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MOTTO

Innallaha laa yughayirru maa biqawmin hattaa yughayyirru maa bianfusihim
Allah  tidak akan merubah nasib suatu kaum, bila kaum tersebut

tidak mau berusaha1

(Q. S Al Ra’d ayat 11)

Untuk menjadi jauh dari kemiskinan maka menjadi suatu kewajiban bagi manusia
untuk memilih pekerjaan yang lebih menguntungkan secara ekonomi2

(Max Weber)

1 Departemen Agama RI. 1994. Terjemahan AL Qur’an Al Karim. Jakarta: Yayasan Penyenggara
Penerbit Al Qur’an.
2 Max Webber. 2002. Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. Jakarta: Pustaka Pramethea.



iv

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Panca Martha Handayani

NIM : 070910301139

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Motivasi

Anak Memilih Menjadi Anggota Komunitas Punk (Studi Kasus pada 3 (Tiga) Anak

Anggota Komunitas Punk Disekitar Kampus Tegal Boto Kabupaten Jember)” adalah

benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan

sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya

jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan

sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan

paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata

dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 April 2013

Yang menyatakan

Panca Martha Handayani
NIM 070910301139



v

SKRIPSI

MOTIVASI ANAK MEMILIH MENJADI ANGGOTA
KOMUNITAS PUNK

(Studi Kasus pada 3 (tiga) Anak Anggota Komunitas Punk Di Sekitar
Kampus Tegal Boto Kabupaten Jember)

Oleh

Panca Martha Handayani
NIM 070910301139

Dosen Pembimbing:

Kris Hendrijanto, S.Sos, M.Si.
NIP. 197001031998021001



vi

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Motivasi Anak Memilih Menjadi Anggota Komunitas Punk (Studi

Kasus pada 3 (Tiga) Anak Anggota Komunitas Punk Disekitar Kampus Tegal Boto

Kabupaten Jember)” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 11 April 2013

tempat : Ruang sidang skripsi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Tim Penguji:

Ketua Sekretaris

Dr. Nur Dyah Gianawati, MA Kris Hendrijanto, S.Sos, M.Si.
NIP. 195806091985032003 NIP. 197001031998021001

Anggota Anggota

Budhy Santoso, S.sos, M.Si Drs. Syech Hariyono, M.Si
NIP. 197012131997021001 NIP. 195904151989021001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA
NIP. 195207271981031003



vii

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji bagi Allah SWT. Shalawat dan salam semoga dicurahkan

kepada Rasulullah, Muhammad saw, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang

yang mengikuti beliau. Atas rahmat Allah yang diberikan kepada penulis maka

skripsi ini telah selesai dengan judul “Motivasi Anak Memilih Menjadi Anggota

Komunitas Punk (Studi Kasus pada 3 (tiga) Anak Anggota Komunitas Punk Di

Sekitar Kampus Tegal Boto Kabupaten Jember)”

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

penulis dalam merampungkan skripsi ini, antara lain:

1. Kris Hendrijanto, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan

dan memberi wawasan tentang pengerjaan skripsi dari tahap awal sampai

penyusunan skripsi ini;

2. Bapak Drs. Hadi Prayitno, M.Kes, selaku dosen pembimibing akademik bagi

peneliti;

3. Bapak Drs. Partono, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial;

4. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Jember yang selalu memberikan dukungan moril kepada

peneliti;

5. Bapak dan ibu Dosen pengajar Fakultas Ilmu Sosial Politik Jurusan Ilmu

Kesejahteraan Sosial yang telah berkenan mendidik penulis selama perkuliahan;

6. Seluruh Staf Akademik dan Kemahasiswaan, terimakasih atas bantuan dan

kerjasamanya terutama kepada bapak Ali yang telah sabar membantu kelancaran

administrasi peneliti;

7. Kepada ibu Sri Wahyuni dan para pihak-pihak yang terkait, serta kepada seluruh

informan dan semua orang yang telah membantu memperlancar terselesaikannya

Skripsi ini;

8. Dan kepada teman-teman Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2007:

Widya, Rani, Ria, Sari, Shanti, Ajeng, Dian, Hany, Ida, Lusi, Shoba, Belgis, Wiji,



viii

Shinta, dan teman-teman yang lain serta teman-teman jurusan Kesejahteraan

Sosial angkatan 2006, yang telah banyak menemani, membantu dan memotivasi

selama peneliti menuntut ilmu di Universitas Jember. Untuk Tities dan Erwina

serta sahabat-sahabat lain yang selalu memberikan semangat dan banyak

menemani peneliti baik suka maupun duka. Serta Wahyu Bawono yang telah

banyak memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis;

9. Serta teman-teman kerjaku yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya

kepada peneliti;

Dengan segala hormat, peneliti menerima segala kritik dan saran dari berbagai

pihak serta berharap skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca

khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 11 April 2013 Penulis



ix

RINGKASAN

Motivasi Anak Memilih Menjadi Anggota Komunitas Punk (Studi Kasus pada 3
(tiga) Anak Anggota Komunitas Punk Di Sekitar Kampus Tegal Boto
Kabupaten Jember); Panca Martha Handayani; 070910301139; 2013; 102
Halaman; Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember.

Masalah anak punk yang disebut-sebut terkenal dengan anak roker merupakan

masalah sosial yang berada ditengah-tengah kehidupan masyarakat Jember dan perlu

untuk segera diatasi karena banyak menimbulkan kerugian dan keresahan bagi

masyarakat. Keberadaannya juga kurang mendapatkan penerimaan dan perhatian

yang baik dari masyarakat, padahal jumlahnya semakin hari semakin meningkat.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi keberadaan anak

punk tersebut, baik melalui penangkapan maupun penahanan, namun keberadaannya

tetap tidak berkurang secara signifikan, bahkan semakin bertambah.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis tentang motivasi yang

mendasari seorang anak memutuskan masuk menjadi anggota komunitas punk.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi seorang anak

memilih masuk dalam komunitas tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi yang dipilih adalah

Kawasan kampus Universitas Jember, dengan alasan dilokasi tersebut terdapat

banyak anak-anak punk yang masih aktif. Penentuan informan menggunakan metode

Purposive terhadap tiga informan pokok, pengumpulan data dilakukan dengan

wawancara mendalam (indept interview) dan menggunakan observasi secara terang-

terangan dan tersamar (overt observation dan covert observation) dan keabsahan data

diuji dengan  menggunakan teknik triangulasi sumber data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi anak masuk dalam komunitas

punk terbagi menjadi dua yaitu motivasi yang disebabkan dari faktor internal dan

motivasi yang disebabkan dari faktor eksternal, motivasi yang bersifat yang
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disebabkan dari faktor internal (suatu dorongan yang datangnya dari dalam diri kita

sendiri) diantaranya adalah 1) Keinginan Beraktifitas dijalanan yaitu kebiasaan

seorang anak yang lebih suka berada dijalanan bersama teman-teman dari komunitas

punknya daripada berada dirumah, 2) Pelampiasan rasa kecewa yaitu karena

komunitas punk merasa tidak nyaman terhadap aturan-aturan yang mengikat namun

tidak sesuai dengan keinginan mereka, 3) Ingin mencari perhatian atau mencari

sensasi, dalam hal ini perilaku menyimpang yang dilakukan oleh komunitas punk

juga tidak terlepas dari kebutuhannya akan penghargaan dan kebutuhan

mengaktualisasi diri, 4) Mencari suasana baru dan adanya rasa nyaman hal ini

dikarenakan banyaknya orang tua yang jarang berada dirumah karena kesibukan

mereka dalam bekerja sehingga kurangnya memberikan perhatian kepada keberadaan

anak-anaknya, 5) Ingin mengaktualisasikan diri yang dimaksud dalam hal ini adalah

kebutuhan dan keinginan untuk bertindak sesuka hati sesuai dengan bakat dan

minatnya, dalam diri setiap orang terpendam potensi kemampuan yang belum

seluruhnya dikembangkan, 6) Pandangan positif anak tersebut terhadap komunitas

punk, punk merupakan sebuah keadaan atau profesi yang memerlukan keterampilan

tertentu seperti kemampuan bermusik atau memainkan alat-alat musik yang ada,

memerlukan mental yang kuat, dan juga memiliki kesenian yang dapat mereka

manfaatkan untuk komunitas atau untuk mereka sendiri, terkadang mereka juga juga

bisa membuka usaha yang mereka gunakan sebagai kesenangan mereka sendiri, 7)

Rasa solidaritas, yang dimaksud adalah rasa tolong menolong antara kelompok atau

komunitas tersebut sangat identik dalam sebuah komunitas, sikap tolong menolong

dan solidaritas yang tinggi akan membuat mereka semakin erat dan merasakan rasa

persaudaraan yang semakin tinggi pula. Sedangkan motivasi yang disebabkan dari

faktor eksternal (suatu dorongan yang berasal dari luar diri individu yang dapat

menciptakan sebuah stimulant tertentu bagi individu untuk melakukan sesuatu)

adalah; 1) Pengaruh dari lingkungan kelompok atau teman sebaya dalam hal ini yang

dimaksud adalah seorang anak yang melarikan diri dari lingkungan keluarga karena

anak tersebut merasa kurang nyaman dalam keluarganya atau karena anak tersebut
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sangat keadaannya sangat labil, 2) diajak untuk mengadakan perkumpulan dalam hal

ini tak bisa dipungkiri bahwa berkumpul bersama dengan teman-teman sebayanya

atau dengan teman-teman seperjuangannya termasuk salah satu kegiatan atau rutinitas

mereka yang paling ditunggu-tunggu, apalagi jika anak tersebut menemukan

kenyamanan yang belum pernah mereka dapatkan dalam lingkungan keluarganya.

Saran dalam penelitian ini hendaknya para orang tua ataupun keluarga untuk

dapat membimbing perilaku anak dengan pendekatan norma sosial dan norma agama

yang berlaku supaya anak dapat menghindari perilaku yang menyimpang. Pada

dasarnya kebersamaan dan pengawasan dari keluarga sangatlah penting peranannya

bagi pertumbuhan seorang anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih

sayang dari orang tua dengan selayaknya.
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