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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komunikasi merupakan salah satu aspek terpenting dan kompleks bagi kehidupan

manusia. Manusia sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang dilakukanya dengan

manusia lain, baik yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal sama sekali

(Stephen W. Little John,& Karen A.Foss 2008:2). Hingga kini tedapat ratusan

definisi tentang komunikasi yang telah dikemukakan oleh para ahli, seringkali banyak

terdapat perbedaan bahkan bertentangan, sehingga definisi komunikasi itu sendiri

masih bersifat sangat luas (Fank Dance & Carl Larson). Dalam riset sosiologi yang

dilakukannya, terdapat  faktor- faktor dalam tejadinya sebuah pesan (message), yaitu

communicator, communicant, media, sehingga sangat mungkin adanya feedback
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antara narasumber (communicator) dengan khalayak (communicant) melalui media

yang akan menjadi sebuah pesan (message) yang nantinya akan saling bekaitan bagi

kedua belah pihak.

Pada dasarnya komunikasi adalah sebuah interaksi yang dilakukan oleh setiap

khalayak maupun kelompok terhadap lingkungan sekitarnya, baik dengan khalayak

atau kelompok lain, serta dengan alam sekitar dan juga Tuhan. Pola komunikasi

merupakan cara prilaku  berkomunikasi yang saling memberikan tanggapan yang

bersifat sangat dinamis (Stephen W. Little John,& Karen A.Foss 2008&2005:8). Saat

pola-pola interaksi yang terbentuk relatif  tidak stabil dalam suatu peristiwa, maka

interaksi baru bisa terjadi, dan saat interaksi itulah terdapat sebuah proses

pembelajaran dikehidupan sehari- hari, baik dalam tingkat pendidikan SD, SMP,

SMA, maupun di tingkat universitas.

Saat manusia mulai saling berinteraksi, akan terjadi berbagai hubungan seperti

tolong-menolong, saling mempengaruhi pemikiran, tukar-menukar pengalaman, dan

sebagainya. Ketika hubungan antarmanusia tersebut memiliki faktor persamaan

seperti tujuan, kepentingan, ideologi, maka dengan sendirinya akan timbul kelompok-

kelompok sosial atau social group di dalam kehidupan manusia ini.

Dalam hal ini, komunikasi menjadi suatu mekanisme untuk mensosialisasikan norma-

norma budaya masyarakat, baik secara “horizontal” dari suatu masyarakat kepada

masyarakat lainnya, ataupun secara vertikal dari suatu generasi ke generasi
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berikutnya. Pada sisi lain, budaya merupakan norma-norma atau nilai-nilai yang

dianggap sesuai untuk kelompok tertentu (Mulejana,2000:6). Seperti yang dikatakan

oleh Edward T. Hall, komunikasi dan budaya mempunyai hubungan timbal balik,

seperti dua sisi mata uang. Budaya menjadi bagian dari prilaku komunikasi dan pada

gilirannya komunikasi turut menentukan memelihara, mengembangkan atau

mewariskan budaya.

Komunikasi juga secara terminologis merujuk pada adanya proses penyampaian suatu

pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dalam pengertian ini yang terlibat

dalam komunikasi adalah manusia. Merujuk pada pengertian (Ruben dan Steward

1998: 16) mengenai komunikasi manusia yaitu ”Human communication is the

process through which individuals –in relationships, group, organizations and

societies—respond to and create messages to adapt to the environment and one

another”. Bahwa komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan individu-

individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi dan masyarakat yang

merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama

lain.

Adaptasi dapat diartikan sebagai transformasi, transformasi budaya luar ke Indonesia

kian hari selalu saja meningkat. Setiap tahunnya atau tiap bulan atau bahkan tiap

harinya budaya luar masuk ke negeri ini dan tak jarang dapat dengan cepat menjamur

di masyarakat yang lama kelamaan mulai mengabaikan budaya negerinya sendiri.

Objek utama dari transformasi budaya luar adalah kaum remaja, di mana mereka
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tergolong masih senang mencari jati diri dan selalu ingin bebas dalam memilih jalan

hidupnya sehingga mudah sekali untuk dipengaruhi. Kejenuhan bisa dikatakan

menjadi salah satu penyebab masyarakat lebih memilih mengikuti budaya luar di

banding budaya sendiri. Atau juga budaya luar yang mereka terima itu terasa lebih

ideal di dalam diri mereka. Lama kelamaan hal seperti ini akan menimbulkan

pergeseran kebudayaan.

Pergeseran kebudayaan tersebut berarti terjadi perubahan sosial pula. Perubahan

sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan

mencakup semua bagiannya yaitu kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan

seterusnya bahkan perubahan terhadap ideologi manusia.

Secara singkat Samuel dan Koenig (Soekanto, 1990:337) mengatakan bahwa

perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola

kehidupan manusia. Modifikasi-modifikasi mana terjadi karena sebab-sebab intern

maupun sebab-sebab ekstern.

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (Soekanto,1990:189) merumuskan bahwa

kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat

menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah

(material culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya.

Rasa yang meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai

sosial yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti yang



5

luas. Selanjutnya, cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir orang-

orang yang hidup bermasyarakat dan yang antara lain menghasilkan filsafat serta ilmu

pengetahuan.

Sebenarnya sulit sekali untuk menentukan letak garis pemisah antara perubahan

sosial dan perubahan kebudayaan karena tidak ada masyarakat yang tidak memiliki

kebudayaan dan sebaliknya tidak mungkin ada kebudayaan yang tidak terjelma dalam

suatu masyarakat. Dalam perubahan sosial dan kebudayaan mempunyai satu aspek

yang sama yaitu kedua-duanya bersangkut paut dengan suatu penerimaan cara-cara

baru atau suatu perbaikan dalam cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya.

Banyak sekali budaya-budaya baru yang muncul dikarenakan perpindahan suatu

masyarakat atau individu ke daerah yang baru (migrasi). Salah satunya adalah

budaya/sub-kultur Skinhead. 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 di atas

mata kaki, jacket jeans, jacket Bomber, Harrington jacket, V Neck Sweaters, boots
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Doc Martien, Bretel/Suspender, celana jeans semi ketat, monkey boots dan masih

banyak lagi.

Skinhead juga sering dianggap rasis, karena dulu Skinhead terlibat bentrok beberapa

kali dengan imigran Pakistan dan imigran dari Asia Selatan di Inggris pada era 1960-

an. Kekerasan (yang tidak bisa dibenarkan biar bagaimanapun) yang dilakukan para

Skinhead tersebut dipicu oleh masalah pekerjaan. Mereka merasa lahan pekerjaannya

di rebut oleh para imigran tersebut yang mau dibayar lebih rendah. Karena karakter

Skinhead yang keras ini, yang sempat membuat mereka menjadi sebuah alat politik

partai sayap kanan (http:// kainkusam.wordpress.com/skinhead). Di Indonesia, genre

musik ska yang sempat menguasai pasar mainstream musik tanah air di tahun 1997-

an memperkenalkan kultur skinhead sebagai kelompok yang menyukai musik ska dan

erat hubungannya dengan para rude boys sebagai kelompok yang menjadi akar dari

musik ska itu sendiri. Di tahun 1999-an, musik Oi! semakin menancapkan kukunya di

scene musik tanah air. Band – band Oi! bermunculan di sejumlah kota besar seperti

Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Malang. Musik Oi! merupakan salah satu dari

jenis musik underground.

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 :
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1. Party Boots,

2. Bad Idol,

3. Pribumi Fight Back,

4. Bootbois,

5. Minuman Keras,

6. Oi! Revolution ’45,

Merah Putih dan lain-lain.

Dahulu musik Oi! menjadi musik yang popular di kalangan skinhead lokal. 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. Biasanya anak-anak Skinhead ini bisa ditemui di daerah GOR

Saburai Tanjung Karang, setiap akhir pekan dimana mereka menghabiskan waktu

libur dengan bercanda bersama.

Penelitian ini didasari atas fenomena yang terjadi di masyarakat Lampung khususnya

remaja Bandar Lampung. Adanya interaksi yang terjadi berulang-ulang antar remaja

yang bukan Skinhead dan yang penganut sub-culture skinhead di Bandar Lampung,

yang menyebabkan berubahnya gaya hidup seseorang terhadap budaya popular

tersebut. Dari peristiwa itu, penulis ingin mengupas lebih dalam lagi, tentang

bagaimana peranan komunikasi antarpribadi yang menyebabkan perubahan dalam

gaya hidup seseorang yang terjadi antara masyarakat yang berbeda budaya, apakah
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mereka saling tertarik karena faktor budaya masing- masing daerah atau hanya

sekedar kesamaan tempat, yang dipengaruhi oleh intensitas tatap muka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini yaitu.

Bagaimanakah peranan komunikasi antarpribadi antara penganut sub-kultur Skinhead

dengan remaja terhadap perubahan gaya hidup remaja di Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peranan komunikasi antarpribadi antara

penganut sub-kultur Skinhead dengan remaja terhadap perubahan gaya hidup remaja

di Bandar Lampung.
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D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan ini yaitu :

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

pengembangan ilmu komunikasi dan juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi

penelitian selanjutnya.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran

penulis, untuk memberikan gambaran serta informasi kepada mahasiswa/i tentang

peran komunikasi antarpribadi antara sub-kultur Skinhead dengan remaja terhadap

perubahan gaya hidup remaja di Bandar Lampung.


