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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Komunitas Punk adalah sekelompok orang yang berkumpul secara bersama–

sama dalam satu wadah atau kelompok yang mempunyai gaya hidup, trend, fashion, 

mengusung slogan kebersamaan (equality), anti kemapanan, anarkisme, solidaritas 

sosial dan anti penindasan disegala bentuk apapun. Hal yang demikian itu, merupakan 

bagian dari identitas yang ada pada diri kaum subkultur Punk dan sebagai slogan dari 

ideologi Punk yang diidentikkan melalui perlawanan terhadap segala bentuk 

diskriminasi, penindasan, ketidakadilan, yang dilakukan oleh para penguasa, para elit 

politik, pengusaha dan juga pemerintah kepada masyarakat.1  

Public United Not Kingdom, atau yang biasa didengar dengan sebutan P.U.N.K, 

pertama kali muncul di London, Inggris pada tahun 1960 an.2 Pada awalnya, Punk 

adalah sebutan bagi para kelompok kelas pekerja yang merasa kecewa terhadap sistem 

pemerintahan di Inggris, namun semakin lama, Punk berubah menjadi sebuah gaya 

hidup yang penuh dengan pandangan seperti anti-sistem, anti-kemapanan dan ideologi 

yang bersifat sikap resistensi atau perlawanan. Apalagi sejak tahun 1970 an, dimana 

pada saat itu, kaum Punk benar–benar menjadi kaum yang tertindas, karena saat itu, 

                                                           
1 Fajar Munggah Pramdani, ( 106032201102 ), 2012, Profil Komunitas Punk Marginal Dan Faktor Pendorong 

Menjadi Punk . Skripsi Jurusan Sosiologi – FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses dalam 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24010/3/FAJAR%20MUNGGAH%20PRAMDANI.p

df  (12 /6 /2014) 12.21 WIB. 

2 MBT Sirait, 2010, Deskripsi Musik, Gaya Hidup dan Performance Komunitas Street Punk di Kota Medan. 

Karya Tulis Ilmiah – Universitas Sumatera Utara. Diakses dalam 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20123/5/Chapter%20I.pdf (12/6/2014) 12.27 WIB. 

 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24010/3/FAJAR%20MUNGGAH%20PRAMDANI.pdf
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24010/3/FAJAR%20MUNGGAH%20PRAMDANI.pdf
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20123/5/Chapter%20I.pdf
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Inggris sedang mengalami krisis moneter.3 Pemerintah Inggris juga menetapkan pajak 

yang sangat tinggi, sehingga di Inggirs marak dengan kemiskinan, dan tingkat 

pengangguran di Inggris saat itu pun menjadi sangat tinggi. Krisis ekonomi tersebut 

membuat perkembangan kapitalisme sangat besar di Inggris, dan membuat pemerintah 

Inggris mengeksploitasi, menindas, menekan kelas pekerja, demi upaya pemulihan 

ekonomi.4  

Punk bukan hanya sekedar dandanan dalam berpakaian, namun, Punk adalah 

sebuah ideologi, sebuah semangat untuk perubahan, semangat dalam proses kreatif 

sebagai upaya untuk menjalani hidup dan ketidaktergantungan, seperti motto hidup 

mereka yang biasa dikenal dengan sebutan D.I.Y (Do It Your Self).5 Tetapi inti 

penekanannya adalah, Punk merupakan sebuah semangat perlawanan dan semangat 

untuk menghadapi hidup dengan kreatifitas tinggi.  

 Para kaum Punk biasanya melakukan gerakan (movement) terhadap apa yang 

sedang mereka perjuangkan dengan melakukan beberapa aksi seperti demo ataupun 

melalui kritikan-kritikan dalam lirik lagu atau musik mereka.6 Dalam mengeluarkan 

berbagai bentuk karya sebagai sarana perlawanan, musik merupakan media utama yang 

sering digunakan para Punkers7 dalam menyuarakan bentuk perlawanan mereka 

terhadap sistem pemerintahan yang dianggap tidak adil dan menindas hak-hak hidup 

mereka. Tema pada musik pada dasarnya sama dengan tema jenis musik lainya, yaitu 

sebagai pembawa pesan dari musisi ke para pendengar lagu mereka. Namun pesan yang 

                                                           
3 Joanna Margaret Pickles, Dari Subkultur Ke Budaya Perlawanan: Aspirasi Dan Pemikiran Sebagian Dari 

Kaum Punk/Hardcore Dan Skinhead Di Yogyakarta Dan Bandung. Program ACICIS, 2000, Universitas 

Muhammadiyah Malang, Indonesia. Diakses dalam 

http://www.acicis.murdoch.edu.au/hi/field_topics/pickles.pdf (12/6/2014) 12.30 WIB. 

4 Op.Cit. Fajar Munggah Pramdani. 
5 Ian P.Moran, 2010, Punk : TheDo-It-Yourself Subculture. Social Sciences Journal: Vol. 10, Iss 1, Article 13, 

Western Connecticut State University. Diakses dalam 

http://repository.wcsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1074&context=ssj (12/6/2014) 14.20 WIB. 
6 Ibid. 
7 Punkers adalah sebutan untuk para pemusik dan kaum / masyarakat subkultur punk. 

http://www.acicis.murdoch.edu.au/hi/field_topics/pickles.pdf
http://repository.wcsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1074&context=ssj
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terkandung dalam lirik mereka, lebih sering mengarah kepada kritik sosial, kebijakan 

poltik dan pemerintahan, dan juga anti kemapanan. Pemberontakan dilakukan melalui 

lirik lagu yang mengecam keras segala bentuk perilaku pemerintah yang sewenang-

wenang menindas masyarakat. Lirik dalam musik ini juga sebagai alat provokatif untuk 

bersama-sama melakukan perlawanan dari cita-cita Punk, artinya musik yang mereka 

ciptakan berasal dari hati nurani mereka.8 

Subkultur yang berasal dari Inggris ini pun telah merambah ke seluruh dunia, 

tak terkecuali Amerika Serikat. Bahkan kurun waktu terakhir ini, Punk di Amerika 

Serikat dianggap sebagai budaya Punk yang paling memberikan banyak pengaruh.9 Hal 

ini bisa terjadi karena berbagai macam revolusi dalam dunia musik, revolusi itu bisa 

dalam bentuk teknik permainan, sound, dan media pendukung seperti radio, televisi, 

dan majalah. Pada pertengahan 1970 an muncul salah satu jenis musik yang menjadi 

cikal bakal perkembangan salah satu subkultur yang akhirnya menyebar ke seluruh 

dunia yaitu musik Punk. Pada tahun 1974, di Amerika Serikat musik Punk dianggap 

sebagai salah satu jenis musik yang paling banyak memberikan pengaruh sebagai reaksi 

tandingan terhadap musik-musik mainstream10 yang berkembang di Amerika Serikat 

pada saat itu seperti rock, heavy metal dan disco. Musik Punk di Amerika Serikat 

muncul dengan ditandai dengan terbentuknya The Ramones, sebuah band Punk pertama 

                                                           
8 Firmansah, 2013, Persepsi Masyarakat Terhadap Musik Punk, Jurnal Of Urban Society’s Arts: Vol. 13, No. 1, 

Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Diakses dalam http://journal.isi.ac.id/index.php/JOUSA/article/view/777 

(12/6/2014) 15.00 WIB. 
9 Nawangsih Edynna Putri, The Conspicuous Characteristics Of American Punk Reflected In The Lyrics Of Punk 

Song By Fifteen And Punk Guy (‘Cause He Does Punk Things) By Nofx. A thesis In Partial Fulfillment Of The 

Requirements For The Bachelor Degree Majoring American Cultural Studies In English Department, 2011,  

Faculty Of Humanities Diponegoro University, Indonesia.  Diakses dalam 

http://eprints.undip.ac.id/33642/2/THE_CONSPICUOUS_CHARACTERISTICS_OF_AMERICAN_PUNK_R

EFLECTED_IN_THE_LYRICS_OF_PUNK_SONG_BY_FIFTEEN_AND_PUNK_GUY.pdf (14/6/2014) 

19.00 WIB. 

 
10 Mainstream adalah Sesuatu yang sudah sangat umum dilakukan oleh semua orang. 

http://journal.isi.ac.id/index.php/JOUSA/article/view/777
http://eprints.undip.ac.id/33642/2/THE_CONSPICUOUS_CHARACTERISTICS_OF_AMERICAN_PUNK_REFLECTED_IN_THE_LYRICS_OF_PUNK_SONG_BY_FIFTEEN_AND_PUNK_GUY.pdf
http://eprints.undip.ac.id/33642/2/THE_CONSPICUOUS_CHARACTERISTICS_OF_AMERICAN_PUNK_REFLECTED_IN_THE_LYRICS_OF_PUNK_SONG_BY_FIFTEEN_AND_PUNK_GUY.pdf
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yang terbentuk di New York pada tahun 1974.11 Dalam perkembangannya band-band 

Punk secara rutin bermain di klub musik underground12 yaitu CBGB (Country Blue 

Grass and Blues), yang didirikan di 315 6th Bowery, New York, pada Desember 

1973.13 CBGB merupakan sejarah tempat kelahiran musik Punk di Amerika Serikat 

yang kemudian menyebabkan perkembangan musik Punk sangat cepat di Amerika 

Serikat.  

Green Day, adalah salah satu musisi atau grup musik yang lahir dari subkultur 

Punk di California, Amerika Serikat. Band ini dibentuk sejak tahun 1987, dan 

beranggotakan Billie Joe Amstrong (vokal dan gitar), Mike Dirnt (bass dan vokal), dan 

Tre Cool (drum).14 Dalam beberapa album yang mereka keluarkan, salah  satu album 

yang paling fenomenal yaitu album ‘American Idiot’ yang dirilis pada tahun 2004. 

Dalam album tersebut terdapat satu lagu yang menjadi andalan mereka yang juga sama 

dengan judul album tersebut yaitu ‘American idiot’. 15   

American idiot adalah sebuah lagu yang menceritakan tentang kekesalan 

seseorang terhadap kebijakan politik negara yang diatur oleh media, perasaan bingung, 

disorientasi, rasa khawatir yang tinggi dan ketidakbahagiaan terhadap permasalahan 

negara serta upaya perlawanan terhadap agenda yang dibuat oleh pemerintahan.16 Lagu 

ini sangat berlawanan dengan kebijakan negara Amerika Serikat, karena lirik yang 

                                                           
11 Ahmad Fikri Hadi ( 0704040017 ), 2008, Perkembangan Musik Punk Di Amerika Serikat Tahun 1974 – 1980, 

Skripsi Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok. Diakses dalam 

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjA

B&url=http%3A%2F%2Flontar.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F20160419-RB04A173p-

Perkembangan%2520musik.pdf&ei=ODWkU_KyB8m3uASy14GoBA&usg=AFQjCNG1lqzLBvquEzYjSyj75

Gr5PFMwgQ&sig2=lvcwtRBdvuKe_vr31nTPQA&bvm=bv.69411363,d.c2E  (14/6/2014) 19.15 WIB. 
12 Underground adalah sebuah pergerakkan yang yang tidak ingin terikat pada suatu koorporasi yang bersifat 

mengikat atau dengan kata lain bersifat counter culture. Di dalam musik biasanya bersifat antitesis dari musik 

mainstream, bebereapa contoh musik underground seperti; Punk Rock, Hip Hop, Hardcore dll. 
13 Taufik Adi Susilo, 2009, Kultur Underground: Yang Pekak Dan Berterikam Di bawah Tanah, Jogjakarta: 

Garasi, hal. 41. 
14 Nando Baskara, 2008, Rebel: 35 Band Punk Paling Berpengaruh, Jogjakarta: Narasi, hal. 70. 
15 Official Website Of Green Day. Diakses dalam http://www.greenday.com/news (14/6/2014) 19.23 WIB 
16 Songwriter Interview American Idiot by Green Day. Diakses dalam 

http://www.songfacts.com/detail.php?id=3937 (15/6/2014) 15.20 WIB. 

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Flontar.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F20160419-RB04A173p-Perkembangan%2520musik.pdf&ei=ODWkU_KyB8m3uASy14GoBA&usg=AFQjCNG1lqzLBvquEzYjSyj75Gr5PFMwgQ&sig2=lvcwtRBdvuKe_vr31nTPQA&bvm=bv.69411363,d.c2E
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Flontar.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F20160419-RB04A173p-Perkembangan%2520musik.pdf&ei=ODWkU_KyB8m3uASy14GoBA&usg=AFQjCNG1lqzLBvquEzYjSyj75Gr5PFMwgQ&sig2=lvcwtRBdvuKe_vr31nTPQA&bvm=bv.69411363,d.c2E
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Flontar.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F20160419-RB04A173p-Perkembangan%2520musik.pdf&ei=ODWkU_KyB8m3uASy14GoBA&usg=AFQjCNG1lqzLBvquEzYjSyj75Gr5PFMwgQ&sig2=lvcwtRBdvuKe_vr31nTPQA&bvm=bv.69411363,d.c2E
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Flontar.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F20160419-RB04A173p-Perkembangan%2520musik.pdf&ei=ODWkU_KyB8m3uASy14GoBA&usg=AFQjCNG1lqzLBvquEzYjSyj75Gr5PFMwgQ&sig2=lvcwtRBdvuKe_vr31nTPQA&bvm=bv.69411363,d.c2E
http://www.greenday.com/news
http://www.songfacts.com/detail.php?id=3937
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kontroversial, dimana Green Day mengekspresikan ketidaksukaannya pada George W. 

Bush selaku presiden saat itu, dan juga permasalahan sosial yang tengah dialami 

Amerika Serikat.  

Tragedi 11 september 2001, atau yang lebih dikenal dengan tragedi 9/11, 

dimana telah terjadi sebuah peristiwa yang menggemparkan negara Amerika Serikat 

dan seluruh dunia. Gedung menara kembar World Trade Center di New York, Amerika 

Serikat, ini runtuh karena tertabrak oleh pesawat dan menewaskan ribuan korban jiwa. 

Tidak lama setelah kejadian tersebut, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan 

pernyataan yang meyakini bahwa pelaku dari serangan ini adalah kelompok Al-Qaeda17 

yang di pimpin oleh Oshama Bin Laden yang juga diyakini bersembunyi di 

Afghanistan.18 Aksi militer Amerika Serikat terkait dalih “perang melawan terorisme” 

ini juga berlanjut sampai ke Irak.19 

Hal ini ditegaskan oleh Preiden George W. Bush dalam pidatonya di gedung 

putih. Dalam pidatonya, Bush mengatakan :  

 

“We will make no distinction between the terrorists who committed 

these acts and those who harbor them. America and our friends and 

allies join with all those who want peace and security in the world and 

we stand together to win the war against terrorism”.20 

 

                                                           
17 Al Qaeda adalah gerakan yang lahir ditengah-tengah kaum Ahlus Sunnah wal jama’ah, maka ideology mereka 

adalah ideology kaum Ahlus Sunnah wal jama’ah bukan yang lainnya, mendudukan ‘ulama sesuai dengan 

porsinya dan menjadikan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai acuan dalam perbaikan diri, masyarakat dan dunia. 
18 Galih Purwanto, A Symbol Analysis On Punk Song Lyrics American Idiot (GreenDay), God Save The Queen 

(Sex Pistols), A Thesis Submitted To Letters And Humanities Faculty In Partial Fulfillment Of The Requirements 

For The Strata One In English Letter Department. English Letter Department, Adab And Humanities, 2010. 

Faculty, Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta. Diakses dalam 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4216/1/GALIH%20PURWANTO-FAH.pdf 

(16/6/2014) 15.23 WIB. 

19 Ibid. 

20 “The Speech Made by President Bush on the Evening of September 11, 2001,”. Diakses dalam, 

http://www.september11news.com/PresidentBush.htm (17/6/2014) 11.15 WIB. 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4216/1/GALIH%20PURWANTO-FAH.pdf
http://www.september11news.com/PresidentBush.htm
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Pernyataan tersebut telah membawa sebuah nilai baru dimana adanya sebuah 

pemisahan antara teroris dan non-teroris, artinya, negara-negara yang tidak ingin 

bergabung bersama AS dalam menangani isu terorisme, akan dianggap sebagai negara 

pendukung pelaku teroris. Kebijakan perang terhadap teroris yang lebih ditujukan pada 

warga muslim (Irak dan Afghanistan) ini justru mendapat penolakan dari banyak warga 

sipil di Amerika Serikat, khususnya yang dirasakan oleh para aktifis dan Punkers21 di 

Amerika Serikat.  

Selain menggunakan cara militer, pemerintah juga banyak memanfaatkan 

media massa sebagai upaya dalam menjalankan kebijakannya, oleh karena itu Green 

Day, sebagai salah satu musisi yang lahir dari subkultur Punk, melalui lagunya yang 

berjudul American Idiot, bermaksud memberitahukan kepada masyarakat, bahwa pada 

saat itu, pemerintah melalui media berusaha memerintahkan apa yang harus masyarakat 

lakukan, masyarakat beli dan masyarakat percayai.22 Melalui televisi, iklan komersial 

dan kampanye realita ditelevisi yang membuat masyarakat terhipnotis dan menjadi 

masyarakat yang idiot.  

Green Day tidak menginginkan Amerika Serikat menjadi terisolasi dan dibenci 

karena keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saat itu, dan melalui lagu 

tersebut mereka berusaha memberitahukan kepada masyarakat, bahwa semua yang 

diberitakan oleh media-media massa saat itu hanyalah sebuah bentuk propaganda oleh 

Presiden George W. Bush, Green Day dan para aktifis Punk lainnya berupaya untuk 

                                                           
21 Punkers adalah sebutan untuk para pemusik dan kaum / masyarakat subkultur punk 

22 James Montgomery, Green day’s ‘ American Idiot’ Musical Is Political And Personal, on MTV News 

21/4/2010. Diakses dalam http://www.mtv.com/news/1637563/green-days-american-idiot-musical-is-political-

and-personal/  (17/6/2014) 12.00 WIB 

http://www.mtv.com/news/1637563/green-days-american-idiot-musical-is-political-and-personal/
http://www.mtv.com/news/1637563/green-days-american-idiot-musical-is-political-and-personal/
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mengajak agar masyarakat tidak begitu saja percaya dengan apapun yang dikatakan 

pemerintah Amerika Serikat saat itu.23 

Di Amerika Serikat, bahkan diseluruh dunia, dapat terlihat bagaimana aksi-aksi 

dalam jumlah massa yang besar mewarnai pemberitaan dimedia. Karena setelah tragedi 

9/11 sampai invasi Amerika Serikat ke irak, yang berkaitan dengan kebijakan Presiden 

George W. Bush tersebut, menimbulkan hiruk pikuk didalam negeri Amerika Serikat 

itu sendiri, sehingga sangat mungkin menggiring opini publik.24  

Berbagai contoh bentuk perlawanan yang dilakukan oleh para aktifis Punk 

terhadap George W. Bush antara lain, diselenggarakannya ‘Punk Voter’ Slates ‘Rock 

Against Bush’ Tour, pada tanggal 18 September hingga 9 Oktober 2004, di berbagai 

kota-kota besar di Amerika Serikat, yang diikuti juga oleh musisi-musisi besar Punk 

lainnya25, yang bertujuan untuk memberikan edukasi yang diharapkan dapat 

membangun kesadaran masyarakat agar tidak memilih George W. Bush pada hari 

pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2004.26 Sebelumnya pada tanggal 20 April 

2004, para musisi-musisi Punk juga telah mengeluarkan album kompilasi yang 

didalamnya berisikan lagu-lagu sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Presiden 

George W. Bush, yang dinamakan dengan album kompilasi ‘Rock Against Bush’ Vol. 

1,27 dan diikuti oleh 26 band Punk ternama di AS.28 Kemudian pada tanggal 10 Agustus 

2004, para musisi Punk kembali mengeluarkan album kompilasi kedua yang bertajuk 

                                                           
23 American Idiot Song Meaning. Diakses dalam http://www.geekstinkbreath.net/greenday/song-

meanings/american-idiot/ (17/6/2014) 12.21 WIB. 
24 Thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diakses dalam http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t2642.pdf 

(18/4/2016) 15.20 WIB 
25 Beberapa band yang juga terlibat didalam Rock Against Bush Tour anata lain, NOFX, Antiflag, Off Spring, 

Sum 41, Less Than Jake dll. 
26 Billboard. ‘Punk Voter’ Slates ‘Rock Against Bush Tour’. Diakses dalam 

http://www.billboard.com/articles/news/66868/punk-voter-slates-rock-against-bush-tour (18/4/2016) 15.40 

WIB. 
27 PunkNews.Org, ‘Rock Against Bush’ Vol. 1 (2004). Diakses dalam 

https://www.punknews.org/review/2865/various-rock-against-bush-vol-1 (18/4/2016) 16.00 WIB. 
28 Beberapa band yang termasuk dalam kompilasi album “Rock Aginst Bush Vol : 1” antara lain ; NOFX, New 

Found Glory, Sum 41, Alkaline Trio, The Get Up Kids, The Offspring, Descendents dll.  

http://www.geekstinkbreath.net/greenday/song-meanings/american-idiot/
http://www.geekstinkbreath.net/greenday/song-meanings/american-idiot/
http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t2642.pdf
http://www.billboard.com/articles/news/66868/punk-voter-slates-rock-against-bush-tour
https://www.punknews.org/review/2865/various-rock-against-bush-vol-1
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‘Rock Against Bush’ Vol. 2,29 yang diikuti oleh Green Day, Rancid, Lagwagon, No Use 

For A Name, dan musisi-musisi Punk lainnya.  

Dari uraian di atas, menjadikan wacana bagi peneliti untuk meneliti tentang 

eksistensi subkultur Punk di Amerika Serikat serta grup band yang lahir dari subkultur 

Punk di Amerika Serikat yaitu Green Day, yang melakukan perlawanan terhadap 

Presiden George W.Bush pasca tragedi 9/11. 

 

1.2. Rumusan Masalah.  

           Dari permasalahan latar belakang yang muncul diatas, maka masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana eksistensi gerakan perlawanan subkultur Punk di Amerika Serikat oleh 

Green Day terhadap Presiden George W. Bush pasca tragedi 9/11 ? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

1.  Untuk menjelaskan transformasi subkultur Punk dari awal kemuculannya di  

     Inggris hingga ke Amerika Serikat. 

2. Untuk menjelaskan upaya perlawanan Green Day terhadap Presiden George W.  

    Bush sebagai bentuk eksistensi gerakan subkultur Punk di Amerika Serikat dengan  

    menggunakan teori gerakan sosial baru (new social movement) dan teori perilaku  

    kolektif. 

                                                           
29 PunkNews.Org, ‘Rock Against Bush, Vol. 2 (2004). Diakses dalam 

https://www.punknews.org/review/3185/various-rock-against-bush-vol-2 (18/4/2016) 16.02 WIB.  

https://www.punknews.org/review/3185/various-rock-against-bush-vol-2
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1.3.2 Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Akademis  

           Hasil dari penilitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat, sumbangan 

informasi, serta menambah wawasan bagi perkembangan wacana pelembagaan 

keilmuan. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan baru 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik 

khususnya dalam konsep gerakan sosial (social movement). 

b. Manfaat Praktis 

           Hasil penelitian ini, dapat memberikan pemahaman mengenai eksistensi 

subkultur Punk di Amerika Serikat terkait kebijakan anti teroris oleh Presiden George 

W. Bush pasca tragedi 9/11, baik itu untuk peneliti, maupun sumbangan keilmuan serta 

referensi bagi lembaga pendidikan serta bagi penelitian selanjutnya. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu  

           Berdasarkan judul yang diangkat sebagai penelitian oleh peneliti ini, memiliki 

kemiripan dengan beberapa judul skripsi, dan tesis , antara lain : 

Skripsi karya tulis Fajar Munggah Pramdani, dengan judul “Profil Komunitas 

Punk Marginal dan Faktor Pendorong Menjadi Punk”. Penelitian dalam skripsi ini yaitu 

menggunakan metode penelitian kualitatif dan dengan menggunakan teori 

fenomenologi. Skripsi tersebut berusaha mengkaji tentang komunitas Punk di Lenteng 

Agung, Depok. Hasil dari skripsi ini sendiri adalah menjelaskan mengenai profil dan 
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faktor utama berdirinya komunitas Punk di Lenteng Agung yaitu dari faktor 

lingkungan, pertemanan, keluarga, dan faktor kemiskinan.30 Pembeda dari hasil 

penelitian ini dengan penenlitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada batas 

materi penelitian, dimana peneliti tidak melakukan penelitian lapang, melainkan hanya 

melakukan penelitian atau pengkajian literatur saja. Selain itu, komunitas Punk yang 

dijadikan objek penelitian adalah kedua komunitas Punk yang berbeda, jika penelitan 

skripsi oleh Fajar Munggah Pramdani mengkaji tentang komunitas Punk di Indonesia, 

berbeda dengan peneliti yang mengkaji tentang komunitas Punk di Amerika Serikat.  

Penelitian kedua, yaitu tesis yang ditulis oleh Nawangsih Edynna Putry, dengan 

judul “The Conspicuous Characteristics Of American Punk Reflected In The Lyrics Of 

Punk Song By Fifteen And Punk Guy (‘Cause He Does Punk Things) By NOFX”. 

Penelitian dalam tesis ini yaitu menggunakan metode penelitian Deskriptif dan dengan 

menggunakan teori structural and sociological approach. Hasil dari tesis ini yaitu 

menjelaskan tentang makna dari dua buah lirik lagu Punk yang diangkat dalam 

penelitiannya, yang pertama adalah lagu yang berjudul Punk Song oleh band Fifteen. 

Lagu ini menceritakan tentang Punkers dalam sebuah band dan komunitas yang benar–

benar perduli terhadap berbagai masalah yang ada di negara mereka dan mereka juga 

perduli terhadap masyarakat sekitar tempat tinggal mereka. Kemudian lagu yang kedua 

yang berjudul Punk Guy (‘Cause He Does Punk Things) yang dibawakan oleh NOFX, 

lagu ini menceritakan tentang bagaimana seorang laki–laki biasa yang berubah menjadi 

Punkers. Dia melakukan segala sesuatu tentang Punk yang dapat mengekspresikan jati 

dirinya. Liriknya menggambarkan cara laki–laki tersebut bertindak, dan berprilaku 

                                                           
30 Fajar Munggah Pramdani, ( 106032201102 ), 2012, Profil Komunitas Punk Marginal Dan Faktor Pendorong 

Menjadi Punk. Skripsi Jurusan Sosiologi – FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses 

dalamhttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24010/3/FAJAR%20MUNGGAH%20PRAMD

ANI.pdf  (12 /6 /2014) 12.21 WIB.  

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24010/3/FAJAR%20MUNGGAH%20PRAMDANI.pdf
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24010/3/FAJAR%20MUNGGAH%20PRAMDANI.pdf
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serta meniru gaya Punkers yang sudah terkenal dan berpengaruh.31 Pembeda dari 

penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah, pertama 

terletak pada teori, peneliti menggunakan teori collective behavior oleh N.J Smelser 

yang tentu saja berbeda dengan teori dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya terletak 

pada objek penelitan, jika peneliti sebelumnya mengkaji tentang makna lirik lagu dari 

band Fifteen, dan NOFX, berbeda dengan peneliti yang mengkaji makna lirik lagu dari 

Green Day, dan juga lirik lagu yang dikaji oleh penelitian sebelumnya yaitu berangkat 

dari kisah tokoh fiktif atau tidak nyata, sedangkan peneliti mengkaitkan dengan 

fenomena yang benar-benar terjadi di Amerika Serikat.  

Penelitian yang ketiga adalah tesis hasil karya Galih Purwanto yang berjudul “A 

Symbol Analysis On Punk Song Lyrics American Idiot (GreenDay), God Save The 

Queen (Sex Pistols)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan 

teori symbol analyse. Hasil dari tesis ini yaitu mengkaji makna lirik lagu yang ada pada 

lagu American Idiot oleh Green Day, dan God save the queen oleh Sex pistols.32 

Pembeda dari penelitian sebelumnya ini dengan penelitian yang peneliti lakukan 

adalah, selain terdapat pada perbedaan teori, hasil yang didapatkan oleh penelitan 

sebelumnya ini juga berbeda dengan hasil yang didapatkan oleh peneliti, dimana 

penelitian sebelumnya ini hanya mengkaji makna lirik secara umum saja dan tidak 

                                                           
31 Nawangsih Edynna Putri, The Conspicuous Characteristics Of American Punk Reflected In The Lyrics Of Punk 

Song By Fifteen And Punk Guy (‘Cause He Does Punk Things) By Nofx. A Thesis In Partial Fulfillment Of The 

Requirements For The Bachelor Degree Majoring American Cultural Studies In English Department, 2011,  

Faculty Of Humanities Diponegoro University, Indonesia.  Diakses dalam 

http://eprints.undip.ac.id/33642/2/THE_CONSPICUOUS_CHARACTERISTICS_OF_AMERICAN_PUNK_R

EFLECTED_IN_THE_LYRICS_OF_PUNK_SONG_BY_FIFTEEN_AND_PUNK_GUY.pdf (14/6/2014) 

19.00 WIB.  

 
32 Galih Purwanto, A Symbol Analysis On Punk Song Lyrics American Idiot (GreenDay), God Save The Queen 

(Sex Pistols), A Thesis Submitted To Letters And Humanities Faculty In Partial Fulfillment Of The Requirements 

For The Strata One In English Letter Department. English Letter Department, Adab And Humanities, 2010. 

Faculty, Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta. Diakses dalam 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4216/1/GALIH%20PURWANTO-FAH.pdf 

(16/6/2014) 15.23 WIB.  

http://eprints.undip.ac.id/33642/2/THE_CONSPICUOUS_CHARACTERISTICS_OF_AMERICAN_PUNK_REFLECTED_IN_THE_LYRICS_OF_PUNK_SONG_BY_FIFTEEN_AND_PUNK_GUY.pdf
http://eprints.undip.ac.id/33642/2/THE_CONSPICUOUS_CHARACTERISTICS_OF_AMERICAN_PUNK_REFLECTED_IN_THE_LYRICS_OF_PUNK_SONG_BY_FIFTEEN_AND_PUNK_GUY.pdf
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4216/1/GALIH%20PURWANTO-FAH.pdf
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dikaitkan dengan fenomena atau contoh kasus, berbeda dengan peneliti yang 

mengkaitkan lirik lagu dengan sebuah fenomena, yaitu lirik lagu American Idiot oleh 

Green Day dikaitkan sebagai bentuk protes kaum Punk terhadap kebijakan yang 

diambil oleh presiden Amerika Serikat saat itu George W. Bush.  

Penelitian terakhir yaitu skripsi karya Ahmad Fikri Hadi, dengan judul 

“Perkembangan Musik Punk Di Amerika Serikat tahun 1974–1980 ”.  Dalam 

penelitiannya, menggunakan metode penelitian deskriptif dan alat analisanya 

menggunak teori heuristik atau pendekatan sejarah. Hasil dari skripsi ini mengkaji 

mengenai sejarah awal kemunculann musik Punk di Amerika Serikat, namun hanya 

dibatasi hingga tahun 1980.33 Penelitian ini menjelaskan pada tahun 1970, musik Punk 

masuk di Amerika Serikat sebagai musik baru yang ingin menandingi musik–musik 

mainstream34 yang ada di Amerika serikat saat itu. Selain perbedaan alat analisa atau 

teori, perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga terdapat pada 

batasan waktu. Jika penelitian terdahulu hanya mengkaji sejarah awal masuknya musik 

Punk di Amerika Serikat, berbeda denga peneliti yang mengkaji tidak hanya sejarah 

awalnya saja namun juga perkembangan musik Punk di Amerika Serikat hingga tahun 

2000an. 

 

 

                                                           
33 Ahmad Fikri Hadi ( 0704040017 ), 2008, Perkembangan Musik Punk Di Amerika Serikat Tahun 1974 – 1980, 

Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok. Di akses dalam 

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjA

B&url=http%3A%2F%2Flontar.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F20160419-RB04A173p-

Perkembangan%2520musik.pdf&ei=ODWkU_KyB8m3uASy14GoBA&usg=AFQjCNG1lqzLBvquEzYjSyj75

Gr5PFMwgQ&sig2=lvcwtRBdvuKe_vr31nTPQA&bvm=bv.69411363,d.c2E  (17/6/2014) 14.27 WIB. 

 

 

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Flontar.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F20160419-RB04A173p-Perkembangan%2520musik.pdf&ei=ODWkU_KyB8m3uASy14GoBA&usg=AFQjCNG1lqzLBvquEzYjSyj75Gr5PFMwgQ&sig2=lvcwtRBdvuKe_vr31nTPQA&bvm=bv.69411363,d.c2E
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Flontar.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F20160419-RB04A173p-Perkembangan%2520musik.pdf&ei=ODWkU_KyB8m3uASy14GoBA&usg=AFQjCNG1lqzLBvquEzYjSyj75Gr5PFMwgQ&sig2=lvcwtRBdvuKe_vr31nTPQA&bvm=bv.69411363,d.c2E
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Flontar.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F20160419-RB04A173p-Perkembangan%2520musik.pdf&ei=ODWkU_KyB8m3uASy14GoBA&usg=AFQjCNG1lqzLBvquEzYjSyj75Gr5PFMwgQ&sig2=lvcwtRBdvuKe_vr31nTPQA&bvm=bv.69411363,d.c2E
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Flontar.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F20160419-RB04A173p-Perkembangan%2520musik.pdf&ei=ODWkU_KyB8m3uASy14GoBA&usg=AFQjCNG1lqzLBvquEzYjSyj75Gr5PFMwgQ&sig2=lvcwtRBdvuKe_vr31nTPQA&bvm=bv.69411363,d.c2E
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Tabel 1.1 Tabel Posisi Penelitian  

 

NO 

 

JUDUL DAN 

NAMA 

PENELITI 

 

JENIS 

PENELITIAN DAN 

ALAT ANALISA 

 

 

HASIL 

1 Skripsi : Profil 

Komunitas Punk 

Marginal dan 

Faktor Pendorong 

Menjadi Punk 

 

 

Oleh: Fajar 

Munggah Pramdani 

 

Kualitatif 

-Fenomenologi 

-   Mengkaji tentang profil komunitas 

Punk di Lenteng Agung, Depok, 

Indonesia. 

- Mengkaji faktor utama berdirinya 

komunitas Punk di Lenteng Agung yaitu 

dari faktor lingkungan, pertemanan, 

keluarga, dan faktor kemiskinan. 

2 Tesis : “The 

Conspicuous 

Characteristics Of 

American Punk 

Reflected In The 

Lyrics Of Punk 

Song By Fifteen 

And Punk Guy 

(‘Cause He Does 

Punk Things) By 

NOFX” 

 

Oleh: Nawangsih 

Edynna Putry 

 

Deskriptif 

 

-Structural and 

sociological 

approach 

  

- Mengkaji lagu yang berjudul Punk Song 

oleh band Fifteen. Lagu ini menceritakan 

tentang Punkers dalam sebuah band dan 

komunitas yang benar-benar perduli 

terhadap berbagai masalah yang ada di 

negara mereka. 

- Kemudian lagu yang kedua yang 

berjudul Punk Guy (Cause He Does Punk 

Things) yang dibawakan oleh NOFX, lagu 

ini menceritakan tentang bagaimana 

seseorang biasa berubah menjadi 

Punkers. 
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3 Tesis : “A Symbol 

Analysis On Punk 

Song Lyrics 

American Idiot 

(GreenDay), God 

Save The Queen 

(Sex Pistols)” 

 

Oleh : Galih 

Purwanto. 

 

Deskriptif 

 

-symbol anylise 

- Mengkaji makna lirik lagu yang ada 

pada lagu American Idiot oleh Green 

Day, dan God Save The Queen oleh Sex 

Pistols. 

- Menemukan kesamaan kandungan lirik 

dan makna lagu antara Green Day dan Sex 

Pistols, dimana keduanya berusaha 

menyuarakan perlawanan terhadap 

kebijakan pemerintah yang berlaku pada 

saat itu, di Amerika dan di Inggris.  

 

4 Skripsi : 

Perkembangan 

Musik Punk Di 

Amerika Serikat 

tahun 1974–1980 

 

Oleh :  

Ahmad Fikri Hadi 

 

Deskriptif 

 

-pendekatan sejarah 

atau heuristik. 

- Mengkaji mengenai sejarah awal 

kemunculann musik Punk di Amerika 

Serikat, yang hanya dibatasi hingga tahun 

1980. 

- Menjelaskan pada tahun 1970, musik 

Punk masuk di Amerika Serikat sebagai 

musik baru yang ingin menandingi 

musik–musik mainstream, seperti musik 

rock, heavy metal dan disco. 

 

Dari beberapa hasil penelitian di atas, maka dapat dilihat perbedaannya dengan 

hasil penelitian yang peneliti lakukan. Dari sekian banyak skripsi, tesis, maupun hasil 

karya tulis lainnya yang peneliti temukan, belum ditemukan skripsi maupun karya tulis 

lainnya yang menganalisa bentuk eksistensi subkultur Punk di Amerika Serikat. 

Penelitian yang peneliti lakukan juga mencoba mengkaitkan bentuk daripada gerakan 

subkultur Punk di Amerika Serikat yang dikaitkan dengan teori gerakan sosial baru dan 

teori perilaku kolektif. Penelitian–penelitian sebelumnya hanya menjelaskan sejarah 

maupun perkembangan dan analisa lirik secara umum saja, ini lah yang membuat 

penelitian peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya.  
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1.5 Kerangka Teori  

   1.5.1 Teori Gerakan Sosial  

Gerakan Sosial atau Social Movement adalah aktivitas sosial berupa gerakan 

atau tindakan dari sebuah kelompok yang merupakan kelompok informal, dari beberapa 

individu yang berjumlah besar, yang secara spesifik berfokus pada suatu isu sosial atau 

politik, dengan melaksanakan, menolak atau mengkampanyekan sebuah perubahan 

sosial.  Charles Tily mendefinisikan gerakan sosial sebagai rangkaian tindakan yang 

berkelanjutan, menunjukan dan menyampaikan kepada masyarakat awam untuk 

membuat klaim bersama terhadap kelompok lainnya. Atau dengan kata lain, gerakan 

sosial merupakan kendaraan utama bagi masyarakat awam untuk berpartisipasi pada 

kegiatan politik publik. 35 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori gerakan sosial yang 

dikemukakan oleh Rajendra Singh. Menurut Singh, secara umum, teori studi tentang 

gerakan sosial dapat diklasifikasikan kedalam beberapa tipe, antara lain gerakan sosial 

lama (old social movement) dan gerakan sosial baru (new social movement).36  

a. Teori Gerakan Sosial Lama (Old Social Movement) 

Gerakan Sosial lama merupakan sebuah bentuk gerakan perjuangan 

untuk kelompok-kelompok tertentu seperti kelas pekerja, petani, gerakan 

kulit hitam, dan lain-lain. Gerakan ini selalu melibatkan dirinya pada wacana 

                                                           
35 Ilmu Psikologi, Pengertian dan Teori Gerakan Sosial Menurut Ahli dan Contoh. Diakses dalam 

http://www.ilmupsikologi.com/2015/10/pengertian-teori-gerakan-sosial-menurut-ahli-dan-contoh.html 

(18/6/2016) 10.10 WIB 
36 Oman Sukmana, 2016, : Konsep Dan Teori Gerakan Sosial, Malang: Cita Intrans Selaras, hal. .124 

http://www.ilmupsikologi.com/2015/10/pengertian-teori-gerakan-sosial-menurut-ahli-dan-contoh.html
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ideologis yang meneriakan anti kapitalisme, peningkatan upah buruh 

industri, menentang ketidakadilan ekonomi, dan eksploitasi kelas.37 

Dapat dikaitkan bahwa, kelahiran awal gerakan subkultur Punk di 

Inggris, dikategorikan sebagai gerakan sosial lama, karena masih berfokus 

pada perjuangan kelas pekerja yang menuntut keadilan sosial dalam konteks 

keadilan ekonomi.  

 

b. Teori Gerakan Sosial Baru (New Social Movement) 

Teori gerakan sosial baru muncul sebagai kritikan terhadap gerakan 

sosial lama. Gerakan sosial baru tidak terpaku pada perjuangan kelas pekerja 

saja, melainkan gerakan sosial baru lebih bersifat plural, yang melibatkan 

lebih banyak massa, seperti kaum urban, kelas menengah, mahasiswa dan 

lain-lain. Teori gerakan sosial baru menggambarkan resistensi suatu 

kelompok terhadap isu-isu yang bersifat universal, seperti isu HAM, anti 

rasisme, gerakan lingkungan, gerakan hak-hak sipil, gerakan feminisme, 

gerakan anti perang atau gerakan perdamaian, dan sebagainya.38 

Perkembangan gerakan subkultur Punk di AS dapat dikatakan sebagai 

bentuk gerakan sosial baru, terutama ketika Green Day menyuarakan 

perlawanannya terhadap Presiden George W. Bush, dimana mereka 

berusaha untuk mengajak seluruh masyarakat sipil bukan hanya masyarakat 

subkutur Punk saja, untuk sama-sama meyuarakan perlawanan dengan dasar 

anti perang dan kemanusiaan.  

 

                                                           
37 Ibid. 
38 Ibid. Hal, 125. 
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  1.5.2 Teori Perilaku Kolektif ( Collective Behavior )  

           Dalam penelitian ini, peneliti juga akan menggunakan teorisasi yang 

dikemukakan oleh N.J. Smelser yaitu yang berkaitan dengan gerakan sosial 

dimasyarakat, yang biasa dikenal dengan sebutan collective behavior atau teori perilaku 

kolektif.  

Menurut N. J. Smelser, perilaku kolektif adalah perilaku dari dua atau lebih 

individu yang bertindak secara bersama-sama dan secara kolektif. Perilaku kolektif 

tersebut kemudian membentuk gerakan sosial yang merupakan sebuah gerakan yang 

lahir dari masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau 

struktur pemerintah. Biasanya karena kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan 

kehendak masyarakat yang ada atau kebijakan itu bertentangan dengan kehendak 

sebagian rakyat. Karena gerakan sosial lahir dari masyarakat maka kekurangan apapun 

ditubuh pemerintah menjadi sorotannya.39  

           Ada enam faktor yang dapat menyebabkan terbentuknya determinan-determinan 

perilaku kolektif menurut Neil J. Smelser yang dapat dikaitkan dengan munculnya 

gerakan subkultur Punk di Amerika Serikat ini, antara lain : 40 

1. Structural conduciveness adalah suatu kondisi struktural yang mendukung atau 

mengakibatkan lahirnya gejolak sosial.  

                                                           
39Jurnal Sosial Dan Politik, Akar Konflik Bonek Dan Aremania. Diakses dalam 

http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Jurnal%20-%20Mohammad%20Yusuf%20Setyo%20Utomo.doc. (18/6/2016) 

10.19 WIB.  

40 Neil J. Smelser, Theory of Colective Behavior  (New York: The Free Press, 1965), hal. 15-17.  

http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Jurnal%20-%20Mohammad%20Yusuf%20Setyo%20Utomo.doc
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Instabilitas dibidang sosial, ekonomi, dan politik di Amerika Serikat pasca tragedi 

9/11, menimbulkan rasa cemas terutama yang dirasakan oleh aktifis Punk yang 

kemudian berubah menjadi sebuah gerakan pemberontakan atau perlawanan 

terhadap pemerintahan yang dirasa bertanggung jawab pada kejadian atau tragedi 

tersebut. 

 

1. Structural strain (ketegangan struktural) yaitu ketegangan struktural yang muncul 

dan menjadi faktor pendorong munculnya suatu gerakan sosial secara kolektif. Yang 

dimaksudkan adalah salah satu faktor pendorong yaitu adanya tekanan yang 

dilakukan negara terhadap rakyat, baik dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.  . 

Segala bentuk invasi Amerika Serikat ke Afghanistan dan Irak pada tahun 2003, 

mendapatkan penolakan dari banyak pihak termasuk warga sipil Amerika Serikat itu 

sendiri. Aksi militer inilah yang kemudian melahirkan gejolak perlawanan baik dari 

masyarakat sipil dan khususnya aktifis Punk  di Amerika Serikat. 

 

2. Growth and spread of a generalized belief (penyebaran keyakinan umum) adalah 

sebuah upaya untuk menyebarkan nilai sentral atau tujuan utama dalam suatu 

kelompok masyarakat untuk memberikan sebuah pemahaman baru dalam menjawab 

kebingungan terhadap instabilitas situasi sosial politik yang kemudian dianut secara 

bersama-sama dan dijadikan landasan sebuah gerakan perlawanan. 

Green Day sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang menganut ideologi Punk, 

mencoba melakukan sebuah perlawanan dengan mengeluarkan lagu yang berjudul 

American idiot. Lagu tersebut digunakan sebagai upaya menyebarkan pesan 

perlawanan terhadap Presiden George W. Bush atas kebingungan dari instabilitas 

sosial politik yang dirasakan oleh masyarakan AS pasca tragedi 9/11.   
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3. Precipitating factor (faktor pencetus) adalah terjadinya sebuah peristiwa sebagai 

faktor pemicu terkadang bersifat dramatis sehingga mempercepat munculnya 

perilaku kolektif atau gejolak sosial.  

Peristiwa 9/11, yang kemudian melahirkan kebijakan ‘perang melawan teroris’, serta 

propaganda melalui media-media telah banyak dilakukan oleh pemerintahan Bush. 

Punk datang dengan semangat perlawanannya, berusaha memberitahu masyarakat 

agar tidak percaya dengan apa yang dikatakan ataupun diberitakan oleh pemerintah 

dan media massa saat itu.  

 

4. Mobilization of participants for action adalah sebuah pola pengumpulan massa 

melalui konsolidasi ikatan-ikatan yang ada dalam masyarakat. Ikatan-ikatan yang 

ada dalam masyarakat ini dapat digerakkan untuk melakukan agitasi, konsolidasi 

yang pada akhirnya dapat digerakkan untuk melakukan pemberontakkan. 

Dalam melakukan perlawananya, selain demonstrasi para aktifis Punk lebih sering 

menggunakan media musik, pengumpulan massa biasanya dilakukan dengan cara 

mengadakan konser, sehingga lebih mudah untuk menyampaikan pendapat atau 

orasi oleh para akitifis Punk. Green Day bersama beberapa kelompok musisi Punk 

lainnya mencoba melakukan sebuah mobilisasi massa dengan cara menggelar konser 

keliling atau tur di beberapa kota di AS, sebagai upaya memobilisasi masyarakat 

untuk menyebarkan pesan perlawanan terhadap Presiden George W. Bush. 

 

5. The operation of social control, yaitu pelaksanaan kontrol sosial yang dilakukan oleh 

aparat keamanan, hingga kontrol sosial lainnya. Menurut Smelser, kontrol sosial bisa 

dilakukan saat akan terjadi perilaku kolektif maupun pada saat peristiwa itu sedang 
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terjadi. Ketidakefektifan kontrol sosial ini pula yang membuka peluang bagi 

terjadinya tindakan kolektif tersebut.  

Gerakan Punk muncul akibat memudarnya kontrol sosial oleh pemerintah, artinya 

gerakan kolektif yang dilakukan oleh masyarakat sipil maupun aktifis Punk di 

Amerika Serikat dapat terjadi karena pihak pemerintah tidak dapat mengantisipasi 

terjadinya sebuah gerakan perlawanan oleh masyarakat. Situasi didalam negara juga 

akan turut memperlebar peluang bagi terjadinya gerakan kolektif tersebut. 

 

Punk dikatakan sebagai sebuah gerakan sosial karena pada dasarnya pengertian 

gerakan sosial adalah aktifitas sosial yang berbentuk kelompok yang dilakukan secara 

kolektif, berjumlah besar atau individu-individu yang berfokus pada suatu isu-isu sosial 

atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan 

sosial yang biasanya bersifat temporer, tanpa ada pembagian peranan atau hirarki 

kekuasaan secara formal.41 Dimaksudkan gerakan sosial dalam penelitian ini adalah 

gerakan yang dilakukan oleh kaum Punk di Amerika Serikat yang diwakili oleh Green 

Day yang bertujuan sebagai bentuk protes terhadap Presiden Amerika Serikat saat itu 

yaitu George W. Bush terkait dengan manfestasi dari kebijakan “perang melawan 

teroris” yang dianggap tidak sesuai dengan cita-cita kaum Punk. 

Sebagai reaksi kolektif, maka perlawanan itu merupakan tindakan yang 

dilakukan secara kolektif oleh kelompok-kelompok atau sekelompok orang dan bersifat 

informal.42 Punk dilihat sebagai sebuah ideologi yang melahirkan gerakan sosial atau 

                                                           
41 Khuswatun Hasanah, 2015, Pelaksanaan Gerakan Sosial Siswa (GSS) Dalam Meningkatkan Solidaritas Antar 

Teman Sekolah di SMPN 2 Ungaran, Skripsi: Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas lmu Sosial, 

Universitas Negeri Semarang. Diakses dalam http://lib.unnes.ac.id/20261/1/3301411040-S.pdf (02/04/2016) 

12.00 WIB 
42 Aryono, 2009, Jalan Mendaki Menuju Reformasi: Gerakan Mahasiswa di Semarang Tahun 1990-1998, 

Skripsi: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro Semarang. Diakses dalam 

https://core.ac.uk/download/files/379/11704304.pdf  (02/04/2016) 14.20 WIB 

http://lib.unnes.ac.id/20261/1/3301411040-S.pdf
https://core.ac.uk/download/files/379/11704304.pdf
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perilaku kolektif, dimana para penganutnya memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan 

yang kemudian bersifat kepada bentuk pemberontakan. Ideologi ini pun berkembang 

pesat dari setiap tempat dan negara, sehingga ideologi Punk dapat dikatakan sebagai 

ideologi yang bersifat transnasional.  

 

1.6. Metodologi Penelitian  

1.6.1 Variabel Penelitian Dan Level Analisa 

           Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel individu dan kelompok 

(subkultur Punk) sebagai unit level analisa / variabel dependen, dan menggunakan 

variabel yang sama yaitu individu dan kelompok (George W. Bush) selaku presiden 

pembuat kebijakan sebagai unit level eksplanasi / variabel independen, sehingga model 

level analisanya adalah model korelasionis.  

1.6.2 Metode / Tipe Penelitian  

            Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian eksplanatif. 

Alasan peneliti menggunakan metode eksplanatif adalah bertujuan untuk menjelaskan 

dan membuktikan masalah penelitian yang terjadi berdasarkan dengan teori yang 

digunakan oleh peneliti yang dikaitkan dengan karakteristik kaum Punk terkait 

perlawanan terhadap oleh Presiden George W. Bush di Amerika Serikat. 

 

 

1.6.3. Tekhnik Analisa Data 
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           Berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan peneliti, adapun tekhnik 

yang digunakan peneliti dalam proses analisa data yaitu, menggunakan tehnik Deduksi, 

dimana penelitian ini merupakan penelitian yang berangkat dari sebuah teori yang 

kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta. 

1.6.4 Tekhnik Pengumpulan Data  

           Data–data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan tekhnik 

pengumpulan data melalui buku dan media Internet, walaupun peneliti banyak 

menggunakan media internet dalam penelitian ini, namun peneliti berusaha mencari 

sumber–sumber yang akurat, seperti, skripsi yang telah di publikasikan oleh pihak 

universitas pada situs resmi universitas yang berkaitan, melalui jurnal, tesis, maupun 

situs resmi yang dapat dipercaya akan kebenaran dan data yang diterima, sehingga tidak 

ada keraguan bagi peneliti untuk menganalisa data tersebut dan peneliti meyakini data 

yang telah diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian  

           Untuk mempermudah peneliti dan pembaca dalam memahami judul penelitian 

ini, maka peneliti merasa perlu untuk mencantumkan batasan ruang lingkup dalam 

penelitian ini, sehingga penulisan ini akan lebih terarah, adapun ruang lingkup 

penelitian dari peneliti dibagi menjadi dua, yaitu : 

a. Batasan Waktu  

     Peneliti memfokuskan batasan waktu penelitian sesuai dengan judul peneliti    

 terkait tragedi 9/11 yaitu pada tahun 2001–2005. Tahun 2001 adalah tahun    

 terjadinya tragedi 9/11, dimana setelah terjadinya peristiwa tersebut, lahirlah  

 kebijakan ‘perang melawan teroris’ yang digagas oleh presiden Amerika Serikat 
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George W. Bush. Selama kurun waktu dari 2001–2005, telah banyak terjadi berbagai 

peristiwa terkait kebijakan yang dibuat oleh George W. Bush, seperti invasi AS ke Irak 

dan Afghanistan, situasi sosial dan politik Amerika Serikat yang bergejolak, yang 

kemudian menjadi landasan lahirnya berbagai bentuk perlawanan oleh masyarakat 

Amerika Serikat itu sendiri, dan tentunya juga oleh para aktifis Punk. Green Day 

sebagai salah satu musisi Punk di AS.  

b. Batasan Materi  

1.    Peneliti hanya mencari materi yang berkaitan dengan judul penelitian,  

      yaitu yang  berkaitan mengenai eksistensi subkultur Punk di Amerika Serikat dan  

      Green Day, sebagai salah satu musisi yang mewakili ideologi Punk melalui lirik  

      lagu mereka yaitu American Idiot, serta kaitannya pada bentuk perlawanan  

      terhadap Presiden Amerika Serikat George W. Bush pasca tragedi  

      9/11.  

2.  Peneliti memfokuskan penelitian ini pada ideologi Punk dan   

       perlawanannya yang berkaitan dengan judul peneliti, agar peneliti  

       dapat fokus dalam satu bagian. Sehingga data yang di peroleh lebih  

       mendalam dan memudahkan peneliti dalam menganalisa data tersebut. 

3.   Penelitian ini tidak terlalu memfokuskan kepada bentuk invasi   

       Amerika Serikat terhadap Afghanistan dan Irak pasca tragedi 9/11. 
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1.7 Hipotesa 

 Berdasarkan judul penelitian dan teori penelitian yang di paparkan oleh peneliti 

diatas, maka peneliti mengemukakan hipotesa bahwa gerakan subkultur Punk muncul 

sebagai reaksi atau tanggapan dari masyarakat atas permasalahan dari isu-isu sosial, 

dan politik, yang sedang dialami oleh masyarakat di wilayah atau di negaranya. Dari 

awal kemunculannya di Inggris, ideologi Punk terus berkembang tak terkecuali hingga 

ke Amerika Serikat. 

 Sebagai bentuk eksistensinya, gerakan subkultur Punk terus berubah dan 

berkembang sesuai dengan tempat dan waktu dimana peristiwa tersebut berlangsug. 

Sama halnya seperti Green Day sebagai salah satu grup musik yang lahir dari subkultur 

Punk di Amerika Serikat, yang diangap sebagai pembawa metode atau instrumen baru 

di dalam gerakan Punk yang dibuktikan dengan bergabungnya mereka dengan major 

label, namun tetap membawa ideologi dasarr Punk yaitu menyuarakan perlawanan. 

Berawal dari tragedi 9/11 dan kebijakan ‘perang melawan teroris’ yang disampaikan 

oleh Presiden George W Bush di Amerika Serikat, yang kemudian memunculkan 

respon kemarahan bagi para Punkers yang begitu menolak kebijakan ini.  

Kebijakan perang melawan terorisme oleh Presiden George W Bush dianggap 

sebagai kebijakan yang mengandung nilai-nilai rasisme, fasisme, dan upaya 

membangun peperangan, dimana nilai-nilai tersebut sangat bertolak belakang dengan 

ideologi Punk. Sebagai bentuk perilaku kolektif, Green Day telah mengeluarkan sebuah 

lagu yang berjudul American idiot. American Idiot, adalah sebuah lagu yang yang 

membawa nilai pesan perlawanan yang bertujuan untuk menyebarkan sebuah 

keyakinan umum dalam upaya mengajak masyarakat di AS dan dunia, agar tidak 

terpengaruh dengan propaganda yang dilancarkan oleh pemerintah Amerika Serikat 

melalui media-media massa yang ada di AS. Selain melalui lagu, Green Day dan 



25 
 

beberapa musisi Punk lainnya yang ada di AS, mencoba memobilisasi masyarakat AS 

dengan cara menggelar tur di beberapa kota di AS yang bertujuan untuk mengedukasi 

masyarakat agar perduli terhadap kehidupan politik di AS. 

 

1.7  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi ke dalam 4 (empat) bab, 

sebagai berikut: 

 

BAB Judul  Isi 

I PENDAHULUAN Bab ini tersusun dari beberapa bagian yaitu, 

terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian yaitu manfaat akademik dan 

manfaat praktis, penelitian terdahulu, 

landasan teori, metode penelitian. Dalam 

metode penelitian, peneliti membagi 

kedalam variabel penelitian dan level 

analisa, metode atau tipe penelitian, teknik 

analisa data, teknik pengumpulan data, dan 

ruang lingkup pwnelitian yang dibagi 

menjadi batasan wakru dan batasan materi. 

 

II PERKEMBANGAN 

IDEOLOGI PUNK 

SEBAGAI BENTUK 

RESISTENSI 

TERHADAP 

Dalam Bab ini, peneliti menjelaskan 

mengenai awal kelahiran atau kemunculan 

ideologi Punk, yang kemudian berkembang 

menjadi sebuah gerakan subkultur yang 

besar, hingga penyebaran ideologi Punk ke 

Amerika Serikat, dan menggambarkan 
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KEHIDUPAN SOSIAL 

POLITIK.  

musik Punk sebagai salah satu bentuk 

perlawanan, kritik atau protes. 

III PERLAWANAN GREEN 

DAY SEBAGAI 

SUBKULTUR PUNK DI 

AS TERHADAP 

PRESIDEN GEORGE W. 

BUSH PASCA 

TRAGEDI 9/11  

Dalam Bab ini, peneliti merepresentasikan 

isu atau permasalahan sosial politik pasca 

tragedi 9/11, serta kritik atau protes oleh 

subkultur Punk terhadap presiden George 

W. Bush terkait isu dan permasalahan 

tersebut. Green Day sebagai subkultur Punk 

di AS menyuarakan perlawanan melalui 

lagunya yang berjudul ‘American idiot’, 

serta perannya dalam upaya memoblisasi 

masyarakat sebagai bukti eksistensi 

subkultur Punk di Amerika Serikat. 

IV PENUTUP Bab ini adalah bagian terakhir dari 

penulisan skripsi ini, dan memuat tentang 

kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


