
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Media massa adalah salah satu bagian dari sistem masyarakat, dimana di 

dalamnya memiliki tujuan-tujuan tertentu. Digunakan sebagai alat penyalur 

informasi secara massal dan seiring perkembangan jaman, media massa memiliki 

banyak bentuk mengikuti kemajuan teknologi, yang akhirnya memudahkan 

khalayak untuk mengaksesnya. Pada akhirnya terjadi sebuah proses simbiosis 

mutualisme antara masyarakat dan media massa, saling mencari informasi dan 

mencari profit. 

Media massa memiliki fungsi dalam struktur sosial, sebagai komponen 

yang menjaga stabilitas dan harmoni sebuah kelompok masyarakat atau 

komunitas. Media massa lahir untuk menjembatani komunikasi antar massa, 

masyarakat luas yang heterogen tetapi saling bergantung satu sama lain. Dalam 

berbagai wacana tentang fungsinya, disebutkan 4 fungsi media massa yaitu fungsi 

penyalur informasi, fungsi mendidik, fungsi menghibur, dan fungsi 

mempengaruhi, dimana keempatnya harus berjalan secara utuh, tidak terpisah atau 

mengutamakan salah satu fungsi dan mengabaikan fungsi lainnya. Dengan adanya 

empat fungsi tersebut, masyarakat dibebaskan dalam mengelola informasi yang 

mereka dapatkan melalui media. Segala proses literasi tergantung pada bagaimana 

pola mereka dalam menggunakan media tersebut. 



 

 

Sementara masyarakat menurut paradigma struktural fungsionalisme 

merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdiri dari bagian-bagian yang saling 

berhubungan, dan juga adanya dinamika yang cenderung untuk menjaga 

keseimbangannya, dimana segala tindakan di dalam masyarakat pada dasarnya 

merupakan cara menjaga stabilitas tersebut. Dapat dikatakan pula bahwa, 

“Masyarakat merupakan interaksi dari bagian-bagian (sub-sistem) yang satu sama 

lain berhubungan dengan sifat tuntutan (expectation) dan tindakan (action).” 

(Siregar, 2007 : 51) 

Masyarakat terbagi dalam banyak kelompok, baik besar maupun kecil. 

Suatu kelompok masyarakat atau komunitas memiliki kesamaan dalam 

pandangan, minat, dan tujuan. Salah satu kelompok masyarakat yang terus ber-

evolusi sampai saat ini adalah komunitas underground. Sebuah subkultur yang 

lahir dengan didasari motif resistensi terhadap kemapanan sistem nilai dan norma 

yang ada di masyarakat dominan. “These subcultures appear to have members 

who are much less alienated from their own being and are often seen trying to 

reclaim their subjective powers. Members of subcultures, regardless of how 

oppressed, have often succeeded in finding a solidarity and understanding 

amongst themselves that is lacking in mainstream society. Members seem to 

regain a sense of themselves and each other that had been previously lost, 

forgotten, or stolen. This is seen in the emergence of support group based on 

shared experiences, beliefs, sex or race. What subcultures can succeed in doing is 

to imbue their members with some sense of higher purpose.” (O’hara, 1999 : 23). 

Kelompok masyarakat tersebut pada akhirnya tidak bisa disebut minoritas, 



 

 

ataupun dipandang sebelah mata karena sudah banyak diakui oleh beberapa ahli 

ilmu sosial di dunia, bahwa komunitas underground merupakan sebuah eksponen 

histori dan subkultur yang meng-influens tidak sedikit pemuda di dunia, terutama 

di Eropa barat dan Amerika. Kelompok tersebut menggunakan musik sebagai 

senjata pergerakan, dan media dalam penyampaian ideologi. “The subculture of 

Rock and Roll music has been an unsteady and complicated one to define. It 

seems idealistic and unlikely that Rock music (having started a number of years 

before Elvis Presley and continuing in its many forms today) has had any higher 

purpose than entertaint. Rebellious youth have been drawn to its changing forms 

for four decades, but as a whole it has been merely another part of the ever 

growing entertainment industry. Early Rock and Roll vaguely addressed the 

racial barriers and inequalities of the fifties, but it was not until the late sixties 

that distinct politics were carried in Rock music. It was at this time that Rock and 

Roll showed its power and the subculture became a counter-culture.” (O’hara, 

1999 : 23-24). Dengan perkembangan teknologi media komunikasi, budaya 

underground juga masuk ke dalam tatanan budaya masyarakat di negara 

berkembang, termasuk Indonesia. 

Di Indonesia sendiri, awal kemunculan komunitas underground dimulai 

pada era orde lama, sekitar tahun 1960. Ketika itu perkembangan musik sangat 

dipengaruhi oleh kebijakan politik Presiden Soekarno, yang menganggap segala 

hal berbau Amerika adalah sesuatu yang kontra revolusioner dan bentuk 

imperialisme budaya barat. Media massa berperan dalam menciptakan sebuah 

kultur baru di Indonesia, dan sejak itu mulai muncul kelompok-kelompok 



 

 

masyarakat underground di beberapa daerah seperti Bandung, Jogjakarta, 

Surabaya, dan Malang, dimana di setiap daerah memiliki ciri khas yang bersifat 

dasar mengikuti budaya daerah masing-masing. Dalam komunitas underground 

terdapat beberapa hal seperti menyampaikan pikiran, pandangan, 

mengaktualisasikan diri, membangun masyarakat, dan semua nilai-nilai baik, 

dimana mereka menggunakan musik, tarian, busana, dan juga memproduksi 

media secara independen. 

Setiap daerah memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi segala 

informasi dari media massa. Begitupun pada komunitas underground di Kota 

Malang, Jawa Timur, dimana masyarakatnya dikenal memiliki karakter yang 

keras, loyal, dinamis, lugas, pekerja keras, menjunjung tinggi kebersamaan, dan 

kebanggaan atas identitasnya sebagai “Arek Malang”. Mereka terbagi dalam 

skala yang lebih kecil, antara lain Sumbersari yang identik dengan blackmetal 

sehingga kerap dijuluki Triple S (Sumbersari Satan Service). Kemudian anak-

anak deathmetal dan grindcore yang bermarkas di sekitar Sanan, Bango, dan 

Sukun. Daerah Oro-oro Dowo (Gang Songo) dan Kotalama juga dikenal memiliki 

basis punk dan hardcore yang cukup kuat. Begitu juga wilayah Bareng yang 

sudah dikenal rock & roll sejak tempo doeloe serta mempunyai variasi genre 

musik yang beragam. Keberadaan squat semacam ini juga meluas hingga di 

kampung-kampung lain seperti Selorejo, Ketawang Gede, Dinoyo, Pakis dan 

sebagainya.” (http://apokalipwebzine.wordpress.com/2010/11/30/sebuah-

peradaban-dari-bawah-tanah-kota-malang-iv/). 



 

 

Variasi secara geografis dan pandangan tersebut juga berpengaruh 

terhadap pola pikir mereka, dimana akhirnya sering menimbulkan konflik antar 

komunitas kecil (scene) akibat perbedaan sikap terhadap informasi. Apalagi 

sebagian besar masyarakat Kota Malang masih menganut prinsip primordialisme, 

yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, 

adat-istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan 

pertamanya. Sekali lagi media massa berperan dalam mengkontruksi pikiran 

masyarakat dalam komunitas underground. 

Dari latar belakang di atas, maka penelitian ini cenderung berorientasi 

untuk mengetahui lebih jauh apa yang dilakukan masyarakat kepada media (what 

people do to media), seperti tergambar dari teori Uses and Gratifications, yang 

mana merupakan kritik dari teori jarum hipodermik, sehingga menimbulkan efek 

sedemikian rupa. “Anggota khalayak dianggap secara aktif menggunakan media 

untuk memenuhi kebutuhannya.” (Rakhmat, 2009 : 65). 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari fenomena tersebut, peneliti telah merumuskan masalah 

sesuai dengan judul skripsi, yakni “Bagaimana pola penggunaan media massa 

oleh komunitas underground.” 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui lebih jauh tentang bagaimana pola komunitas underground dalam 



 

 

menggunakan media massa, dan apa saja yang menjadi referensi mereka dalam 

membangun komunitas serta menyikapi permasalahan, dimana setiap pola 

penggunaan media oleh kelompok yang berbeda akan membentuk pola pikir yang 

berbeda pula, dimana akhirnya menimbulkan efek-efek tertentu. 

D. Kegunaan Penelitian 

D.1.  Manfaat Akademis 

1. Menambah pengetahuan tentang masalah yang diteliti, dalam hal 

ini adalah media dan komunitas underground. 

2. Dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis selanjutnya. 

D.2.  Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wacana tentang 

bagaimana sebuah komunitas dalam menggunakan media massa, untuk 

perkembangan kelompoknya. 


