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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Alat transportasi saat ini tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia, segala 

aktivitas manusia baik laki-laki maupun perempuan membutuhkan suatu alat 

transportasi, alat trasportasi yang digunakan pun sangat bervariasi tergantung dari 

kebutuhan pemakainya. Pada umumnya seseorang memilih alat transportasi yang 

aman dan nyaman hingga  menginginkan alat transportasi yang mewah, akan tetapi 

saat ini ada sebagian orang yang suka menggunakan alat transportasi yang dapat 

dikatakan berbeda dengan yang lainya, yaitu suka menggunakan sebuah motor vespa 

yang dimodifikasi dan dipasang berbagai macam aksesoris yang berasal dari barang-

barang bekas dan berbagai macam sampah, misalnya botol-botol bekas, daun-daun 

kering, tulang-tulang binatang, dan masih banyak lagi sampah-sampah yang memang 

sengaja dipasang pada kendaraan yang dimilikinya, kendaraan semacam ini disebut 

sebagai vespa gembel. 

Para pengguna vaspa gembel umumnya mengendarai vespa rombeng tahun 

1980-an atau 1995-an yang dimodifikasi sesuka hati hingga bentuknya aneh-aneh, 

ada yang mengganti setang vespanya dengan setang tinggi menjulang, ada yang 

menambahi gerobak di samping vespanya, ada pula yang menceperkan dan 

memanjangkan badan vespa hingga bermeter-meter. Vespa gembel  kini semakin  

dekil, penggemarnya sengaja tidak mencucinya berbulan-bulan hingga bertahun-

tahun. Tampilan vespa terlihat kumuh karena penggemarnya kerap menempelkan 

aneka sampah di vespa mereka, mulai dari karung goni, gombal, drum bekas, galon 

air, sandal jepit, CD, selongsong mortir, botol infus, tengkorak sapi, hingga celana 

dalam, batu nisan dll. 
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Menurut Artawan, seorang pengemar vespa berpendapat bahwa vespa itu 

sendiri sebenarnya terbagi menjadi beberapa kelompok, namun dua kelompok yang 

paling menonjol yakni kelompok vespa klasik dan kelompok vespa gembel, jika 

vespa klasik lebih mengacu pada modifikasi atau variasi pada vespa mereka, salah 

satunya dengan menambahkan aksesoris di vespa mereka tanpa merubah atau 

mengurangi keeleganan vespa itu sendiri, mereka lebih menyukai hal-hal yang 

berbau klasik dari pada yang berbau gembel, karena mereka lebih menyukai 

kebersihan agar citra atau pandangan masyarakat terhadap komunitas vespa tidak 

buruk, sedangkan penggemar vespa gembel justru lebih memamerkan 

kegembelannya inilah antitesis dari parade kemewahan di sekitar kita, mereka 

umumnya mengendarai vespa rombeng tahun 1970-an atau 1980-an yang 

dimodifikasi sesuka hati hingga bentuknya bermacam-macam, yaitu: 

1. Vespa Stang Monyet 

Yang dimaksud dengan vespa stang monyet yaitu vespa gembel yang setang 

vespanya diganti dengan setang tinggi menjulang, mereka menyebut model ini 

sebagai vespa setang monyet karena pengendaranya akan terlihat seperti monyet 

yang sedang menggelayut di batang pohon.  

2. Vespa Sispan  

Vespa sispan yaitu vespa gembel yang di bagian sampingnya dipasang 

gerobak dan gerobak inilah yang digunakan untuk meletakkan berbagai macam 

sampah dan sebagai tempat tidur jika pemakainya ingin istirahat. 

3. Vespa Long 

Ciri-ciri dari vespa long yaitu bentuknya yang sangat panjang dan 

bergelentungan berbagai barang bekas, pemilik kendaraan ini memang sengaja  

memanjangkan badan vespa hingga bermeter-meter.  

4. Vespa Short 

Selain vespa long juga ada vespa short yaitu vespa gembel yang bentuknya 

sangat pendek dan kelihatan sangat kecil, Vespa gembel jenis inilah yang biasanya 
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dibuat atraksi pada saat para pengguna vespa gembel berkumpul dan mengadakan 

suatu acara. 

Inilah bentuk-bentuk dari vespa gembel yang semakin lama semakin 

bermacam-macam seolah para penggemarnya tidak pernah kehabisan ide untuk 

membentuk atau memodifikasi kendaraanya sesuka hatinya. 

Fenomena diatas sangat unik, dimana pada umumnya kebanyakan orang 

ingin beraktifitas dan menjalankan kahidupan dengan aman dan nyaman hingga 

mendambakan kemewahan, akan tetapi sebagian orang ini justru ingin 

menggembelkan dirinya, mereka seakan tidak peduli dengan segala resiko dari 

perilaku tersebut, jika dilihat dari bentuknya, dapat dikatakan bahwa kendaraan 

tersebut sangat jauh dari standart keamanan dan kenyamanan, akan tetapi mereka 

tetap suka dengan kendaraan tersebut daripada kendaraan yang lebih layak. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Badruzzaman ( 2010 ) dalam 

skripsinya yang bejudul “Makna Style Transportasi Pada Komunitas Vespa Gembel” 

dapat disimpulkan bahwa kemunculan komunitas Vespa Gembel, khususnya pada 

lingkup Mataram Scooter Club (MSC) di Yogyakarta, dilatar belakangi oleh 

kegelisahan akan perkembangan realita kontemporer sekarang yang dipenuhi akan 

hasrat pertunjukan kemewahan dan kehedonisan. kemunculannya merupakan 

perwujudan dari etos kemerdekaan kelas pekerja dan anak-anak muda kelas 

menegah-bawah, juga sebagai reaksi terhadap kebosanan mode era kontemporer 

sekarang yang didominasi oleh fashion dan style transportasi kelas atas.  

Berdasarkan survey awal penulis menemukan sebuah fenomena terkait 

dimana penulis malakukan wawancara kepada seorang pengguna vespa gembel SA. 

SA adalah seorang pria 25 tahun yang mempunyai sebuah vespa gembel dimana 

sudah hampir enam tahun SA menggunakan kendaraan ini, pada awalnya SA melihat 

vespa gembel yang sering dipakai oleh teman sekolahnya, hingga SA tertarik dengan 

kendaraan ini, mula-mula SA hanya ikut-ikutan dengan dibonceng di belakang 

dengan menggunakan kendaraan milik temanya tersebut, hingga ahirnya SA 

membeli sebuah sepeda motor vespa yang kemudian dimodifikasi sedemikian rupa 

sehingga terbentuklah sebuah kendaraan yang penuh dengan sampah dan berbagai 
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aksesoris aneh lain yang disebut dengan vespa gembel tersebut. Sampai saat ini SA 

sering mengendarai kendaraan tersebut untuk berkeliling kota dan kadang-kadang 

datang pada suatu acara yang diadakan oleh kelompok penggemar vespa gembel. SA 

mengaku sangat senang menggunakan kendaraan ini bahkan lebih senang 

menggunakan kendaraan ini daripada kendaraan lain yang biasa dipakai oleh 

masyrakat pada umumnya, meskipun kebanyakan orang menganggap kegemaran 

tersebut sebagai hal yang aneh dan jarang sekali orang yang menyukainya SA tidak 

begitu peduli bahkan SA merasa bangga ketika menjadi pusat perhatian ataupun 

dipandang sebagai orang aneh oleh masyarakat sekitar. 

Perilaku tersebut dapat terjadi tentunya para penggemarnya mempunyai suatu 

alasan mengapa menyukai kendaraan tersebut, suatu alasan atau dorongan perilaku 

tersebut dapat dikatakan sebagai motivasi, motivasi secara umum diartikan satu 

dorongan atau penggerak dari dalam diri seseorang untuk melakukan atau mencapai 

suatu tujuan tertentu, motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan 

untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup, dengan kata lain 

motivasi merupakan sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang 

mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh 

kesuksesan dalam kehidupan. 

Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang mau dan rela 

untuk mengarahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau ketrampilan yang 

dimiliki untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian suatu 

tujuan ( Sondang, 1998 )  

Menurut Gibson ( 1992 ) motivasi dapat berupa motivasi intrinsic dan 

ekstrinsic. Motivasi yang bersifat intinsik adalah manakala sifat pekerjaan itu sendiri 

yang membuat seorang termotivasi, orang tersebut mendapat kepuasan dengan 

melakukan pekerjaan tersebut bukan karena rangsangan lain seperti status ataupun 

uang atau bisa juga dikatakan seorang melakukan hobbynya. Sedangkan motivasi 

ekstrinsik adalah manakala elemen elemen diluar pekerjaan yang melekat di 

pekerjaan tersebut menjadi faktor utama yang membuat seorang termotivasi seperti 

status ataupun dorongan untuk berperilaku tertentu.  



5 
 

 Perilaku unik ini dapat dikaitkan dengan Hirarki Kebutuhan Maslow, 

Abraham Maslow (1943;1970) mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia 

memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk 

piramid, orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah hingga tingkatan teratas 

 Maslow menyusun teori motivasi manusia, dimana variasi kebutuhan 

manusia dipandang tersusun dalam bentuk hirarki atau berjenjang. Setiap janjang 

kebutuhan dapat dipenuhi hanya kalau jenjang sebelumnya telah terpuaskan (Alwisol 

2004) 

Menurut maslow, manusia akan didorong untuk memenuhi kebutuhan yang 

paling kuat sesuai dengan waktu, keadaan dan pengalaman yang mengikuti suatu 

hirarki, setelah kebutuhan pertama yaitu kebutuhan fisiologis terpenuhi maka 

kebutuhan yang lebih tinggi berikutnya akan menjadi kebutuhan utama, dan 

kebutuhan ketiga akan muncul setelah kebutuhan kedua terpuaskan, proses ini akan 

berjalan sampai terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri.  

Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut sehingga dapat mengungkap secara mendalam tentang motivasi pada 

pengguna vespa gembel. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah apakah motivasi serta proses terbentuknya motivasi pada pengguna Vespa 

Gembel ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi serta proses terbentuknya 

motivasi pada pengguna vespa gembel. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang berarti bagi ilmu 

pengetahuan Psikologi khususnya psikologi sosial dalam hubunganya dengan 

Motivasi  pada penggemar vespa gembel. 

2. Dapat memberikan sumbangan berupa gambaran yang dapat digunakan sebagai 

acuan dalam melihat sebuah fenomena sosial yang terkait dengan Motivasi pada 

pengguna vespa gembel. 


