analisis data model interaktif adalah sebagai 

berikut: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan 

(Patilima, 2005:100). 

Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan 

telaah dokumen.  

HASIL PENELITIAN 

Damnkids Urban adalah salah satu komunitas street art yang berkembang di 

Kabupaten Karanganyar. Komunitas ini terbentuk pada 17 Oktober 2009 dengan 

jumlah anggota adalah lima orang yang terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan. 

Mereka adalah Puja Sanjaya, Diaz Anthera, Mu’amar Yusuf, Rifai Ramadhana 

Indra Gunawan, dan Yhousef Maleis. Damnkids Urban bergerak di bidang mural 

yakni seni lukis yang banyak mengadung pesan moral. Hasil karya Damnkids 

Urban yang banyak mengandung nilai moral diantaranya tulisan Hidup Numpang 
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Senyum, Diam itu Emas Diam itu Malas, Filosofer dan Seniman Bersatu Merubah 

Keindahan Kota, Karanganyar Tolak Sistem Kerja Kontrak dan Outsourching 

Buruh Menggugat, Seni Mengalir seperti Air, Maju tak Gentar Membela yang 

Beruang “Bukan Sindiran tapi Kenyataan”, Inspirasi Datangnya Lebih Langka 

dari Kemunculan Komet Halley, Karanganyar Bukan Sarang Pamflet Liar, RSBI 

Edukasi Sarat Money dan Edukasi Minim Money Tanpa Korupsi. Indikator moral 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai kebenaran, nilai kejujuran, nilai 

religius, anti kekerasan, dan toleransi.  

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

Kesimpulan  

Street art atau seni jalanan adalah salah satu cabang seni rupa. Seni ini 

menggunakan ruang publik sebagai media gambarnya. Damnkids Urban adalah 

salah satu komunitas street art yang ada di Kabupaten Karanganyar. Komunitas 

yang berdiri pada 17 Oktober 2009 ini beranggotakan lima orang. Mural adalah 

seni yang mereka kembangkan. Dalam setiap karyanya, komunitas ini selalu 

menyampaikan pesan moral. 

Hasil karya Damnkids Urban yang mengandung pesan moral diantaranya 

Hidup Numpang Senyum, Diam itu Emas Diam itu Malas, Filosofer dan Seniman 

Bersatu Merubah Keindahan Kota, Karanganyar Tolak Sistem Kerja Kontrak dan 

Outsourching Buruh Menggugat, Seni Mengalir seperti Air, Maju tak Gentar 

Membela yang Beruang “Bukan Sindiran tapi Kenyataan”, Inspirasi Datangnya 

Lebih Langka dari Kemunculan Komet Halley, Karanganyar Bukan Sarang 

Pamflet Liar, RSBI Edukasi Sarat Money dan Edukasi Minim Money Tanpa 
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Korupsi. Indikator moral yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai 

kebenaran, nilai kejujuran, nilai religius, anti kekerasan, dan toleransi. 

IMPLIKASI 

1. Komunitas street art Damnkids Urban di Kabupaten Karanganyar merupakan 

komunitas yang dapat dijadikan wadah sebagai para pemuda yang memiliki 

hobi melukis jalanan. 

2. Keberadaan komunitas street art di suatu daerah juga tidak luput dengan pro 

dan kontra. Bagi para penikmat seni, komunitas ini dapat merubah kekosongan 

tembok-tembok kota menjadi kanvas untuk menuangkan ide-idenya. Namun, 

pihak yang mengecam komunitas ini menganggap bahwa seni mural hanya 

dapat merusak keindahan kota.  

3. Dalam setiap karyanya, seni mural tidak hanya mengedepankan aspek seni 

melainkan juga mengangkat isu-isu yang sedang hangat. Selain itu, dalam 

karyanya juga mengandung nilai-nilai moral. 

SARAN 

1. Kepada Keluarga Anggota Komunitas 

Komunitas street art bukan merupakan komunitas jalanan yang buruk. 

Komunitas ini hanya ingin menuangkan segala bentuk ide-idenya melalui sebuah 

seni. Untuk itu, bagi orang tua yang anaknya tergabung dalam komunitas ini tidak 

perlu khawatir. Melalui komunitas ini, juga dapat menyalurkan hobi mereka. 

Untuk itu, perlu dukungan dari orang tua agar komunitas ini dapat lebih banyak 

menciptakan ide-ide moral mereka. tetapi harus juga ada kontrol dari orang tua 

agar anaknya tidak salah dalam pergaulan.   

2. Kepada Pemerintah Setempat 
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Seni mural sekarang tidak asing lagi para seniman. Seni ini membutuhkan 

media untuk menggambar. Media yang digunakan tidak hanya secarik kertas 

maupun pensil melainkan tembok maupun media lainnya. Seni ini sekarang 

dipandang tidak hanya merusak keindahan kota melainkan sebuah keindahan. 

Untuk itu perlu adanya tempat bagi para seniman-seniman jalanan ini. Misalnya 

dengan sering mengadakan kompetisi-kompetisi mural maupun penyediaan media 

seperti halnya yang sudah dilakukan di kota-kota besar lainnya. 

3. Kepada Masyarakat 

Komunitas ini menciptakan seni bertujuan untuk menyampaikan pesan 

moral bagi generasi muda. Coretan-coretan di tembok-tembok rumah maupun di 

lahan kosong mereka jadikan media karena terbatasnya media yang ada. Untuk 

itu, masyarakat agar lebih memperhatikan keberadaan mereka karena sebenarnya 

komunitas ini tidak merugikan siapapun melainkan menciptakan keindahan di 

tempat yang kosong. 
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