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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Tentang Peranan 

 

Untuk memperoleh gambaran tentang yang jelas dan lengkap mengenai pengertian 

peranan, maka dalam hal ini akan dikemukakan beberapa definisi yang berkenaan 

dengan peranan oleh para ahli. 

 

Peranan merupakan aspek dinamis dari status (kedudukan). Soejono Soekanto (1986: 

23) berpendapat bahwa peranan adalah aspek dimana dari kedudukan atau status, 

apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukanya 

berarti ia menjalankan peranya. Peranan sangat penting dalam mengatur perilaku 

seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan orang lain. Dengan 

demikian orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan 

orang lain dalam kelompoknya. 
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Menurut Soeleman B. Taneko (1986:23) peranan adalah pola tingkah laku yang 

diharapkan dari orang yang memangku suatu status. Sedangkan Taliziduhu Ndraha 

(1990:111) mengartikan peranan (roles) itu mencakup prilaku yang perlu 

dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam suatu sistem sosial. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian peranan 

adalah tindakan atau tingkah laku yang diharapkan dari orang atau suatu objek 

tertentu. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan peranan adalah aktifitas 

komunikasi antarpribadi yang dapat terlihat dalam proses perubahan gaya hidup 

remaja di Bandar Lampung yang mengacu pada konsep Devito. 

 

 

B. Tinjauan Tentang Komunikasi Antar Pribadi 

 

Komunikasi antarpribadi adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua 

orang atau lebih secara tatap muka, seperti yang dinyatakan oleh R. Wayne Pace 

(1979) bahwa ”interpersonal communication is communication involving two or 

more people in a face to face setting” (Cangara, 2007: 33). Adapula pendapat pakar 

lain yang menyatakan bahwa komunikasi antarpribadi merupakan proses pengiriman 

dan penerimaan pesan–pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang-

orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik sekaligus. Berdasarkan dari 

dua definisi diatas, dapat dikatakan bahwa komunikasi antarpribadi adalah proses 
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pengiriman dan penerimaan pesan–pesan antara dua orang atau lebih (diutamakan 

secara tatap muka) dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik sekaligus. 

 

Begitu pentingnya komunikasi antarpribadi dalam kehidupan karena setiap manusia 

membutuhkan dan senantiasa membuka dan menjalin komunikasi dengan hubungan 

sesamanya.  

Sebagai komunikasi yang paling lengkap dan paling sempurna, komunikasi 

antarpribadi berperan penting hingga kapanpun, selama manusia masih mempunyai 

emosi. Kenyataannya komunikasi tatap muka ini membuat manusia merasa lebih 

akrab dengan sesamanya, berbeda dengan komunikasi lewat media massa seperti 

surat kabar, televisi, ataupun lewat teknologi tercanggih sekalipun. Menurut sifatnya, 

komunikasi antarpribadi dapat dibedakan atas dua macam, yakni komunikasi diadik 

(dyadic communication) dan komunikasi kelompok kecil (small group 

communication) (Cangara, 2007: 32). Komunikasi diadik adalah proses komunikasi 

yang berlangsung antara dua orang dalam situasi tatap muka. Komunikasi diadik 

dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yakni percakapan, dialog dan wawancara. 

Menurut Steward L. Lubis dan Sylvia Moss, ciri-ciri komunikasi diadik adalah 

peserta komunikasi berada dalam jarak yang dekat dan peserta komunikasi mengirim 

dan menerima pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal maupun 

nonverbal (Dedy Mulyana, 2005). 
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Sedangkan komunikasi kelompok kecil adalah proses komunikasi yang berlangsung 

antara tiga orang atau lebih secara tatap muka, dimana anggota-anggotanya saling 

berinteraksi satu sama lain (Cangara, 2007: 32). Komunikasi antarpribadi dapat 

dikatakan sebagai salah satu komunikasi yang penting karena dalam prosesnya 

diutamakan untuk bertatap muka atau secara langsung. Hal ini sedikit banyaknya 

dapat mengurangi kesalahpahaman dalam memberi dan menerima pesan yang 

disampaikan. Bila dibandingkan dengan bentuk komunikasi yang lain, komunikasi 

antarpribadi dianggap paling berguna dalam mengubah sikap, kepercayaan, opini dan 

perilaku komunikan. 

 

 

1. Ciri-Ciri Komunikasi Antarpribadi 

 

Biasanya komunikasi antarpribadi diartikan sebagai bentuk komunikasi yang 

dilakukan oleh dua orang. Padahal, pada kenyataannya komunikasi antarpribadi juga 

dapat dilakukan oleh lebih dari dua orang. Hal ini menyebabkan kerancuan antara 

komunikasi antarpribadi dan  komunikasi kelompok. Ada ciri-ciri yang menunjukkan 

bahwa komunikasi berjalan secara antarpribadi, yaitu (Liliweri, 1991: 61) : 

1. Jumlah orang yang terlibat sedikit berkisar dua hingga sepuluh orang. 

2. Tingkat kedekatan fisik pada waktu berkomunikasi intim sangat pribadi. 

3. Peran komunikasinya informal. 
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4. Penyesuaian pesan bersifat khusus yaitu pesan hanya diketahui oleh komunikator 

dan komunikan saja. 

5. Tujuan dan maksud komunikasi tidak berstruktur tetapi sangat sosial. Hal ini 

karena sifatnya yang pribadi sehingga tujuan yang disampaikan hanya mengenai 

kepentingan komunikator kepada komunikan saja atau sebaliknya. 

Dari ciri-ciri tersebut dapat dikatakan bahwa komunikasi antarpribadi merupakan 

komunikasi yang cenderung memiliki arus pesan dan konteks komunikasi secara dua 

arah. Sehingga menyebabkan tingkat umpan balik yang terjadi akan semakin tinggi 

karena umpan balik tersebut bersifat segera. 

 

 

2. Fungsi Komunikasi Antarpribadi 

 

Fungsi komunikasi antarpribadi terbagi menjadi dua, yaitu : 

1. Fungsi Sosial 

Karena dalam proses komunikasi antarpribadi beroperasi dalam konteks sosial yang 

orang-orangnya berinteraksi satu sama lain, maka secara otomatis komunikasi 

antarpribadi memiliki fungsi sosial. Yang mengandung aspek : 

 

a. Manusia berkomunikasi untuk mempertemukan kebutuhan psikologis dan 

biologis. 
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b. Manusia berkomunikasi untuk memenuhi kewajiban sosial. 

c. Manusia berkomunikasi untuk mengembangkan hubungan timbal balik. 

d. Manusia berkomunikasi untuk meningkatkan dan merawat mutu diri sendiri. 

e. Manusia berkomunikasi untuk menangani konflik. 

 

2. Fungsi Pengambilan Keputusan 

a. Manusia berkomunikasi untuk membagi informasi 

b. Manusia berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain. 

Intinya komunikasi antarpribadi ialah komunikasi yang cenderung memiliki arus 

pesan dan konteks komunikasi secara dua arah. Sehingga menyebabkan tingkat 

umpan balik yang terjadi akan semakin tinggi, karena umpan balik yang terjadi 

bersifat segera. 

 

 

3. Efektifitas Komunikasi Antarpribadi 

 

Komunikasi antarpribadi, seperti bentuk prilaku yang lain, dapat sangat efektif tetapi 

dapat sangat tidak efektif juga. Sedikit saja perjumpaan yang lebih efektif daripada 

yang lain. Karakteristik komunikasi antar pribadi dapat dilihat dari tiga sudut 

pandang, yang ketiganya saling melengkapi (Devito,1997:259-266), yaitu: 

 

 



 

16 

 

1. Sudut pandang humanistik 

Di dalam sudut pandang humanistik terdapat lima kualitas yang menciptakan 

interaksi yang bermakna, jujur dan memuaskan. Lima kualitas yang ditekankan dalam 

sudut pandang ini adalah: 

a. Keterbukaan (openness) 

Kualitas keterbukaan mengacu pada sedikitnya tiga aspek dari komunikasi 

antarpribadi. Pertama, komunikator antarpribadi yang efektif harus terbuka kepada 

orang yang diajaknya berinteraksi. Kedua, mengacu pada kesediaan komunikator 

untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang. Ketiga, mengetahui bahwa 

perasaan dan pikiran yang keluar memang milik kita dan kita bertanggung jawab 

atasnya. 

a. Empati (emphaty) 

Empati adalah kemampuan seseorang untuk menempatkan dirinya pada posisi atau 

peranan orang lain. Dalam arti bahwa seseorang secara emosional maupun intelektual 

mampu memahami apa yang dirasakan dan dialami orang lain. 

b.  Sikap Mendukung (supportiveness) 

Komunikasi antarpribadi akan efektif bila dalam diri seseorang ada perilaku 

supportif. Maksudnya satu dengan yang lainnya saling memberikan dukungan 

terhadap pesan yang disampaikan. 

c. Sikap Positif (positiveness) 
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Kita mengkomunikasikan sikap positif dalam komunikasi antarpribadi dengan 

sedikitnya dua cara yaitu dengan menyatakan sikap positif dan secara positif 

mendorong orang yang menjadi teman kita berinteraksi. 

d.  Kesetaraan (equality) 

Keefektifan komunikasi antarpribadi juga ditentukan oleh kesamaan-kesamaan yang 

dimiliki pelakunya. Seperti nilai, sikap,watak, perilaku, kebiasaan, pengalaman, dan 

sebagainya. 

 

2. Sudut Pandang Pragmatis 

Sudut pandang pragmatis atau keprilakuan, yang menekankan pada manajemen 

kesegaran interaksi, juga dinamai dengan model kompetensi, memusatkan pada 

prilaku spesifik yang harus digunakan oleh komunikator untuk mendapatkan hasil 

yang diinginkan. Sudut pandang ini juga menawarkan lima kualitas efektifitas : 

a.  Kepercayaan diri 

Komunikator yang efektif selalu merasa nyaman bersama orang lain dan merasa 

nyaman dalam situasi komunikasi pada umumnya. 

b.Kebersatuan  

Kebersatuan mengacu pada penggabungan antara pembicara dan pendengar atau 

tercipta rasa kebersamaan dan kesatuan. Komunikator yang memperlihatkan 

kebersatuan mengisyaratkan minat dan perhatian. Kebersatuan menyatukan 

pembicara dan pendengar. 

c.   Manajemen Interaksi 
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Komunikator yang efektif mengandalikan interaksi untuk kepuasan kedua pihak. 

Dalam manajemen interaksi yang efektif, tidak seorangpun merasa diabaikan atau 

merasa menjadi tokoh penting. Masing-masing pihak berkontribusi dalam 

keseluruhan komunikasi. 

d. Daya Ekspresi 

Mengacu pada keterampilan mengkomunikasikan keterlibatan tulus dalam interaksi 

antarpribadi. Kita mendemonstrasikan daya ekspresi dengan menggunakan variasi 

dalam kecepatan, nada,volume dan ritme suara untuk mengisyaratkan keterlibatan 

dan perhatian. 

e.  Orientasi kepada orang lain 

Orientasi ini mengacu pada kemampuan kita untuk menyesuaikan diri dengan lawan 

bicara selama perjumpaan antarpribadi. Orientasi ini mencakup pengkomunikasian 

dan minat terhadap apa yang akan dikatakan lawan bicara. 

 

3. Sudut pandang pergaulan social dan sudut pandang kesetaraan 

Sudut pandang ini didasarkan pada sudut pandang ekonomi imbalan dan biaya. Sudut 

pandang ini mengasumsikan bahwa suatu hubungan merupakan kemitraan, dimana 

imbalan dan biaya saling dipertukarkan (Devito, 1997: 259). 
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4. Tujuan Komunikasi Antarpribadi 

 

Dalam pelaksanaannya komunikasi antarpribadi memiliki tujuan-tujuan utama. 

Terdapat enam tujuan komunikasi antarpribadi yang dianggap penting yaitu : 

1. Mengenal diri sendiri dan orang lain. 

Salah satu cara untuk mengenal diri sendiri adalah melalui komunikasi 

antarpribadi. Dengan membicarakan tentang diri kita dan orang lain, kita akan 

mendapatkan perspektif baru tentang diri kita sendiri dan memahami lebih 

mendalam tentang sikap dan perilaku kita. 

2. Mengetahui dunia luar. 

Komunikasi antarpribadi memungkinkan kita untuk memahami lingkungan 

kita secara baik yakni tentang objek, kejadian-kejadian dan orang lain. 

3. Menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna. 

Banyak waktu yang kita gunakan dalam komunikasi antarpribadi bertujuan 

untuk menciptakan dan memelihara hubungan social dan orang lain. 

4. Mengubah sikap dan perilaku. 

Dalam komunikasi antarpribadi kita banyak menggunakan waktu untuk 

mempersuasi orang lain melaui komunikasi antarpribadi. 

5. Bermain dan mencari hiburan. 

Komunikasi antarpribadi bisa member suasana yang lepas dari keseriusan, 

ketegangan, kejenuhan dan lain sebagainya. 
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6. Membantu orang lain. 

Kita sering memberikan berbagai nasehat dan saran pada teman kita yang 

sedang menghadapi suatu persoalan dan berusaha untuk menyelesaikan 

persoalan tersebut. Contoh ini memperlihatkan bahwa tujuan dari proses 

komunikasi antarpribadi adalah membantu orang lain. (Widjaja, 2000:122-

125). 

 

 

C. Tinjauan Tentang Gaya Hidup 

 

Gaya hidup adalah perilaku seseorang yang ditunjukkan dalam aktivitas, minat dan 

opini khususnya yang berkaitan dengan citra diri untuk merefleksikan status 

sosialnya. Gaya hidup merupakan frame of reference yang dipakai sesorang dalam 

bertingkah laku dan konsekuensinya akan membentuk pola perilaku tertentu. 

Terutama bagaimana dia ingin dipersepsikan oleh orang lain, sehingga gaya hidup 

sangat berkaitan dengan bagaimana ia membentuk image di mata orang lain, 

berkaitan dengan status sosial yang disandangnya. Untuk merefleksikan image inilah, 

dibutuhkan simbol-simbol status tertentu, yang sangat berperan dalam mempengaruhi 

perilakunya.  

 

Gaya hidup lebih menekankan pada aktivitas yang dilakukan sehari-hari, bukan lagi 

hanya sekedar penampilan fisik saja namun sudah sampai pada tahap penjiwaan. 
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Entah siapa yang mulai mempopulerkan kata ini, atau pun ikut mendukung bahwa 

inilah jaman yang harus bergaya hidup. Kalau saja seseorang ikut trend terbaru yang 

berkembang saat ini, dia layak dikatakan orang yang bergaya hidup tinggi. 

Sebaliknya, jika tidak mau ikut-ikutan, akan dicap bergaya hidup rendah. Sebuah 

tudingan yang menurut penulis terlalu menghakimi, hingga muncullah gap atau jarak 

antara dua kelompok tersebut (http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php). 

 

Fenomena ini pokok pangkalnya adalah stratifikasi sosial, sebuah struktur sosial yang 

terdiri lapisan-lapisan :  

1. Dari lapisan teratas sampai lapisan terbawah.  

2. Dalam struktur masyarakat modern. 

3. Status sosial haruslah diperjuangkan (achieved). 

4. Dan bukannya karena diberi atau berdasarkan garis keturunan (ascribed).  

 

Selayaknya status sosial merupakan penghargaan masyarakat atas prestasi yang 

dicapai oleh seseorang. Jika seseorang telah mencapai suatu  prestasi tertentu, ia 

layak di tempatkan pada lapisan tertentu dalam masyarakatnya. Semua orang 

diharapkan mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih prestasi, dan melahirkan 

kompetisi untuk meraihnya (http://lifestyle-awan.blogspot.com/). 

 

http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php
http://lifestyle-awan.blogspot.com/
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Gaya hidup sering dijadikan patokan atau sebuah standar penempatan seseorang 

dalam sebuah kelompok atau pergaulan. Sebuah kondisi yang membuat orang-orang, 

terutama anak muda yang masih mencari jati diri dan pertemanan, terjebak dalam 

dunia konsumerisme. Melihat temannya memakai sesuatu yang terbaru, dengan alasan 

supaya tidak minder dan diterima dalam pergaulan, segala cara ditempuh supaya dia 

juga memilikinya. 

 

Tidak heran pada akhirnya banyak orang yang terjebak dalam dunia keglamoran 

dengan aneka konsekuensi yang membuatnya pusing tujuh keliling akibat korban 

gaya hidup misalnya masalah keuangan. Entah dari sekedar mempergunakan uang 

sekolah atau kuliah, mengoleksi sejumlah kartu kredit yang hampir semuanya over 

limit, menggantungkan diri pada lintah darat, hingga melakukan  korupsi atau 

penipuan-penipuan  keuangan yang akhirnya akan menghancurkan masa depannya 

sendiri. 

 

Di sisi lain, gaya hidup juga terkadang menjadi sebuah pilihan hidup bagi seseorang. 

Sebuah kenyamanan dan ketenangan akan didapatkan apabila dia telah menjalani 

gaya hidupnya. Tidak selamanya gaya hidup itu penuh akan keglamoran. Komunitas 

Skinhead juga memiliki gaya hidup, tetapi sangat jauh dari keglamoran. Mereka 

justru memilih gaya hidup yang lebih sederhana. Dan dengan gaya hidup yang 

sederhana ini mereka mencoba untuk lebih baik menjalani hidup mereka seterusnya. 
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D. Tinjauan Tentang Skinhead  

 

Asal usul Skinhead berawal di Inggris pada pertengahan sampai akhir tahun 1960-an. 

Lahir dari sebuah budaya anak muda yang dikenal dengan nama Mods. Mods adalah 

kelompok anak-anak muda di kawasan Inggris pada tahun1960-an yang mengenakan 

pakaian rapi dan mengendarai skuter, mereka berasal dari golongan sosial kelas 

menengah yang ingin kelihatan rapi, menonjol dan mampu menandingi penampilan 

kelas-kelas lainnya, ingin tampak kompetitif dan bangga (Kaum Skinhead, Marshall, 

1996). Untuk memisahkan mereka dari anak anak Mods yang dinilai terlalu rapi dan 

kurang keras, mereka memotong rambut mereka sangat cepak bahkan hingga botak 

dan juga mereka mentukan penampilan mereka agar berbeda dengan anak-anak 

Mods.  

 

Skinhead adalah sub-kultur yang lahir di London, Inggris pada pertengahan tahun 

1960-an. Skinhead sering kali berkepala botak. Musik Oi! identik dengan para 

skinhead yang dulunya pernah mengalami masa kejayaan di akhir tahun 1960-an dan 

terkenal lewat spirit of 69-nya. Sebelum kehadiran musik Oi!, para skinhead 

pendahulu senang memainkan musik two tone yang mendapatkan akarnya dari 

percampuran musik pop, classic reggae, rocksteady dan ska.  

 

Biasanya mereka mengenakan baju seperti, Polo shirt(Ben Sherman, Fred Perry), 

jeans diatas mata kaki, jacket jeans, jacket Bomber, Harrington jacket, V Neck 
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Sweaters, boots Doc Martien, dan masih banyak lagi. Kelompok Skinhead ini mudah 

dijumpai setiap hari sabtu di lapangan sepak bola ketika mereka sedang memberi 

dukungan  club bola kebanggaannya. Support dan kebanggan mereka yang begitu 

fanatik inilah yang sering memicu pertikaian dengan supporter dari club lain. Mereka 

sebenarnya tak lain adalah hooligan/bonek beringas-nya Inggris, mereka inilah yang 

mengawali legenda kerusuhan sepak bola di Inggris. Ketika malam  tiba, Skinhead 

memakai pakaian yang terbaik yang mereka sukai dan  nongkrong di club-club kecil 

daerah East End London, disitu mereka berdansa untuk jenis musik baru murahan 

yang dibawa oleh imigran Jamaika ke Inggris.  

 

Musik tersebut jenisnya beragam, mulai dari Soul, Regggae, Bluebeat, Ska, Blues dan 

Rocksteady. Selama dalam club itu mereka berdansa, mabuk, dan  bercanda dengan 

yang lainnya juga dengan imigran- imigran Jamaika (Bajingan, Skinhead/Punk 

Newsletter, 1999). Hilangnya sebuah trend bukan berarti hilangnya subkultur yang 

tercipta atau terbawa oleh trend tersebut. Karena Skinhead sendiri pada dasarnya 

adalah suatu subkultur bukannya sebuah genre atau aliran musik, pilihan musiknya 

pun bisa beragam. 

 

Skinhead kini mulai menyebar ke berbagai negara di dunia seperti di Brazil, Portugis, 

Italia, Jepang, Malaysia, Singapura, Indonesia, Swedia, dan lain-lain. Setiap negara 

mendukung sejarah, cita-cita, penampilan dan nilai-nilai dan kultur  asli Skinhead. 

Tentu saja hal tersebut disesuaikan dengan lingkungan, kebudayaan dan nasionalisme 
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di tiap negara tersebut. Sebagai salah satu subkultur yang semakin tumbuh 

berkembang di berbagai belahan dunia, Skinhead telah menjadi bagian dari budaya 

sebuah bangsa yang kuat, tak terkecuali di Indonesia. Rentang perbedaan jarak dan 

waktu telah menjadi jurang pemisah antar komunitas kaum Skinhead yang telah 

tumbuh dan berdiri tegak di seluruh kepulauan di Indonesia.  

Di Bandung contohnya, Skinhead dimulai pertengahan 1990-an diawali dengan band 

Runtah. Ketika terjadi booming Ska di Indonesia, bermunculan banyak Skinhead, 

entah mereka hanya ikut-ikutan saja ataupun Skinhead sejati. Seiring dengan "mati"-

nya trend Ska karena dihantam secara dahsyat oleh major label, maka menghilang 

pulalah Skinhead. Tapi ingat, setiap hilangnya suatu trend bukan berarti hilang pula 

sub-kultur yang tercipta atau terbawa oleh trend tersebut. Walaupun sedikit, tapi 

Skinhead di Indonesia, di Bandung khususnya semakin lama semakin kuat dan 

banyak. 

 

Ada beberapa organisasi Skinhead di dunia yang masuk ke Indonesia. Antara lain 

adalah Red Anarchist Skinhead dan Skinhead Against Racial Prejudice. Bahkan Neo-

Nazi Skinhead sendiri ada di negara kulit berwarna seperti Indonesia ini. Beberapa 

gelintir Skinhead Rasis ini terlihat di Bandung dan Jakarta. Di Yogyakarta para 

Skinhead umumnya sudah mengerti asal-usul Sub-kultur ini. Di Yogyakarta beberapa 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bandung
http://id.wikipedia.org/wiki/90-an
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Runtah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Booming&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Major_label
http://id.wikipedia.org/wiki/Subkultur
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Red_Anarchist_Skinhead
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Skinhead_Against_Racial_Prejudice&action=edit&redlink=1
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band Skinhead memainkan ska selain Oi! dan Hardcore 

(www.skinheadindonesia.blogspot.com). 

 

Begitu pula di Bandar Lampung, komunitas ini berkembang pada tahun 1997-an, 

ketika diadakannya kompilasi band dibawah manajemen Youth Record, dari sini 

mulai banyak band-band Skinhead yang terbentuk disini, seperti :  

1. Party Boots, 

2. Bad Idol, 

3. Pribumi Fight Back, 

4. Bootbois, 

5. Minuman Keras, 

6. Oi! Revolution ’45, 

7. Merah Putih dan lain-lain. 

Dahulu Skinhead di Bandar Lampung bisa ditemui di Jalan Pelita, Rajabasa dan 

mereka menamakan komunitas mereka 420 Skoink Crew, tapi sekarang sudah jarang 

mereka terlihat bersama disana. Sekarang anak-anak Skinhead ini bisa ditemui di 

GOR Saburai, Tanjung Karang setiap akhir pekan dimana mereka menghabiskan 

waktu libur dengan bercanda bersama.  

 

http://www.skinheadindonesia.com/
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 Untuk Skinhead di Lampung sendiri, dapat ditemui dimana saja, tetapi mudahnya 

dapat ditemui di daerah GOR Saburai dan sekitarnya. Tapi tidak terlalu seperti 

Skinhead di Inggris, yang begitu fanatik dengan club  bolanya sehingga memicu 

kerusuhan, mereka lebih cenderung mengikuti gaya hidupnya. Tapi karena peneliti 

ingin melihat interaksi yang setiap hari terjadi, maka penulis tidak terpaku pada 

daerah itu saja. 

  

 

E. Tinjauan Tentang Remaja 

 

Definisi  remaja pada setiap negara sangat berbeda terlebih lagi di Indonesia yang 

terdiri dari berbagai macam suku, adat, tingkatan sosial maupun pendidikan, yang 

masing-masing memiliki criteria khusus untuk mendefinisikan remaja.Namun sebagai 

pedoman umum kita dapat menggunakan batasan usia 11-24 tahun danbelum 

menikah untuk remaja Indonesia dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. 

1. Pada usia 11 tahun umumnya tanda-tanda seksual sekunder pada remaja mulai 

nampak (kriteria fisik). 

2. Banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil balik, baik 

menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan 

mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial). 
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3. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa, 

seperti tercapainya identitas diri (ego identity) tercapainya fase genital dari 

perkembangan psikologi dan tercapainya puncak perkembangan kognitif maupun 

moral (kriteria psikologik). 

4. Usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk member peluang bagi 

mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang 

tua, belum memiliki hak-hak penuh segabai orang dewasa (secara adat tradisi), 

belum bisa memberikan pendapatnya sendiri. 

5. Dalam definisi di atas, suatu perkawinan sangat menentukan, karena arti 

perkawinan masih sangat penting di masyarakat kita secara menyeluruh. Seorang 

yang sudah menikah, pada usia berapapun dianggap dan diperlakukan sebagai 

orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun dalam kehidupan masyarakat 

dan keluarga. Karena itu definisi remaja disini dibatasi untuk yang belum 

menikah (Sarwono: 1994 : 14-15). 

Kasali menyatakan pada dasarnya remaja adalah spesies yang sedang mengalami 

pergeseran dari masa kanak-kanak menjadi orang dewasa. Pada masa perubahan itu 

mereka akan mengalami konflik, pemberontakan, rasa tidak nyaman, tidak pasti, dan 

mencari petunjuk terhadap apa yang harus dilakukan. Bergeser dari orang tua ke 

teman, media massa (khususnya radio, majalah dan televisi), dan tentu saja melalui 

iklan (www.kontan-online.com 2002). 

http://www.kontan-online.com/
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Dari definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa remajaadalah masa peralihan 

dimana seorang beranjak dari masa kanak-kanak menjadi dewasa. Dimana mereka 

akan merasakan perubahan dalam diri mereka baik secara fisik maupun psikologis. 

Adapun rentang usia dimulai pada umur 12 sampai 21 tahun, dalam masa transisi ini 

remaja remaja juga berusaha menemukan jati diri mereka menuju kebebasn. Batasan 

Usia Remaja Menurut Kartono (1990), dibagi tiga yaitu : 

1. Remaja Awal (12-15 Tahun) 

Pada masa ini, remaja mengalami perubahan jasmani yang sangat pesat dan 

perkembangan intelektual yang sangat intensif sehingga minat anak pada dunia luar 

sangat besar dan pada saat ini remaja tidak mau dianggap kanak-kanak lagi namun 

sebelum bisa meninggalkan pola kekanak-kanakannya. Selain itu pada masa ini 

remaja sering merasa sunyi, ragu-ragu, tidak stabil, tidak puas dan merasa kecewa. 

2.   Remaja Pertengahan  (15-18 Tahun) 

Kepribadian remaja pada masa ini masih kekanak-kanakan tetapi pada masa remaja 

ini timbul unsur baru yaitu kesadaran akan kepribadian dan kehidupan badaniah 

sendiri.Remaja mulai menentukan nilai-nilai tertentu dan melakukan perenungan 

terhadap pemikiran filosofis dan etis. 

Maka dari perasaan yang penuh keraguan pada masa remaja awal maka pada rentan 

usia ini mulai timbul kemantapan pada diri sendiri. Rasa percaya diri pada remaja 

http://belajarpsikologi.com/batasan-usia-remaja/
http://belajarpsikologi.com/batasan-usia-remaja/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-kepercayaan-diri/
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menimbulkan kesanggupan pada dirinya untuk melakukan penilaian terhadap tingkah 

laku yang dilakukannya. Selain itu pada masa ini remaja menemukan diri sendiri atau 

jati dirnya. 

3.     Remaja Akhir  (18-21 Tahun) 

Pada masa ini remaja sudah mantap dan stabil. Remaja sudah mengenal dirinya dan 

ingin hidup dengan pola hidup yang digariskan sendiri dengan keberanian. Remaja 

mulai memahami arah hidupnya dan menyadari tujuan hidupnya. Remaja sudah 

mempunyai pendirian tertentu berdasarkan satu pola yang jelas yang baru 

ditemukannya. 

 

Berdasarkan batasan-batasan yang diberikan para ahli, bisa dilihat bahwa mulainya 

masa remaja relatif sama, tetapi berakhirnya masa remaja sangat bervariasi. Bahkan 

ada yang dikenal juga dengan istilah remaja yang diperpanjang, dan remaja yang 

diperpendek (http://belajarpsikologi.com/batasan-usia-remaja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://belajarpsikologi.com/batasan-usia-remaja/
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F. Kerangka Pemikiran 

 

Bandar Lampung sendiri skinhead yang berkembang dari tahun 1997-an hingga 

sekarang, sedikit atau banyak mungkin telah  mempengaruhi gaya hidup dari remaja 

di kota ini. Tentunya hal ini pula yang menjadi alasan penulis ingin meneliti 

penelitian ini. 

 

Aspek peranan komunikasi antarpribadi dimulai dengan lima kualitas umum yang 

dipertimbangkan yaitu keterbukaan (openness), empati (empathy), sikap mendukung 

(supportiveness), sikap positif (positiveness), dan kesetaraan (equality). Melihat dari 

kerangka pikir diatas, penulis melakukan penelitian terhadap para remaja dengan 

penganut sub-kultur skinhead  pada kehidupan sehari-hari mereka, bagaimana peran 

komunikasi antarpribadi yang terjadi. Apakah dapat merubah gaya berpenampilan 

dan selera musik remaja yang baru menganut sub-kultur ini. 
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BAB III 

 

Gambar 1. Bagan kerangka pikir. 
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konsep Devito, Sudut Pandang 

Humanistik : 
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