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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Gambaran Umum SMA Islam Malang 

 

Gambar 2.1 : Logo SMA Islam 

 

 

SMA Islam adalah salah satu sekolah swasta yang ada di Kota Malang, 

SMA Islam sendiri bernaung dibawah yayasan perguruan Islam (Yaperis) 

yang Independen. Lokasi SMA Islam sendiri tempatnya tidak jauh dari pusat 

Kota, yaitu di jalan R.A. Kartini No. 2 Malang. Saat ini SMA Islam memiliki 

terakreditasi A, sejak awal berdirinya pada tahun 1953 hingga tahun 2016 

saat ini diperkirakan SMA Islam telah meluluskan kurang lebih sekitar 

16.000 (enam belas ribu) siswa yang tersebar di seluruh Nusantara. Berlatar 

belakang Islam dan juga keseluruhan pengajar atau pendidik didalamnya yang 

bersertifikasi standart pendidikan nasional, SMA Islam terus berusaha agar 

mampu mencetak lulusan yang berakhlaqul karimah, cerdas, terampil dan 

juga siap melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun 

bekerja. Berikut adalah visi dan misi yang dimiliki oleh SMA Islam ; 

A.1. Visi Sekolah 

Membina generasi bangsa Indonesia agar menjadi insan yang 

beriman, berilmu, pengetahuan, memiliki ketrampilan, berdisiplin 
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dan berakhlaq mulia sesuai dengan Al-Qur’an dan AsSunah guna 

terwujudnya sekolah unggul yang mampu menjawab tatntangan 

perubahan masa depan. 

A.2. Misi Sekolah 

Untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang kondusif dalam 

lingkungan sekoalah yang aman, tertib, disiplin, bersih, harmonis 

dan demokratis dengan didukung managemen sekolah yang tertib, 

transparan dan dapat dipertanggung jawabkan serta sarana dan 

prasarana yang memadai guna menciptakan anak didik yang 

beriman, berakhlaq mulia, berkualitas dan mandir 

 
Kegiatan intrakurikuler atau belajar mengajar di SMA Islam sendiri 

secara rutin dilaksanakan pagi hari mulai pukul 06.30 – 13.35 WIB, dimana 

pada setiap pagi tersebut selalu diawali dengan kegiatan pengajian dan 

membaca Al-Quran. Kemudian selain kegiatan intrakurikuler, SMA Islam 

juga memiliki program kegiatan ekstrakurikuler yang terdiri dari berbagai 

macam kategori, seperti halnya dalam bidang keagamaan, IPTEK, 

keterampilan, olahraga, dan juga seni. Didalam kategori seni itulah terdapat 

ekstrakurikuler musik, yang mana pihak sekolah memang telah menyediakan 

sebuah studio musik yang dapat digunakan para siswanya jika mengikuti 

ekstrakurikuler musik tersebut. 

Berbicara terkait dengan penelitian ini, dapat dilihat bahwa pada 

dasarnya pihak sekolah sendiri memfasilitasi segala macam bentuk kegiatan 

dari para siswanya, misalnya saja ketika SMA Islam membuat suatu acara 
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berupa pentas seni dimana setiap siswa dan siswi yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler tersebut dapat menampilkan bakat mereka masing-masing 

termasuk juga dalam bidang musik. Namun berdasarkan hasil observasi dan 

beberapa informasi yang peneliti peroleh dari informan, perhelatan pentas 

seni yang biasanya menjadi agenda tahunan tersebut saat ini telah ditiadakan 

sejak 2 tahun terakhir. Menurut penuturan PM sebagai salah seorang 

informan peneliti yang merupakan alumni SMA Islam tahun 2015 lalu 

tersebut, dirinya mengatakan bahwa ditiadakannya kegiatan pentas seni 

tersebut adalah keputusan langsung dari kepala sekolah SMA Islam yang 

beranggapan bahwa kegiatan tersebut hanya akan membuang-buang dana. 

Selain itu alasan lain ditiadakannya kegiatan pensi tersebut menurut PM juga 

dikarenakan adanya beberapa pengisi acara terutama band yang membawakan 

lagu-lagu underground, sering kali acara dihentikan seketika jika ada band 

yang membawakan lagu-lagu beraliran keras. Karena menurut pengalaman 

PM ditahun-tahun sebelumnya ketika ada kegiatan pensi, jika ada band yang 

membawakan musik-musik underground, tak jarang itu lah yang memicu 

terjadinya sedikit kerusuhan kecil yang dilakukan oleh beberapa siswa yang 

menonton acara tersebut.19 

Seperti yang kita ketahui, fenomena terkait dengan musik underground 

kini semakin berkembang dengan pesat, penikmatnya sendiri juga sudah 

mulai merambah ke berbagai kalangan, mulai dari kalangan orang-orang 

dewasa, hingga kepopulerannya pun memuncak kepada kalangan remaja. 

Kemudian yang perlu diketahui juga yaitu tentang keberadaan musik 
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 Data diolah melalui wawancara dengan PM, 20 April 2016 
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underground saat ini yang tidak hanya diminati oleh kaum laki-laki saja, 

kaum wanita pun juga sudah banyak yang menjadi penggemar musik 

beraliran keras tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti berusaha 

untuk mengetahui perkembangan musik underground yang terjadi dikalangan 

para remaja khususnya yaitu di SMA Islam. Lalu kemudian perhatian peneliti 

juga tidak hanya mengarah kepada remaja secara umum, melainkan lebih 

spesifik mengarah kepada remaja putri ataupun juga siswi yang berada di 

SMA Islam tersebut dengan rentang usia 16 – 18 tahun. 

B. MUSIK 

B.1. Hakikat Dan Citra Keindahan Musik 

B.1.1. Hakikat Musik 

Musik, diluar pengertian yang telah dipaparkan oleh para ahli, 

ternyata terkait dengan beberapa fakta yang tidak bisa dilepaskan dari 

asal-usul, sifat, dan kaitannya dengan dunia nyata. Musik pada 

hakikatnya terdiri dari beberapa sifat yang antara lain seperti musik 

yang bersifat ilahiah, bagian imitasi dari alam, dan juga ekspresi 

kondisi social masyarakat. Berikut penjelasan mengenai ketiga hal 

tersebut : 

a. Bersifat Ilahi 

Ide musikalitas manusia muncul secara tiba-tiba dan 

benar-benar murni, pada jaman peradaban kuno dulu, musik 

merupakan bagian dari orang-orang suci seperti halnya nabi-

nabi, para raja, dan orang-orang yang dianggap keturunan 

dewa. Sebagai orang-orang suci yang dapat langsung 
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berhubungan dengan para dewa atau bahkan tuhannya, mereka 

mendapat musik langsung dari tuhannya dan dipersembahkan 

juga untuk tuhannya.20 

Pada zaman pemerintahan Pharao pertama di Mesir 

Kuno 3892 SM, para imam agung saat itu merupakan penentu 

dari tujuh nada suci yang kemudian dinyanyikan oleh setiap 

pria dan wanita di dalam kuil-kuil. Dalam Islam sendiri, Nabi 

Daud selain berkedudukan sebagai raja ia juga dikenal sangat 

pandai dalam bermain musik dan bernyanyi. Di Indonesia 

sendiri musik yang pada mulanya berasal dari orang-orang suci 

sampai saat ini pun juga masih ada, orang-orang suci tersebut 

adalah yang kita kenal dengan para Wali.21 

Pada awalnya musik-musik zaman dahulu diciptakan 

untuk mengingat dan selalu mengagungkan tuhan dan tentunya 

bertujuan agar setiap manusia selalu berada dalam jalan yang 

benar juga selalu menjaga alam semsesta dan segala kehidupan 

yang telah diciptakan. 

b. Imitasi Alam 

Orang-orang pada zaman Yunani kuno sangat meyakini 

bahwa alam semesta memiliki khazanah musik yang luas. 

Pemandangan indah tata surya, lintasan bintang, munculnya 

rembulan, terbit dan terbenamnya sang surya telah 

memunculkan angan-angan orang yunani mengenai 
                                                           
20

 Yeni Rachmawati, Musik Sebagai Pembentuk Budi Pekerti, (Yogyakarta: Panduan, Jalasutra, 
2005), Hlm 19 
21

 ibid,  Hlm 20 
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keselarasannya. Nada-nada dan gerak tarian yang mereka 

punya dijiplak dari gerak-gerik dan kedipnya tata bintang 

dilangit.22 Alam senantiasa hidup dalam suatu kesatuan yang 

harmoni dan saling berkaitan, begitu pula dengan musik. 

c. Ekspresi Kondisi Sosial Masyarakat 

Musik sering diilhami dari kehidupan atau perilaku 

social masyarakat dan begitupun sebaliknya, perilaku 

masyarakat juga tidak sedikit yang terilhami oleh musik-musik 

tertentu.23 Contoh musisi yang menggunakan kondisi social 

masyarakat sebagai inspirasinya dalam bermusik salah satunya 

adalah Iwan Fals, hampir dalam setiap lirik lagu yang 

dibuatnya berhubungan dengan kehidupan social masyarakat, 

entah itu kritikan yang mengarah pada politik, pemerintahan, 

kehidupan rakyat dan sebagainya. Oleh karena itu tidak salah 

jika musik disebut juga sebagai cerminan dari suatu 

masyarakat.  

B.1.2. Citra Keindahan Musik 

Dasar dari keindahan terletak pada kesesuaian ukuran dan 

proposisi. Sesuatu dapat disebut indah jika telah proporsional dan 

sesuai dengan kadar ukurannya, namun jika kurang atau lebih dari 

ukuran tentu tidak dapat dikatakan indah. Hal ini diperkuat dengan 

                                                           
22

 ibid, Hlm 23-24 
23

 ibid, Hlm 31 
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pernyataan Plato yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang ukuran 

dan proporsional adalah syarat utama suatu keindahan.24 

Salah satu yang merupakan manifestasi dari keindahan yaitu 

adalah musik. Hal ini terlihat dari bagaimana manusia dapat 

menggunakan dan merasakan bagian dari hatinya dalam menyerap 

keindahan dari bunyi yang ditimbulkan oleh musik. Melalui sebuah 

musik ia mampu merasakan dan menikmati seluruh detil dari keindahan 

yang dimunculkan oleh musik, hingga secara tidak langsung akan 

membuat seseorang mampu menyerap dan merasakan sisi ruhaniah 

dalam dirinya.25 

B.2. Pengertian Musik 

Sebuah karya seni entah bagaimana bentuk, aliran maupun 

gayanya, yang pasti seni merupakan ungkapan hati dan keprihatinan yang 

dibawakan oleh si seniman berdasarkan pengalaman mereka sendiri.26 

Begitu pula dengan musik, musik pada dasarnya merupakan suatu hasil 

karya seni berupa bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi yang 

mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur 

pokok musik yaitu irama, melodi, harmoni, dan bentuk atau struktur lagu 

serta ekspresi sebagai suatu kesatuan. Definisi paling mendasar dari 

musik sendiri adalah bunyi-bunyi yang teratur dengan membentuk 
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 Ibid, Hlm 10-14 
25

 Ibid, Hlm 9-10 
26

 Fx.Mudji Sutrisno dan Christ Verhaak, Estetika Filsafat Keindahan, 1993, Kanisius: Yogyakarta, 
Hlm 13 
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berbagai macam harmonisasi nada yang dapat dinikmati melalui indra 

pendengaran manusia.27 

Musik juga merupakan bunyi yang diatur menjadi pola yang dapat 

menyenangkan telinga kita atau mungkin juga menyalurkan perasaan dan 

suasana hati para penikmatnya. Musik mempunyai melodi, dan harmoni 

yang mampu memberikan suatu kedalaman dan memungkinkan 

penggunaan beberapa instrumen atau bunyi-bunyian sebagai tambahan. 

Bisa dibilang musik juga merupakan bagian penting dalam sebuah 

aktifitas budaya dalam suatu masyarakat tertentu untuk mengekspresikan 

perasaan atau pemikiran yang formal maupun hanya sekedar untuk 

relaksasi. Beberapa ahli berpendapat mengenai makna maupun definisi 

dari sebuah musik, misalnya saja seperti yang dikatakan oleh Aristoteles 

berikut ini, Ia menyatakan bahwa musik adalah tiruan seluk beluk hati 

dengan menggunakan melodi dan irama yang memiliki efek atau 

kekuatan bagi moral dan jiwa manusia.28 

Melihat dari apa yang telah diungkapan Aristoteles tersebut, 

menunjukkan bahwa hal itu merupakan bagian dari sebuah tingkat 

musikalitas yang dimiliki oleh seorang manusia. Musikalitas sendiri 

adalah tingkat kepekaan untuk merespons atau mendapatkan sensitivitas 

terhadap stimuli musikal, didalamnya termasuk juga sebuah apresiasi dan 

pemahaman terhadap musik tanpa harus memiliki keterampilan khusus 

dalam memainkan alat musik (George dan Hodges, 1980).29 Oleh karena 

                                                           
27

 iFinger Ltd, The New Oxford Dictionary Of English (New York: Oxford University Press, 2000), 
Entry Music 
28

 Yeni rachmawati, op.cit, Hlm 14-15 
29

 Djohan, Psikologi Musik, Best Publisher, Yogyakarta, 2009, Hlm 53 



24 
 

itu, tingkatan musikalitas pada diri manusia pasti berbeda satu sama lain, 

ini dikarenakan masing-masing orang mempunyai cara yang berbeda-

beda pula dalam merespons musik. 

Sejarah musik dimanapun berada selalu diwarnai oleh terobosan-

terobosan baru pada setiap jamannya, terobosan-terobosan ini berporos 

pada prinsip menghadirkan tawaran alternative atau tandingan (musik 

dan budaya baru), terhadap budaya mainstream  di setiap masanya. Hal 

ini dapat dilihat dari banyaknya genre-genre dan subgenre musik baru 

yang terus berkembang hingga saat ini. Genre dan subgenre pada musik 

adalah pengelompokan jenis-jenis musik yang sesuai dengan kemiripan 

antara satu sama lain yang dilihat berdasarkan teknik musik yang 

dimainkan, gaya bermusik, dan juga tema yang terdapat didalam musik 

itu sendiri. 

Pengkategorian atau pengelompokan musik seperti ini kadang 

terlihat seperti pemilihan yang subjektif, namun pada kenyataannya hal 

tersebut merupakan suatu bagian dari ilmu yang dipelajari oleh para ahli-

ahli musik dunia. Beberapa contoh genre musik antara lain seperti pop, 

blues, gospel, funk, jazz, alternatife, klasik dan beberapa dari musik 

underground seperti punk, rock, ska, reggae, hardcore, metal, grunge, 

dan masih banyak lagi sub-sub genre yang lain. Jika melihat dari 

penjelasan mengenai musik yang telah dipaparkan sebelumnya, semua 

pemahaman mengenai musik kembali pada rasa yang muncul dari para 

pendengarnya, hingga akhirnya terlihat bawasannya musik juga termasuk 
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sebagai salah satu cara untuk menyampaikan pesan pada diri manusia 

dalam usahanya untuk menuangkan ekspresinya. 

Dari pemaparan beberapa definisi mengenai musik tersebut, 

sehingga dapat dikatakan bawasannya musik merupakan suara atau 

bunyi-bunyian yang mengalun menjadi sebuah nada-nada, irama dan juga 

melodi yang dapat mempengaruhi para pendengarnya. Hal ini pula yang 

akhirnya membuat peneliti tertarik untuk membahas mengenai 

bagaimana pengaruh dari musik khususnya musik underground secara 

konkret terhadap perilaku remaja putri di Kota Malang terkait dengan 

kebutuhan aktualisasi diri yang ada didalam remaja tersebut. 

B.3. Musik Underground 

Istilah underground sendiri pada awalnya digunakan untuk 

menggambarkan bagaimana keberadaan jaringan-jaringan resistensi yang 

muncul selama bergulirnya Perang Dunia II. Sedangkan istilah 

underground yang muncul pada akhir 1960-an sendiri digunakan sebagai 

sinonim bagi gerakan-gerakan kontrakultur.30 Singkatnya, istilah 

underground yang saat ini marak terdengar karena perkembangannya 

yang fantastis tersebut adalah menjadi sebuah movement atau pergerakan 

yang terdiri dari kelompok-kelompok kecil masyarakat tertentu yang 

selalu berusaha untuk mengembangkan dan juga mempertahankan karya-

karyanya dengan cara yang mandiri. Beberapa istilah yang sedikit banyak 

diketahui sangat dekat dengan Underground Movement antara lain 

seperti DIY (Do It Yourself) dan juga Independent (Indie). 
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 Tony Throne, Kultus Underground, terj. Adhe, (Yogyakarta: The Continuum, 2007), Hlm 313 
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Menurut beberapa sumber yang telah didapatkan oleh peneliti, 

istilah kata underground tidak pernah jauh dari sebuah perilaku golongan 

atau kelompok masyarakat tertentu. Didalamnya selalu terjadi 

pertentangan satu sama lain antara dominasi masyarakat atau kelompok 

massa tertentu yang mencoba untuk mempertahankan hasrat dan ideologi 

mereka masing-masing yang berhubungan dengan aspek kebudayaan dan 

gaya hidup. Orang-orang yang bergerak dan hidup dalam paham-paham 

underground ini kebanyakan dari mereka selalu mempuyai inisiatif atau 

pemikiran-pemikiran tersendiri yang tidak jarang memunculkan sesuatu 

yang bertentangan dengan kebudayaan mereka seharusnya. 

Sampai saat ini, tanpa kita sadari keberadaannya yang berkembang 

dengan cepat dan luas adalah budaya underground dalam bidang 

kesenian dan musik, pergerakannya dari masa ke masa dan dari waktu ke 

waktu telah banyak memunculkan persepsi baru, bahkan juga tidak 

jarang terjadi pro dan kontra diberbagai kalangan masyarakat. Hal ini 

selalu terjadi karena idiom underground oleh sebagian orang dianggap 

sebagai sebuah perlawanan terhadap suatu budaya atau kontrakultur.
31

  

Paham atau konsep pemikiran underground memiliki nilai berbeda 

di setiap masanya. Pada awal perkembangannya dahulu underground 

memang identik dengan kelompok-kelompok aksi seperti halnya aktifis 

demonstrasi maupun organisasi masa lainnya. Sebagai contoh dalam 

masa perkembangan budaya underground beberapa diantaranya adalah 
                                                           
31

 Kontrakultur (counter culture) adalah istilah yang diawali oleh Theodore Roszack yang 
merupakan seorang penerbit, pengarang, sekaligus editor asal AS pada bukunya yang berjudul 
The Maing of Counterculture. Didalamnya ia mengatakan bawasannya dengan kontrakultur 
para kelompok-kelompok progresif dan libertarian bermaksud mengubah dan menggantikan 
masyarakat Barat yang statis, dekaden, serta tidak menyenangkan. 
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kasus-kasus yang terjadi di Prancis dan Amerika pada era 50-60an. 

Pertama adalah kejadian yang terjadi di Prancis pada sekitar tahun 

1950an, yang mana para seniman pada saat itu selalu mengadakan 

pertunjukan untuk mengekspresikan karya-karya mereka seperti seni 

teatrikal, seni lukis, dan tentunya seni musik didalam subway atau 

stasiun-stasiun kereta bawah tanah. Hal itu sengaja mereka lakukan 

karena mereka merasa keberadaannya tidak diakui oleh pemerintahan 

mereka pada masa itu, hal ini terlihat dari tidak adanya akses bagi mereka 

baik dari segi fasilitas seperti gedung-gedung kesenian yang dapat 

mereka gunakan untuk memamerkan karya mereka. Keputusan yang 

diambil oleh pemerintah Prancis saat itu karena berdasarkan penilaiannya 

yang menganggap bahwa dalam karya-karya seniman tersebut 

mengandung muatan-muatan yang mengarah pada suatu tindakan 

pemberontakan.32 Akan tetapi kebijakan tersebut tidak menghentikan 

kreatifitas mereka dalam berkarya, hingga akhirnya mereka tetap terus 

berkarya walaupun menjadi bagian dari masyarakat minoritas. 

Begitu juga yang terjadi di Amerika, di mana pada era 1960an 

terjadi revolusi industri besar-besaran yang mengakibatkan terjadinya 

krisis dan pengurangan pekerja yang tenaganya sudah tergantikan dengan 

peran mekanik kerja industri. Musik underground sendiri pada awalnya 

terbentuk dari masyarakat yang terpinggirkan (minoritas), sehingga 

munculah aliran musik yang mana dalam lirik-lirik aliran musik ini dekat 

kaitannya dengan persoalan sosial dari masyarakat yang tertindas akibat 
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 Sari Rezki dan Hesti Asriwandari, Komunitas Metal di Pekanbaru Studi Gaya Hidup Perkotaan, 
Universitas Riau, 2013 
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revolusi industry itu sendiri. Salah satu yang fenomenal di Amerika 

Serikat pada saat itu adalah acara festival musik Woodstock yang 

diselenggarakan pada tanggal 15-17 Agustus 1969, dimana pada saat itu 

anak-anak muda Amerika ini berkumpul dan menikmati kebebasan 

mereka dalam bersuara sembari menyerukan hak-hak mereka yang 

sebagian besar adalah masyarakat kelas menengah kebawah ini dalam 

usahanya untuk mendobrak realitas social yang dirasa mereka belum adil 

pada saat itu. 

Acara fenomenal sekaligus momentum luar biasa tersebut bertajuk 

“3 Days of Peace and Music Fstival”. Sebelumnya acara tersebut hanya 

dipersiapkan untuk sekitar 50.000 orang, namun pada kenyataannya ada 

sekitar 500.000 orang yang hadir dalam pegelaran musik tersebut. Acara 

yang diadakan tiga hari berturut-urut ini menghadirkan banyak sekali 

band-band atau musisi besar pada saat itu, misalnya saja seperti The 

Who, Joan Baez, Joe Cocker, Crosby, Still & Nash, Janis Joplin, Jimi 

Hendrix, Santana, dan masih banyak lagi yang lainnya.33 
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 Tony Throne, Kultus Underground, terj. Adhe, (Yogyakarta: The Continuum, 2007), Hlm 24 
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Gambar 2.2 

Jhon B. Sebastian, pria asal Greenwich Village, New York ini saat tampil 
membawakan beberapa lagu andalannya seperti I Had A Dream, Darling Be 

Home Soon dan Younger Generation. Lagu – lagu tersebut Ia persembahkan 
bagi bayi yang lahir bertepatan dengan festival tersebut diadakan.34 

 

Kisah dibalik terselenggaranya festival musik fenomenal tersebut 

tidak lepas dari peran penting Michael Lang dan Artie Kornfeld, mereka 

berdua dalah pencetus dari event bersejarah tersebut. Dibalik kesuksesan 

dalam terselenggaranya acara itu, tidak hanya rasa senang dan kepuasaan 

yang dirasakan oleh mereka berdua beserta seluruh masyarakat Amerika, 

perasaan mereka pada saat itu sungguh bercampur aduk. Bagaimana 

tidak, acara yang menghabiskan biaya sekitar 2,4 juta dolar AS tersebut 

menuai kecaman dari masyarakat sekitar, hal itu mereka luapkan karena 

melihat selama Woodstock berlangsung, ada sekitar 5.162 orang terpaksa 

menjalani penanganan medis, 797 pengguna narkotika harus dirawat 

intensif, dua orang meninggal karena overdosis, dan terjadi kurang lebih 

delapan kasus aborsi.35 

                                                           
34

 The Woodstock ’69 Lineup, http://www.woodstock.com/lineup/, diakses pada 16 Maret 2016, 
pukul 23.34 
35

 Taufik Adi Susilo, Kultur Underground: yang pekak dan berteriak dibawah tanah, (Jogjakarta: 
Garasi, 2009), Hlm 15 
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Woodstock merupakan episode akhir dari hedonisme yang terjadi 

pada masa serba-permisif diakhir dekade 1960-an. Beberapa berpendapat 

bawasannya festival tersebut layak dinobatkan sebagai salah satu akar 

dari kultur pop yang mendobrak tradisi konservatif atas nama 

kontrakultur. Anggapan bahwa Woodstock merupakan gerakan 

perlawanan kebudayaan bukanlah sesuatu yang berlebihan, Woodstock 

merupakan awal dari realisasi apa yang dinamakan dengan sayap politik 

dalam perlawanan kebudayaan terhadap kekuasaan yang dominan. 

Feldman mengatakan, “ Woodstock adalah peristiwa yang hanya terjadi 

satu kali dalam sepanjang hidup kita. Woodstock adalah kenangan 

terbaik sekaligus terburuk. Dia adalah sebuah pengalaman kebudayaan 

yang tidak akan pernah terjadi untuk kedua kali”.36 

Tidak hanya dalam hal musik, underground juga merupakan 

sebuah budaya kontrakultur yang dekat kaitannya dengan gaya hidup 

independent (indie) dan gaya hidup hippies yang tentunya didominasi 

oleh para pemuda terutama dari golongan kelas pekerja working class, 

sekumpulan pemuda ini tidak pernah lepas dengan dandanan khas 

mereka yaitu berkepala botak, menggunakan kaos polos putih dan sepatu 

boots Dr.Martens. Hippies sendiri merupakan sebuah komunitas yang 

memiliki paham kontrakultur yang sangat menentang nilai - nilai borjuis 

dan ortodoksi barat pada akhir era 1960-an. Mereka ini mempunyai basis 

kelompok yang sangat besar, anggotanya terdiri dari para aktifis radikal 

yang selalu mengkampanyekan hak-hak dari warga sipil dan para 
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eksperimentalis pendukung gaya hidup Utopian yang dipengaruhi oleh 

filsafat-filsafat Asia dan Timur.37 

 
Gambar 2.3 

Sekelompok Aktifis Hippies yang menyuarakan kepada pemerintah AS untuk 
segera menghentikan perang di Vietnam yang terjadi selama kurun waktu 

kurang lebih dari tahun 1957 – 1973.38 
 

 Selain melakukan berbagai kegiatan sosial dan juga aksi-aksi 

masa, rutinitas lain yang mereka lakukan adalah mengadakan acara-acara 

musik di hampir setiap subway-subway bawah tanah dan tidak jarang 

mereka memanfaatkan gedung-gedung kosong untuk berkempul dengan 

para imigran yang berasal dari Jamaica, Maroko, Africa, Nigeria dll.39 

Sedangkan untuk konsep pemikiran Indie sendiri merupakan gerakan 

bermusik yang berbasis dari apa yang kita punya, mulai dari proses 

merekam, mendistribusikan dan mempromosikannya semuanya dengan 

biaya dan usaha sendiri. Budaya-budaya ini lahir dengan tujuan yang 

sama, yaitu mendobrak realitas yang dianggap telah menindas 
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 Brian Lowery, The Hippie Movement and The Vietnam War, 
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lowery/, Diakses pada 17 Maret 2016, pukul 00.39 
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 Fajar Brutal Death, http://fajarbrutaldeath.wordpress.com/bahan-ajar/sejarah/awal-
perkembangan-musik-underground-indonesia/, diakses pada agustus 2014 
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masyarakat kelas menengah ke bawah dengan segala peraturan yang 

membatasi, hingga pada akhirnya mereka bergerak untuk 

memperjuangkan persamaan hak di antara mereka semua.40 

Begitu juga yang terjadi pada musik, setiap musisi maupun 

penikmatnya selalu mencoba untuk menyuarakan dan meluapkan 

perasaan hingga emosi mereka melalui lirik-lirik lagu, cara pemikiran, 

dan juga gaya hidup yang mereka tentukan. Pada musik underground 

sendiri kebanyakan diantaranya selalu menceritakan tentang realitas 

sosial disekitar mereka, baik dari segi politik, lingkungan, perasaan 

benci, kemarahan, anarkisme, keegoisan, dan bahkan tentang kematian. 

Hal-hal seperti itulah yang sebenarnya membuat sebagian besar 

masyarakat awam yang tidak atau belum mengerti seperti apa sebenarnya 

musik underground tersebut, kemudian memandang sebelah mata atau 

bahkan antipati terhadap segala jenis musik underground. 

Sampai saat ini budaya underground masih terus melebarkan 

sayapnya, dominasi kaum remaja didalamnya yang tentunya sangat 

dipenuhi dengan rasa keingintahuan mereka yang besar, kemudian 

membuat pemahaman kontrakultur atau yang dikenal dengan istilah 

lainnya yaitu underground ini dengan cepat berkembang ke seluruh 

dunia. Benar saja, perkembangan besar-besaran melalui media sosial 

lambat laun seiring berjalannya arus globalisasi dan modernisasi 

membuat masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu diseluruh dunia 

mampu menjamahnya dengan mudah, begitu juga dengan yang terjadi di 
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Indonesia. Terlepas dari segala pro dan kontra yang meliputi dunia 

underground tersebut, tentu kembali lagi dari bagaimana pelaku atau 

individu tersebut menyikapinya. 

B.4.  Perkembangan Musik Underground di Indonesia 

B.4.1. Underground Pada Masa Orde Lama 

Perkembangan budaya dalam musik underground di 

Indonesia sendiri mengalami beberapa fase-fase yang 

mengiringi para penikmatnya pada saat itu. Masuknya 

kebudayaan pada musik underground ini sudah dimulai sejak 

era Orde Lama sekitaran tahun 1960-an, dimana para pemuda 

saat itu sangat menikmati musik-musik Rock n Roll yang sedang 

mendunia. Namun pada saat itu sebenarnya istilah kata 

underground sendiri belum begitu dipahami oleh penikmat 

musik Indonesia. 

Seperti yang kita ketahui, era sebelum 1965-an adalah 

masa kejayaan dari kepemimpinan Presiden pertama Indonesia 

yaitu Ir. Soekarno, dimana kebijakan politik yang diterapkan 

oleh Presiden Soekarno saat itu mengacu pada poros Jakarta-

Beijing-Moscow sebagai garis politiknya pada masa bergulirnya 

perang dingin. Sehingga segala sesuatu yang mengarah pada 

pola pemikiran dan juga gaya hidup barat akan dianggap sebagai 

sesuatu yang mengarah pada tindakan atau perilaku yang kontra 

revolusioner dan bentuk imperialisme budaya barat. 
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Sedangkan untuk larangan mengenai musik Barat sendiri 

muncul pada sekitaran tahun 1959-1967, yang mana hal tersebut 

berkaitan dengan Manifesto Politik Indonesia yang ditetapkan 

sebagai GBHN. Perjuangan untuk menentang imperialisme dan 

kolonialisme di Indonesia merupakan salah satu program dari 

Manipol tersebut, sehingga itulah yang merupakan dasar 

mengapa pemerintahan pada masa kepemimpinan Presiden 

Soekarno membabat habis segala sesuatu yang berbau kebarat – 

baratan. Bahkan pemerintahan saat itu tidak segan untuk 

memenjarakan pemusik yang bergaya ala barat dan juga 

membakar atau menghancurkan piringan – piringan hitam yang 

mereka miliki.41 

Pada intinya beliau berharap agar masyarakat atau para 

pemudanya saat itu jika ingin berkarya entah itu dalam bentuk 

seni apapun setidaknya mengarah pada realisme sosialis 

bukanlah sebuah karya yang mengarah dalam muatan-muatan 

borjuisme. Hampir sama dengan kejadian yang ada di Perancis 

dan Amerika saat itu, di Indonesia sendiri akibat perlakuan 

represif dari pemerintah dan aparat keamanan tersebut, para 

penikmat seni dan musik non-mainstream yang mengadopsi 

barat terpaksa harus sembunyi-sembunyi jika ingin mengadakan 

suatu pertunjukan. Jika tidak, tentu saja aparat keamanan akan 

menindak tegas atas apa yang telah mereka lakukan, karena 
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sudah jelas persoalan tersebut dilarang oleh negara pada masa 

kepemimpinan Soekarno saat itu. 

Soekarno menginginkan semua musik bertema dan 

bernuansakan nasionalisme yang tinggi, sebenarnya musik rock 

& roll pada tahun 1950-an sudah ada dan masuk di Indonesia. 

Namun hal itu jelas akan bertentangan dengan pemikiran 

Soekarno pada saat itu, karena Soekarno menganggap itu adalah 

bentuk atau gaya baru dari penjajahan negara kita dan juga 

sebuah dekadensi moral.42 Dengan kondisi tekanan seperti itu 

pun bukan berarti musik Indonesia saat itu mati, justru malah 

menjadi sesuatu yang baru di dunia musik Internasional. Para 

musisi yang besar pada era itu mencoba untuk menggabungkan 

semuanya, mulai dari unsur nasionalisme, tradisional, rock & 

roll, hingga musik latin seperti “Cha - cha”. 

 
Gambar 2.4 

Penampilan The Lensoist saat membawakan lagu bengawan solo 
dengan aransemen musik rock & roll ala Elvis Persley di penghujung era 

tahun 1950-an.43 
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B.4.2. Underground Pada Masa Orde Baru 

Pasca runtuhnya Soekarno, pada tahun 1970-an Indonesia 

telah membuka lembaran baru dan tentunya secara tidak 

langsung juga membawa kebijakan-kebijakan yang baru karena 

posisi tertinggi pemimpin telah digantikan oleh Soeharto sebagai 

penguasa baru di Indonesia. Pola pemerintahan yang berjalan 

menggunakan sistem politik pencitraan sebagai sarana dalam 

pernyataan terhadap khalayak luas bahkan dunia bahwa 

Indonesia kali ini yang telah demokratis dan terbuka, bermacam-

macam industry asing pun dengan cepat memasuki dan 

mengkontaminasi pergaulan dan gaya hidup masyarakat 

Indonesia pada saat itu. Anak-anak muda dan remaja saat itu 

seakan-akan bebas melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang 

mereka inginkan, mulai dari cara berpakaian, menentukan selera 

musik, dan segala aktifitas mereka seakan berubah drastis dari 

sebelumnya. 

Fenomena yang terjadi pada era ini tidak lebih dari 

sekedar aksi protes yang coba diutarakan oleh sekelompok anak 

muda melalui aksi-aksi panggung controversial mereka dan juga 

proses imitative terhadap kebudayaan luar khususnya dari segi 

fashion, gaya hidup, dan musikalitas dari para musisi luar 

negeri. Pada era ini genre musik rock seperti halnya hardrock, 

slowrock, folkrock, artrock, dan rock psychedelic keberadaannya 
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sangat mendominasi di Indonesia, khususnya di Kota – Kota 

besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Malang. 

Secara umum perkembangan musik underground di 

Indonesia diawali dengan munculnya beberapa band dengan 

aliran baru yang diadopsi dari luar negeri yaitu aliran musik 

rock. Para musisi rock ternama di Indonesia pada era 70-an yang 

menjadi pendahulu diantaranya seperti God Bless, Gang 

Pegangsaan, Gypsy (Jakarta), SAS (Surabaya), Super Kid 

(Bandung), AKA Bentoel (Malang), Terncem (Solo), hingga 

Rawe Rontek dari Banten. Band-band ini lah yang berhasil 

mengibarkan bendera pertama kali dikancah musik rock 

Indonesia pada saat itu.  

Gencarnya musik rock di hampir seluruh dunia semakin 

membawa angin segar bagi para pemuda-pemuda di Indonesia 

saat itu, band-band kelas dunia seperti Deep Purple, Rush, Pink 

Floyd, Jefferson Airplane, Black Sabbath, Led Zeppelin, 

Genesis, Rooling Stones, dan masih banyak lagi lainnya turut 

serta mendorong motivasi bagi para penikmatnya di Indonesia. 

Hingga kemudian muncul lebih banyak lagi band-band rock 

pribumi seperti El Pamas (Malang), Grass Rock (Malang), 

Power Metal (Surabaya), Val Halla (Medan), hingga Roxx 

(Jakarta). 

Perkembangan pesat musik rock di Indonesia kala itu tidak 

lepas dari keterlibatan majalah aktuil sebagai media para pecinta 
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musik rock Indonesia. Majalah ini lah yang mengenalkan istilah 

underground di Indonesia pada awal era 70-an lalu. Sebagai 

majalah musik dan gaya hidup, didalamnya mereka tidak pernah 

terlambat untuk selalu mengidentifikasi setiap band-band papan 

atas yang memainkan musik keras untuk ukuran jamannya.44 

 
B.5. Perkembangan Musik Underground di Kota Malang 

Di era 70’an genre musik rock seperti halnya hardrock, slowrock, 

folkrock, artrock, dan rock psychedelic keberadaannya sangat 

mendominasi di Kota Malang. Beberapa sumber mengatakan bawasanya 

Kota Malang adalah gudangnya musisi dan band-band rock yang 

disegani oleh band-band dari Kota lain, sebut saja nama-nama seperti 

Bentoel Rock Band, Ian Antono, Micky Jaguar, Sylvia Saartje, Ucok 

AKA, Abadi Soesman, dan juga Totok Tewel bersama dengan  

Elpamasnya. Mereka semua adalah musisi-musisi handal sekaligus 

pelopor musik rock dari Kota Malang yang sangat berpengaruh pada 

gaya hidup pemuda saat itu terutama arek-arek Malang.45 

Kebanyakan dari mereka memang selalu membawakan lagu-lagu 

dari band-band luar negeri yang populer pada masa itu, beberapa 

diantaranya adalah Led Zeppelin, Genesis, Rolling Stones, The Doors, 

Deep Purple, Queen, Pink Floyd, dan juga beberapa musisi seperti Jimmy 

Hendrix, Santana, Janis Joplin, Jhon Lennon, dan masih banyak lagi yang 

lainnya. Untuk menarik perhatian dari para pendengar dan 
                                                           
44
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penggemarnya, tak jarang penampilan dari beberapa band dan musisi 

yang tampil di Kota Malang saat itu selalu identik dan khas 

berpenampilan seperti halnya yang dibawakan oleh band-band asal luar 

negeri yang memang merupakan panutan mereka semua, baik dari segi 

penampilan ( fashion ), gaya hidup, aksi panggung, dll. 

 

Gambar 2.5 

Penampilan GodBless pada tahun 1974 di Lapangan Tenun yang 
sekarang telah menjadi Jl. Susanto, Kota Malang.46 

 

Pada era 60-70an inilah Kota Malang mencapai era keemasaannya 

dalam hal musik, apresiasi para pemudanya terhadap musik rock saat itu 

berhasil mengalihkan perhatian para penikmat musik rock dari segala 

penjuru Negeri, hingga pada akhirnya Malang sempat mendapat sebutan 

sebagai barometer musik rock saat itu. Munculnya berbagai macam acara 

musik semakin membuat para musisi dan penikmatnya merasa 

mendapatkan tempat atau wadah untuk menyalurkan hobi dan kreasi 

mereka, GOR Pulosari adalah salah satu saksi bisu dari bagaimana 

sejarah perkembangan musik rock Kota Malang yang sempat bergema 

saat itu. 

                                                           
46

Malangrocklegends, malangrocklegends.com/malang-city-of-rock-legends/, diakses pada 23 
desember 2015, pukul 1.45 AM 



40 
 

Disana banyak sekali musisi-musisi lokal maupun Nasional yang 

pernah merasakan bagaimana kengerian berdiri diatas panggung GOR 

Pulosari dengan antusias penonton yang begitu besar. Seperti halnya 

Grass Rock, Elpamas, God Bless, Ikang Fauzi, Gito Rollies, Deddy 

Stanzah, Nicky Astria, Ita Purnamasari, Slank,  Dewa, dan masih banyak 

lagi yang lainnya. Mereka semua adalah beberapa dari musisi yang 

pernah tampil di GOR Pulosari yang selalu mempersembahkan karyanya 

dengan maksimal diatas panggung, sehingga penonton yang berada 

disana pun ikut terbawa oleh suasana dan tak jarang hingga bertingkah 

sedikit heroik dibawah panggung. Bahkan Ita Purnamasari dan Nicky 

Astria juga pernah sampai menangis sepulang dari konsernya di GOR 

Pulosari.47 Namun pada sekitaran tahun 1997, para penggemar musik 

underground Kota Malang dikagetkan dengan keputusan pemerintah 

daerah yang tiba – tiba saja membongkar situs musik yang penuh dengan 

sejarah tersebut dengan dalih merenovasi. 

Setelah menunggu proses renovasi tersebut dengan harap-harap 

cemas, kekecewaan pecinta musik Kota Malang pun semakin nyata 

ketika melihat GOR Pulosari dengan sekejap berubah menjadi ruko dan 

supermarket yang bisa dibilang pertama di Kota Malang.48 Mungkin 

kebijakan pemerintah daerah ini menguntungkan bagi sebagian besar 

warga Malang, namun tentu tidak bagi pecinta musik tanah air khususnya 

                                                           
47
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arek-arek malang yang sangat mengecewakan keputusan pemerintah 

tersebut yang mereka anggap merugikan sebagian kecil warganya yang 

berprofesi sebagai musisi, seniman, dan juga atlet local yang dulunya 

sangat bergantung dengan keberadaan GOR Pulosari sebagai tempat 

mereka berkumpul dan berlatih. 

 

Gambar 2.6 

Suasana didalam GOR Pulosari sebelum direnovasi tahun 1997.49 

 
Masuk pada era 90’an, musik-musik rock terlihat makin Berjaya 

keberadaannya di Kota Malang, banyak sekali bermunculan band-band 

baru yang membuat Kota Malang makin disegani oleh daerah-daerah lain 

ketika berbicara mengenai musik underground. Namun tanpa disadari, 

pada saat itulah sebenarnya babak baru perkembangan musik di Kota 

Malang telah dimulai, jenis-jenis musik yang disukai pemuda saat itu 

mulai berubah secara perlahan dan cenderung lebih extreme dari pada era 

sebelumnya. Para remaja yang besar pada era ini mulai merasakan 

keseimbangan generasi sebelumnya yaitu Gemma (Generasi Musisi 

Muda Malang) sudah mulai tidak stabil, hal itu terlihat dari banyaknya 

musisi yang besar di Kota Malang mencoba untuk hijrah ke Ibu Kota 

                                                           
49
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dengan harapan dapat mendulang kesuksesan yang lebih dari 

sebelumnya. Atas dasar itulah remaja-remaja baru ini mencoba untuk 

mengangkat kembali gairah musik di Kota Malang namun dengan jenis 

musik yang jauh berbeda dari sebelumnya. Jika dilihat dari segi 

musikalitas, jenis musik yang mereka mainkan memang cenderung lebih 

keras dan brutal baik dari segi lirik maupun permainan musiknya 

ketimbang pendahulu mereka yang mana tipikal musiknya terbilang lebih 

easy listening atau masih mudah didengar. 

Melihat kenyataan yang mengancam keberadaan dan eksistensi 

musik underground yang hampir musnah tersebut, sebagian kelompok 

kecil remaja mencoba untuk mengangkat kembali eksistensi musik 

underground Kota Malang yang bisa dibilang masih amatir dan sangat 

apa adanya. Namun dengan dibekali tekad dan kemauan kuat untuk 

mengangkat kembali kejayaan musik underground di Malang, generasi 

baru berusia belasan tahun ini kemudian memberanikan diri untuk 

mengisi lembaran kosong yang sempat ditinggalkan oleh komunitas 

Gemma. Sebagian besar diantara mereka-mereka ini dulunya adalah fans 

dari band-band rock saat itu dan juga band peserta dari festival yang 

diselenggarakan oleh komunitas Gemma. 

Berbeda dari komunitas sebelumnya, para remaja ini 

memberanikan diri untuk menerapkan nilai-nilai independensi terhadap 

komunitas mereka melalui etika DIY (Do It Yourself) yang mereka 
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tetapkan dalam bermusik.50 Mereka segera melakukan pergerakan 

menyelinap dari bawah tanah dengan harapan menjalin sebuah jaringan 

dengan komunitas yang serupa di beberapa Kota besar lainnya, seperti 

Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Kesamaan latar belakang 

dan keinginan untuk memperluas jaringan musik underground di 

Kotanya masing-masing tersebut akhirnya mereka pun bekerjasama 

dengan penuh solidaritas, serta saling mendukung tanpa memandang latar 

belakang sosial mereka. Hingga pada akhirnya mereka inilah yang 

disebut-sebut telah membawa sub-kultur baru di Kota Malang.51 

Komunitas musik generasi kedua tersebut adalah TSC (Total Suffer 

Community) yang berdiri pada pertengahan tahun 1995, mereka yang 

berada dalam komunitas TSC sebagian besar adalah para remaja maniak 

music-musik cadas yang dulunya adalah fans dari musisi-musisi rock di 

era sebelum mereka. obsesi awal mereka membuat komunitas tersebut 

tidak jauh dari apa yang telah dilakukan oleh komunitas sebelumnya, 

yaitu mereka hanya ingin membuat sebuah konser musik underground 

yang pertama di Kota Malang, hal ini mengingat semakin jarangnya 

konser musik diadakan di Kota Malang sepeninggal komunitas Gemma 

dalam kurun waktu tersebut. Berbekal semangat dan motivasi tinggi yang 

mereka miliki, akhirnya munculah sebuah event musik underground 

pertama yang berhasil mereka wujudkan, acara tersebut mereka beri 

nama PMU yaitu singkatan dari Parade Musik Underground yang mereka 
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gelar untuk pertama kalinya di gedung Sasana Asih YPAC pada 28 Juli 

1996. Setelah menuai kesuksesan pada perhelatan pertama mereka 

tersebut, mereka terus berusaha untuk melanjutkan acara tersebut yang 

akhirnya mampu mencapai seri ketiga pada tahun 1998.52 

Para anggota TSC Total Suffer Community dengan sekejap mampu 

membuat scene musik underground di Kota Malang jadi lebih ramai, 

ditambah lagi dengan penampilan mereka yang tampak unik dan berbeda 

dengan masyarakat pada umumnya membuat arek-arek underground di 

Kota Malang ini selalu menjadi sorotan.53 Mereka  juga memanfaatkan 

beberapa tempat disudut Kota Malang untuk berkumpul bersama teman-

teman mereka, beberapa tempat yang saat itu dijadikan tempat 

berkumpul adalah di sekitaran kantor Kabupaten Malang di depan 

Malang Plaza, Food Center, Hero Supermarket dan juga seberang Dieng 

Plaza di setiap minggunya. Kebanyakan dari mereka hanyalah nongkrong 

dan sedikit berbagi wawasan seputar perkembangan musik underground 

baik lokal maupun luar negeri. Selama kurun waktu 3 tahun terahir 

(1995-1998) mereka berkecimpung didunia underground mereka tampak 

berhasil memberikan warna baru pada budaya dan gaya hidup bagi kaum 

remaja di Kota malang saat itu. 
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Gambar 2.7 

Beberapa anggota dari TSC Total Suffer Community yang sedang 
berkumpul setelah selesai menggelar acara musik PMU54

 

 

Tidak hanya sekedar berkumpul, beberapa dari mereka juga 

membentuk band-band yang pada akhirnya menjadi icon dialam 

komunitas tersebut, beberapa diantaranya adalah seperti Genital Giblets, 

Rotten Corpse, Extreme Decay, Antipathy, Sekarat, Santhet, Grindpeace, 

Perish, dan Ritual Orchestra. Selain bermain di parade musik yang 

mereka buat sendiri, mereka juga terkadang mencoba untuk 

memberanikan diri tampil di festival maupun parade musik yang 

diselenggarakan pihak lain. Walaupun tak jarang harus patungan untuk 

membayar biaya pendaftaran untuk bisa main di festival tersebut, 

menurut mereka hal seperti itu sudah biasa dan sama sekali tidak 

keberatan, yang terpenting adalah bagaimana etos kerja mandiri D.I.Y 

Do It Yourself yang mereka terapkan terbukti berjalan dengan lancar 

Selain TSC, Kota Malang kemudian banyak melahirkan kelompok-

kelompok atau komunitas-komunitas yang juga berhubungan dengan 

musik underground itu sendiri. Seperti halnya MCHC (Malang City 
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Hardcore)55, MCHC merupakan tempat bagi para penggemar musik 

bergenre hardcore di Kota Malang yang berkumpul menjadi satu dengan 

mengusung ideologi mereka sendiri yang tentu berbeda dengan ideologi 

TSC sebagai scene yang didominasi oleh aliran metal. 

Pada tahun 2010 kelompok yang sama-sama bergelut didunia metal 

yaitu MDMF (Malang Death Metal Force) muncul mengejutkan dan 

sempat mengangkat kembali eksistensi musik underground yang ada di 

Kota Malang. Mereka para pemuda Kota Malang mencoba untuk 

mengangkat kembali semangat dan eksistensi scene Musik underground 

di Kota Malang khususnya genre metal, sehingga MDMF diibaratkan 

sebagai reinkarnasi dari TSC Total Suffer Community yang sempat redup 

di kisaran tahun 2000an. 

Keseluruhan fenomena yang terjadi mengenai musik underground 

berkaitan dengan trend dan gaya hidup, dan tentunya tidak lepas dari 

peran media massa dan media social sebagai perantara yang tidak pernah 

terlambat dalam memberikan informasi-informasi terbarunya tentang 

segala hal, baik itu informasi dari media cetak, media televisi, maupun 

media social dari internet. Dari situlah kemudian masyarakat dari 

berbagai kalangan dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai 

apa saja yang mereka minati tanpa ada batasan-batasan tertentu 

didalamnya. Oleh karena itu, berkaitan dengan pergaulan remaja tentu 

peranan orang tua dan juga orang-orang terdekat dari remaja tersebut 
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menjadi penting ketika berbagai macam pengaruh entah itu positif atau 

negatif bisa saja dengan mudah mempengaruhi para remaja tersebut. 

 
C. REMAJA 

C.1 Pengertian Remaja 

Adolescene adalah istilah lain dari remaja, berasal dari bahasa Latin 

Adolescere yang memiliki arti “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai 

kematangan”. Menurut Hurlock istilah atau arti kata Adolescene memiliki 

makna yang sangat luas, yang didalamnya berkaitan dengan kematangan 

mental, tingkat emosional, social, dan juga dari segi fisik. Masa remaja 

yang merupakan masa transisi ini ditandai dengan adanya perubahan-

perubahan dari segi fisik, emosi dan psikologis remaja itu sendiri. Pada 

masa remaja tersebut terjadi pula perubahan organ-organ fisik secara 

cepat, dan perubahan tidak seimbang dengan perubahan mental atau 

emosional mereka, terjadinya perubahan besar ini tentunya akan 

membingungkan remaja yang mengalaminya, yang mana lingkungan 

sekitar mereka sudah bisa mempengaruhi kehidupan merka sehari-hari. 

Menurut Erickson masa remaja adalah masa terjadinya krisis 

identitas atau pencarian identitas diri. Hal tersebut dapat terjadi karena 

masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-

anak dan masa kehidupan orang dewasa. Jika melihat dari segi fisiknya, 

mereka memang terlihat sudah tidak seperti anak-anak lagi melainkan 

sudah terlihat seperti orang dewasa, akan tetapi jika mereka diperlakukan 
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seperti orang dewasa, ternyata belum sepenuhnya mereka menunjukkan 

sikap dewasa.56 

Berbicara mengenai permasalahan tersebut tentu tidak lepas dari 

interaksi yang terjadi terus menerus pada lingkungan mereka, didalamnya 

tentu ada itikat untuk saling mmpengaruhi antara pihak-pihak yang 

terlibat didalam hubungan tersebut. Sesuai dengan apa yang dikatakan 

oleh Chaplin (1979), yang mana Ia mendefinisikan bahwa interaksi 

merupakan hubungan social antara beberapa individu yang bersifat alami 

yang mana individu-individu itu saling mempengaruhi satu sama lain 

secara serempak. Kemudian ditambahkan lagi oleh Shaw (1976: 447), 

yang mendefinisikan bahwa interaksi adalah suatu pertukaran 

antarpribadi yang masing-masing diantaranya mempengaruhi satu sama 

lain.57 

Dari sini sehingga dapat terlihat bahwa hubungan social dan 

interaksi yang terjadi dalam keseharian remaja sangat berpengaruh 

terhadap pola perilaku dan juga gaya hidup pilihan mereka, lingkungan 

mereka menjadi sesuatu yang sangat menentukan bagaimana perilaku 

mereka saat itu. Hal ini tentunya berkaitan dengan kepribadian yang 

dimiliki oleh individu itu sendiri, karena pada dasarnya kepribadian 

seseorang memang dapat dibentuk oleh beberapa factor, seperti halnya 

pengaruh dari lingkungan dalam maupun pengaruh dari lingkungan luar.  

Aliran pertama yang menganggap bahwa factor pembawaan dari 

lahir lebih kuat dalam mempengaruhi diri seseorang dibandingkan 
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dengan factor yang datangnya dari luar adalah aliran nativisme yang 

dipelopori oleh Schoupenhouer. Disisi lain, aliran kedua yang mana 

bertentangan dengan aliran nativisme adalah aliran empirisme yang 

dipelopori oleh John Locke. Ia berpendapat bawasannya seorang anak 

pada saat dilahirkan memang masih bersih seperti tabula rasa dan baru 

akan berisi setelah ia menerima sesuatu dari luar melalui alat indra. Itu 

lah sebabnya John Locke beranggapan bahwa pengaruh dari luar lebih 

kuat dari pada factor dari dalam atau factor bawaan.58 

C.2. Karakteristik Remaja 

Masa remaja adalah masa dimana individu tersebut mengalami 

perkembangan yang pesat didalam dirinya. Fisik yang sudah semakin 

kuat dan juga kemampuan untuk berpikir secara abstrak. Hubungan 

social yang mereka memiliki juga sangat kuat, ini dapat dilihat dari rasa 

toleransi tinggi yang mereka tunjukkan terutama kepada teman sebaya 

mereka maupun kelompok-kelompok terdekat mereka. 

Hubungan social yang terjadi pada setiap individu atau diri 

seseorang terjadi karena adanya dorongan dari dunia sekitar mereka. 

Hubungan social sendiri dapat diartikan sebagai “cara-cara individu 

beraksi terhadap orang-orang disekitarnya dan bagaimana pengaruh 

hubungan tersebut terjadi pada dirinya” (Anna Alisyahbana., 1984).59 

Elisabeth B. Hurlock (1978) dalam bukunya Developmental Psychology 

juga mengatakan bawasannya masa remaja yang merupakan masa 
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peralihan atau masa transisi dari anak menuju dewasa ini dibagi menjadi 

3 bagian, yaitu :60 

C.2.1. Pra-remaja (11/12 – 13/14) 

Fase ini dikatakan sebagai fase negative, karena memang akan 

terlihat tingkah laku yang cenderung mengarah pada hal yang 

negative. Fase yang sukar bagi anak dan orang tua, 

perkembangan fungsi-fungsi tubuh terutama seks juga 

mengganggu. 

C.2.2. Remaja Awal (13/14 – 17 tahun) 

Dalam fase ini selain perubahan fisik yang sangat pesat, 

ketidak seimbangan emosional dan ketidakstabilan dalam 

banyak hal akan lebih terlihat. Sangat benar jika dikatakan fase 

ini adalah fase pencarian identitas, karena pada masa ini 

statusnya memang belum jelas karena pola hubungan social 

mereka masih berubah – ubah. 

C.2.3. Remaja Lanjut (17 – 20/21) 

Pada fase ini, remaja ingin selalu menjadi pusat perhatian dan 

ingin selalu menonjolkan diri. Perilakunya cenderung idealis, 

mempunyai cita-cita tinggi, bersemangat dan mempunyai 

energy yang besar. Karena dalam fase ini remaja ingin 

memantabkan identitas diri mereka dan ingin mencapai ketidak 

tergantungan emosional. 
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Secara psikologis, Piaget (dalam Ali dan Asrori, 2012) mengatakan 

bawasannya masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi 

dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa di bawah 

tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada pada tingkatan yang 

sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak. Integrasi dalam 

masyarakat (dewasa) mempunyai banyak aspek efektif, kurang lebih 

berhubungan dengan masa puber, termasuk juga perubahan intelektual 

yang mencolok, dan transformasi intelektual yang khas dari cara berfikir 

remaja. Ini memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam hubungan 

sosial orang dewasa yang kenyataannya merupakan ciri khas yang umum 

dari periode perkembangan ini.61 Beberapa hal yang mendasari sikap atau 

perilaku tersebut antara lain sebagai berikut : 

a. Kegelisahan 

Sikap idealis yang kadang ditunjukkan oleh para remaja 

tersebut seringkali memunculkan angan-angan dan keinginan 

yang jauh lebih besar dari pada kemampuan mereka, mereka 

juga tidak menyadari kalau sesungguhnya mereka ini belum 

memiliki kemampuan yang cukup untuk mewujudkan semua 

itu. Di satu sisi, mereka sangat ingin mendapatkan 

pengetahuan yang banyak, akan tetapi di sisi lain mereka juga 

merasa belum mampu untuk melakukan berbagai hal dengan 

baik. Tarik menarik antara angan-angan tinggi dengan 
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kemampuan yang belum memadai itulah yang membuat 

mereka diliputi rasa gelisah. 

b. Pertentangan 

Apa bila dikaitkan dengan masa pencarian jati diri yang terjadi 

pada diri seorang remaja, remaja berada pada situasi psikologis 

antara ingin melepaskan diri dari orang tua dan perasaan masih 

belum mampu untuk hidup mandiri. Kebingungan yang terjadi 

itulah yang tidak jarang memunculkan pertentangan antara 

mereka dengan orang tuanya, bahkan tidak jarang dari mereka 

yang berkeinginan untuk lepas dari orang tua merek karena 

seringnya pertentangan tersebut terjadi. 

c. Mengkhayal 

Hasrat dan keinginan menggebu-gebu yang mereka miliki 

tidak jarang memunculkan apa yang kita ketahui sebagai 

khayalan. khayalan-khayalan yang terbentuk di pikiran mereka 

seperti halnya dunia fantasi, kadang khalayan mengenai 

kepuasan, kejayaan, pencapaian, dll. Khayalan remaja putra 

biasanya seputar prestasi dan jenjang karir, sedang remaja putri 

lebih kepada romantika hidup. 

d. Aktivitas Berkelompok 

Adanya bermacam-macam pertentangan yang sering terjadi di 

kehidupan remaja seperti halnya larangan orang tua misalnya, 

apabila hal tersebut terjadi tak jarang kemudian hal itu 

melemahkan atau bahkan mematahkan semangat mereka. 
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kebanyakan remaja menemukan jalan keluarnya ketika mereka 

berkumpul dengan teman-teman sebayanya untuk melakukan 

kegiatan bersama, mereka memilih suatu kegiatan secara 

bersama atau berkelompok tentunya dengan harapan berbagai 

kesulitan mereka dapat diatasi bersama-sama (Singgih DS., 

1980). 

e. Keinginan Mencoba  

Keinginan untuk mencoba sesuatu pada diri seorang remaja ini 

terjadi karena kembali lagi karena adanya rasa ingin tahu yang 

besar dalam dirinya. Didorong juga oleh keinginan seperti 

halnya orang dewasa, sehingga membuat dirinya ingin 

mencoba apa yang dilakukan orang-orang dewasa pada 

umumnya. 

Pada dasarnya setiap fase atau tahap perkembangan yang terjadi 

pada kehidupan manusia senantiasa berlangsung seiring dengan kegiatan 

belajar. Tugas belajar yang muncul dalam setiap fase perkembangan, 

merupakan keharusan universal dan idealnya berlaku secara otomatis, 

entah itu menyangkut dimensi moral atau penemuan diri, hal tersebut 

adalah salah satu tahap perkembangan yang memang harus dikuasai 

terlebih dahulu sebelum menginjak tahap berikutnya, hal itulah yang 

terjadi pada diri seorang remaja.62 

Dari situlah kemudian dapat disimpulkan bawasannya yang 

terpenting bagi remaja adalah intensitas bimbingan moral agar rasa ingin 
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tahu yang mereka miliki dapat terarah kepada hal-hal yang positif. Jika 

berhasil, tentunya akan menghasilkan juga kreatifitas yang bermanfaat 

bagi diri remaja itu sendiri, namun apabila tidak dilakukan pengarahan 

positif terhadap remaja dikhawatirkan dapat menjurus kepada kegiatan 

atau perilaku negative. 

C.3. Remaja Putri 

Pada dasarnya banyak hal yang terdapat pada diri wanita yang 

masih menjadi misteri atau rahasia, banyak persoalan dalam diri wanita 

yang seakan masih menjadi teka-teki yang belum bisa terjawab. Wanita 

atau remaja putri sekalipun masih sering terlihat berbeda di dalam suatu 

lingkungan cultural tertentu, seperti halnya bentuk tingkah laku, 

perbuatan, cara berpikir, dan gerak-gerak ekspresif yang khusus 

dilakukan dengan cara feminim ataupun juga khas dengan sedikit kelaki-

lakian. 

Baik dari remaja laki-laki maupun remaja putri sendiri sering kita 

jumpai seperti adanya aktifitas-aktifitas yang nampak sedikit berlebihan 

diperlihatkan oleh para remaja tersebut, tak jarang perilaku tersebut 

membuat remaja jadi terlihat kasar, arogan, kurang sopan, bahkan seperti 

anak liar. Sebenarnya semua hal itu wajar terjadi pada diri seorang 

remaja, karena itulah yang disebut dengan masa pra-pubertas atau pueral 

yang mana pada diri seorang remaja mulai nampak perkembangan fisik 

yang melimpah dan juga peningkatan aktifitas pada diri remaja. 

Pada masa adolesensi adalah kunci dari perkembangan seorang 

anak, dimana terjadi sebuah proses kematangan yang berlangsung secara 
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lambat namun teratur. Dalam periode tersebut seorang anak gadis banyak 

melakukan introspeksi diri dan mencari-cari sesuatu didalam diri mereka 

sendiri, yaitu menemukan harmoni baru antara sikap kedalam diri sendiri 

dengan sikap ke luar pada dunia obyektif. Mereka sebagai remaja 

terutama anak gadis sebenarnya hanya mendambakan semacam rasa 

aman dan keuntungan bagi diri mereka sendiri atau dalam istilah lain 

disebut juga dengan narsisme, sikap narsis tersebut secara tidak langsung 

akan membawakan peranan penting dalam diri mereka yaitu usaha untuk 

menjaga jarak yang diselingi “kesombongan-diri dan cinta-diri” sehingga 

berpengaruh terhadap kematangan emosional anak gadis tersebut.63 Sifat 

narsisme sendiri secara esensial bisa menjadi positif ketika mereka 

menganggapnya itu bagian penting dalam kehidupan mereka terkait ego 

dalam diri manusia. Akan tetapi bisa juga berdampak negative bagi 

remaja tersebut, misalnya saja ketika sifat narsis tersebut terlampau kuat 

sehingga cenderung mengarah pada kesombongan, egoism, sadism, 

tiranisasi, penyesalan, dan lain-lain. 

Hampir semua anak remaja baik laki-laki maupun perempuan 

memiliki kecenderungan berpikir untuk melarikan diri dari realitas 

kehidupan yang dianggapnya menjadi sebuah beban didalam diri mereka, 

oleh karena itu tidak sedikit pula dari mereka yang terjun kedalam dunia 

fantasi. Perbedaan mendasar yang membedakan antara remaja laki-laki 

dan remaja putri terdapat dalam sifat dan pemikiran mereka, misalnya 

saja jika rmaja laki-laki akan lebih berpikiran untuk menguasai dunia 

                                                           
63

 Kartini Kartono, Psikologi Wanita 1- Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa, CV. Mandar 
Maju, Bandung, 2006, Hlm 69 



56 
 

luar, namun jika remaja putri akan lebih mengarah kedalam, kepada diri 

sendiri, kedunia yang lebih sempit bukan ke dunia luar. Oleh karena itu 

dapat dikatakan bahwa remaja putri senantiasa sibuk dengan pemenuhan 

diri mereka sendiri secara intensif sepanjang kehidupan mereka 

ketimbangremaja laki-laki. 

Dari beberapa penjelasan mengenai bagaimana remaja putri dan 

bagaimana perbedaan yang terlihat antara remaja putri dan laki-laki 

tersebut, dapat digambarkan secara singkat sifat-sifat dasar dari wanita 

ataupun remaja putri. Antara lain sebagai berikut :64 

a. Kecenderungan untuk mengadakan identifikasi 

b. Kaya akan fantasi 

c. Penghayatan batiniah yang kuat (Introvert) 

d. Intusisi yang tajam, dan kepasifan 

C.4. Musik dan Remaja 

Peradaban didunia ini tidak akan pernah berhenti untuk 

berkembang, hampir semua kalangan mencoba dan berlomba-lomba 

untuk mendapatkan apa yang mereka suka dengan mudah. Begitu pula 

dengan musik, jika dahulu ketika seseorang yang ingin mendengarkan 

musik harus melalui kaset pita maupun piringan hitam, berbeda dengan 

sekarang dimana setiap orang siapapun itu dapat dengan mudah 

mendengarkan musik favorit mereka hanya dengan men-download 

melalui jaringan internet. Tekhnologi seakan menjadi dewa bagi manusia 

yang hidup di jaman sekarang. Begitu pula yang terjadi pada fenomena 
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yang berkaitan dengan hubungan antara musik dengan kehidupan remaja, 

secara rasional remaja dalam kehidupan sehari-harinya tidak akan bisa 

lepas dari musik, mengingat apa yang tertuang didalam lirik-lirik lagu 

mainstream para musisi saat ini adalah bercerita mengenai kehidupan 

seseorang yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, perasaan sedih, 

senang, bimbang, dll. itulah yang menyebabkan remaja dengan segala 

dinamikanya tidak pernah lepas dari sebuah musik yang dengan jelas 

menggambarkan kehidupan mereka. 

Menurut survey, rata-rata remaja mendengarkan musik selama 10 

jam setiap minggunya, entah itu melalui kaset, radio, maupun gadget 

milik mereka masing-masing. Di Amerika misalnya, lebih dari 30% 

masyarakatnya men-download  musik gratis di Internet. Setengah dari 

pen-download  itu berusia antara 12-24 tahun. Bagi kalangan remaja 

tentunya yang berusia 12-18 tahun kebiasaan itu merupakan kebutuhan 

untuk mengetahui lagu-lagu apa saja yang sedang popular saat itu.65 Jika 

melihat intenssitasnya para remaja ini mendengarkan musik, tidak 

menututp kemungkinan adanya pengadopsian terhadap pola pemikiran 

maupun budaya yang terdapat dalam musik-musik favorit mereka 

tersebut. Baik remaja laki-laki maupun remaja putri dapat dengan bebas 

merealisasikan atau meluapkan bakat dan emosi mereka melalui musik. 

Munculnya berbagai macam fenomena antara musik dan remaja 

memang sudah tidak asing dikalangan masyarakat pada umumnya untuk 

saat ini, karena proses mendengarkan musik sendiri merupakan bentuk 
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dari komunikasi afektif yang dapat memberikan pengalaman emosional 

tersendiri pada diri seseorang, Seperti yang dikatakan Gabrielson dan 

Lindstorm dalam Djohan (2009) bahwa karakteristik musik seperti 

modus, irama, dan tempo yang dirasakan pendengar dapat menjadi sebab 

untuk mengekspresikan emosi.66 Kemudian ditambahkan oleh Getter dan 

Streisand (1995), bahwa musik juga penting dalam kehidupan social dan 

pribadi remaja. Pendengar musik khususnya para remaja tertarik pada 

aliran musik tertentu karena pada dasarnya mereka memiliki karakteristik 

kepribadian yang khas dan kebutuhan yang direfleksikan dalam musik 

pilihan mereka tersebut. Remaja juga menggunakan musik untuk 

mengembangkan hubunganya dengan teman sebaya, menyatakan 

kepribadian, dan mempelajari hal-hal yang tidak mereka peroleh dari 

orang tua dan sekolah, Schwartz (2003). 

Bagi remaja putri sendiri jika melihat dari karakteristik mereka 

yang kaya akan fantasi dan juga identifikasi diri atau pencarian jati diri 

yang kuat, tidak menutup kemungkinan adanya ketertarikan mereka 

terhadap jenis musik tertentu membuat mereka semakin termotivasi 

untuk mengaktualisasikan diri mereka. seiring berkembangnya jaman 

karya dalam bidang musik terus melahirkan berbagai macam jenis musik 

atau aliran-aliran musik, dan begitu juga dengan para penikmatnya yang 

mau tidak mau mengikuti perkembangan musik itu sendiri. Keberadaan 

wanita atau dalam penelitian ini lebih tepatnya adalah remaja putri siswi 

di SMA Islam Malang juga sudah banyak yang mengerti mengenai jenis-
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jenis musik, hampir dari semuanya tentu tau dan mendengarkan musik, 

namun hanya sebagian dari mereka yang merupakan penikmat musik 

underground. Dengan segala dinamika yang dimiliki kaum remaja 

khususnya remaja putri inilah yang kemudian membuat peneliti makin 

tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana keterkaitan antara remaja 

putri dan kebutuhan aktualisasi diri mereka yang merupakan penikmat 

musik underground tersebut. 

 
D. KEBUTUHAN AKTUALISASI DIRI 

D.1. Pengertian Aktualisasi Diri 

Proses aktualisasi diri adalah perkembangan atau penemuan jati 

diri dan mekarnya potensi yang ada dan terpendam dalam diri 

seseorang.67 Kebutuhan aktualisasi diri menurut Maslow (1970) adalah 

keinginan atau kebutuhan yang dimiliki individu untuk menjadi diri 

sepenuhnya, dan mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Sehingga 

kebutuhan aktualisasi diri menurut Maslow adalah hasrat untuk terus 

mewujudkan potensi-potensi diri atau dapat dikatakan keinginan untuk 

menjadi apa yang kita bisa. 

Sifat-sifat orang yang teraktualisasikan dirinya mirip dengan nilai 

serta cita-cita pada norma-norma kehidupan pada umumnya, seperti 

transendensi diri, kebaikan, kejujuran dan transendensi atas motivasi-

motivasi yang bersifat pribadi. Tidak jarang pula dari setiap orang yang 

teraktualisasikan dirinya rela mengorbankan hasrat-hasrat rendah demi 
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tercapainya hasrat-hasrat yang lebih luhur seperti halnya mengurangi 

adanya suatu permusuhan antara sesama dan lebih mengutamakan 

persahabatan, kekompakan, kebaikan hati, dsb. 

Aktualisasi diri juga dapat didefinisikan sebagai perkembangan 

paling tinggi dari semua bakat, pemenuhan semua kualitas dan kapasitas 

diri. Aktualisasi juga memudahkan dan meningkatkan pematangan dalam 

pertumbuhan. Hal ini dapat kita gambarkan seperti ketika seorang 

individu bertambah besar, maka “diri” juga akan berkembang. Bentuk 

tubuh dan fungsi yang telah sampai pada tahap dewasa yang kemudian 

akan mengarah pada kepribadian individu tersebut. Menurut konsep 

hirarki kebutuhan aktualisasi diri Abraham Maslow manusia sudah 

didorong kebutuhan-kebutuhan universal yang dibawanya sejak lahir, 

mengingat bahwa aktualisasi diri adalah tahap pencapaian oleh seorang 

manusia terhadap apa yang mulai disadari ada didalam dirinya. 

Rogers (Schultz, 1977) juga  berpendapat mengenai  karakteristik  

aktualisasi diri individu,  yaitu : 

a. Keterbukaan pada pengalaman. 

Seseorang yang tidak terhambat oleh syarat- syarat 

penghargaan, bebas untuk mengalami semua perasaan dan 

sikap. Tak satu pun yang harus dilawan  karena tak satu pun 

yang mengancam. Jadi, keterbukaan pada pengalaman adalah 

lawan dari sikap defensif. Setiap pendirian dan perasaan yang 

berasal dari dalam dan dari luar disampaikan ke sistem syaraf 

organisme tanpa distorsi atau rintangan. 
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b. Kehidupan eksistensial. 

Orang yang berfungsi sepenuhnya, hidup sepenuhnya 

dalam setiap momen   kehidupan. Setiap pengalaman dirasa 

segar dan baru, seperti sebelumnya  belum pernah ada dalam 

cara yang persis sama. Maka dari itu, ada kegembiraan 

karena setiap pengalaman tersingkap. Rogers percaya bahwa 

kualitas dari  kehidupan  eksistensial  ini merupakan segi 

yang sangat esensial dari kepribadian yang sehat. 

c. Kepercayaan terhadap organisme orang sendiri. 

Bertingkah laku menurut apa yang dirasa benar, 

merupakan pedoman yang sangat dapat diandalkan dalam 

memutuskan suatu tindakan, lebih dapat diandalkan daripada 

faktor-faktor rasional atau intelektual. Orang yang  berfungsi 

sepenuhnya dapat bertindak menurut impuls-impuls yang 

timbul  seketika dan intuitif. Dalam tingkah laku yang 

demikian itu terdapat banyak spontanitas dan kebebasan, 

tetapi tidak sama dengan bertindak terburu-buru atau sama 

sekali tidak memperhatikan  konsekuensi-konsekuensinya. 

d. Perasaan bebas. 

Rogers percaya bahwa semakin seseorang sehat secara 

psikologis, semakin  juga ia mengalami kebebasan untuk 

memilih dan bertindak. Orang yang sehat  dapat memilih 

dengan bebas tanpa adanya paksaan-paksaan atau rintangan-

rintangan antara alternatif pikiran dan tindakan. Orang yang 
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berfungsi sepenuhnya memiliki suatu perasaan berkuasa 

secara pribadi mengenai   kehidupan dan percaya bahwa 

masa depan tergantung pada dirinya, tidak diatur oleh 

tingkah, keadaan, atau peristiwa-peristiwa masa lampau. 

Karena merasa bebas dan berkuasa ini maka orang yang sehat 

melihat sangat banyak pilihan dalam kehidupan dan merasa 

mampu melakukan apa saja yang mungkin ingin 

dilakukannya. 

e. Kreativitas. 

Semua orang yang berfungsi sepenuhnya sangat kreatif. 

Mereka bertingkah laku spontan, berubah, bertumbuh, dan 

berkembang sebagai respon atas stimulus-stimulus kehidupan 

yang beraneka ragam sekitar mereka. 

 
Berdasarkan pendapat di atas peneliti menyimpulkan bawasannya 

individu yang dapat mengaktualisasikan dirinya dengan baik adalah 

individu yang mampu mengenali dirinya sendiri dan mau memahami 

orang lain dan lingkungan sekitarnya, baik secara spontan dan kreatif, 

mampu memutuskan yang menjadi pilihannya tanpa tergantung dengan 

orang lain, memiliki kebebasan berpikir dan bertindak. Sedangkan 

karakteristik individu yang belum dapat mengaktualisasikan dirinya 

dengan baik adalah masih tergantung dengan orang lain baik dalam 

berpikir dan bertindak, kurang merasa bebas, tidak spontan dan tidak 

kreatif, potensi positif yang ada dalam dirinya tidak dikembangkan, dan 

kurangnya penyesuaian diri terhadap lingkungannya. 
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E. Musik Underground dan Kebutuahan Aktualisasi Diri Pada Remaja 

Putri 

Sehubungan dengan keseluruhan pembahasan yang terdapat diatas, 

peneliti berpendapat bawasannya fenomena yang terjadi antara remaja 

penikmat musik underground dengan kebutuhan khas mereka yang dalam hal 

ini adalah kebutuhan aktualisasi diri adalah saling berkaitan antara satu sama 

lain. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari segi remaja sendiri yang pada 

hakikatnya masih sangat dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang besar terhadap 

apa yang dianggapnya menarik, emosi menggelora yang tidak setabil, 

kemudian juga rasa persaudaraan mereka yang kuat terutama dengan teman 

sebaya. 

Dinamika remaja yang sedemikian rupa membuat remaja merasa bebas 

dan beranggapan bahwa dirinya juga dapat dengan leluasa menentukan apa 

yang mereka anggap menarik. Dalam penelitian ini ditujukan pada musik 

underground, yang hampir keseluruhan penggemarnya adalah remaja. Sifat 

dari musik underground yang identik dengan pemberontakkan, penuntutan 

keadilan, kehidupan mandiri, dan ideology-ideology minoritas lainnya seakan 

menjadi lahan segar bagi para remaja yang mendambakan kebebasan dan juga 

tidak ingin diatur dalam kehidupan mereka. dengan seiring berkembangnya 

jaman, dulu yang pada awalnya musik underground identik dengan kaum 

laki-laki, kini hal tersebut mulai bergeser dengan perlahan. Hal itu Nampak 

dari makin bertambahnya remaja putri yang ikut menjadi penikmat musik 

underground tersebut atau bahkan menjadi bagian dari komunitas atau band 

tertentu. 
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Keseluruhan fenomena tersebut memang tidak dapat dipungkiri, karena 

seiring berjalannya waktu jaman pun akan terus bergeser. Dari yang awalnya 

minoritas menjadi mayoritas, dulu sedikit sekarang menjadi banyak, dulu 

taboo sekarang menjadi kenyataan yang sifatnya realistis dan mau tidak mau 

masyarakat memang dituntut untuk bisa menerima apa yang terjadi seiring 

berkembangnya jaman ini. Remaja putri yang merupakan penikmat musik 

underground tersebut pada dasarnya hanyalah kelompok kecil yang mencoba 

untuk merealisasikan bakat dan sedikit rasa ingin diakui dalam kehidupan 

sehari-hari mereka, musik adalah pilihan mereka yang menurut pandangan 

mereka pribadi disitulah mereka bisa menunjukkan eksistensi mereka. sifat 

tersebut muncul disertai motivasi kuat untuk diakui oleh khalayak maupun 

lingkungan terdekat mereka, perspetif itu lah yang peneliti pahami sebagai 

usaha dari para remaja putri untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri yang 

mereka miliki. 

F. Landasan Teori 

Pada hal ini peneliti mencoba untuk menemukan konsepsi makna yang 

dimunculkan oleh para remaja putri penikmat musik underground terkait 

dengan kebutuhan aktualisasi diri yang mereka miliki. Kemudian hal itu juga 

yang kemudian membawa peneliti untuk menemukan keterkaitan antara 

beberapa disiplin ilmu yang pada akhirnya akan merujuk pada sebuah teori 

yang digunakan untuk menemukan fakta dan fenomena-fenomena mengenai 

permasalahan yang telah peneliti bangun tersebut. 

Dance (1970) menghimpun tidak kurang dari 98 definisi komunikasi. 

Definisi-definisi tersebut dilatar belakangi oleh berbagai macam perspektif 
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pula, seperti halnya mekanistis, sosiologistis, dan psikologistis. Dance (1970) 

juga mengartikan bahwa komunikasi dalam kerangka psikologi behaviorisme 

sebagai usaha “menimbulkan respon melalui lambang-lambang verbal”, dan 

ketika lambang-lambang verbal tersebut bertindak sebagai stimuli.68 

Walaupun demikian, komunikasi memang bukanlah sub-disiplin dari 

psikologi, akan tetapi komunikasi sebagai ilmu mampu menembus dan juga 

dipelajari oleh beberapa disiplin ilmu lainnya seperti halnya sosiologi dan 

juga psikologi. Pada dasarnya psikologi melihat komunikasi dimulai dari 

dikenainya masukan kepada organ-organ pengindraan kita yang berupa data. 

Stimuli yang berupa orang, pesan, suara, warna – pokoknya segala sesuatu 

yang mampu mempengaruhi diri seseorang. Sedangkan komunikasi sendiri 

merupakan suatu peristiwa sosial; peristiwa yang terjadi ketika manusia 

berinteraksi dengan manusia lain, ketika kita mencoba untuk menganalisa 

peristiwa sosial secara psikologis tentu membawa kita pada aspek psikologi 

sosial. Karena itu, pendekatan psikologi sosial juga termasuk pada 

pendekatan psikologi komunikasi. 

Sebagai bagian dari ilmu sosial, ilmu komunikasi selama ini memakai 

indikator yang dipakai dalam ilmu sosial dalam menjelaskan teori. 

Dikalangan ilmuawan sosial bukan tidak terjadi perbedaan dalam definisi dan 

interpretasi. Ini dimungkinkan karena obyek ilmu sosial adalah manusia atau 

hal lain yang berkaitan dengan aktivitas manusia, karena proses yang terjadi 

melibatkan interaksi antar manusia. Didalam interaksi sudah pasti terjadi 

komunikasi. Oleh karena itu, dalam ilmu komunikasi teori yang ada harus 
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mampu menjelaskan fenomena sosial disamping fenomena komunikasi itu 

sendiri. 

Teori juga merupakan pernyataan umum yang merangkum pemahaman 

kita tentang cara dunia bekerja (Severin dan Tankaed:11). Sementara menurut 

Bowers dan Courtright (1984) dalam (Nurudin, 2003) menjelaskan definisi 

teori adalah seperangkat pernyataan yang menyatakan hubungan anatar 

variabel. Teori harus bisa memberikan jalan bagi usaha pemahaman untuk 

mengerti dunia sosial melalui penjelasan dan prediksi fenomena sosial. 

Dalam pengembangan lebih lanjut, tujuan dari teori adalah untuk 

merumuskan pernyataan-pernyataan yang bisa meningkatkan pemahaman dan 

memberi penjelasan tentang proses komunikasi massa.69 

Kita sebagai manusia, untuk belajar menjadi manusia tentu melalui 

sebuah komunikasi. Bagaimana kita menafsirkan pesan yang disampaikan 

oleh orang lain dan bagaimana menyampaikan pesan tersebut tentu sangat 

menentukan kepribadian kita, dan yang perlu kita ketahui lagi yaitu manusia 

bukan semata – mata dibentuk oleh lingkungan, akan tetapi oleh bagaimana 

caranya menerjemahkan pesan-pesan yang muncul dari lingkungan yang 

diterimanya tersebut. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti juga 

menggunakan konteks pemahaman dari komunikasi antarpribadi yang 

kemudian ditunjang oleh beberapa teori yang tentunya bertujuan agar peneliti 

dapat memprediksikan, mengontrol dan mengukur fenomena yang menjadi 

pokok permasalahan tersebut. Teori yang peneliti gunakan yaitu teori 

interaksionisme simbolik dan juga teori kultivasi. 
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F.1. Komunikasi Antarpribadi (interpersonal) 

Menurut Malcolm R. Parks, komunikasi antarpribadi disebut 

sebagai bentuk komunikasi yang terutama diatur oleh norma relasional 

atau relational norm. Sedangkan menurut Kathleen S. Verderber et al. 

(2007), komunikasi antarpribadi merupakan proses melalui mana orang 

menciptakan dan mengelola hubungan mereka, melaksanakan tanggung 

jawab secara timbal balik dalam menciptakan makna.70 Lebih lanjut Ia 

menjelaskan bahwa pertama, komunikasi antarpribadi sebagai proses 

yang merupakan rangkaian sistematis perilaku yang terjadi dari waktu ke 

waktu atau berulang kali. Kedua, komunikasi bergantung pada makna 

yang diciptakan oleh pihak yang terlibat. Ketiga, melalui komunikasi kita 

menciptakan dan mengelola hubungan kita. Tanpa komunikasi hubungan 

tidak akan pernah terjadi, karena hubungan tersebut terjadi hanya apabila 

kita pertama kali berinteraksi dengan seseorang. 

Suksesnya komunikasi interpersonal banyak bergantung pada 

kualitas konsep diri kita sendiri; positif atau negatif. Pengetahuan tentang 

diri juga akan meningkatkan komunikasi, dan pada saat yang sama pula 

berkomunikasi dengan orang lain meningkatkan pengetahuan tentang diri 

kita. Perlu diketahui juga bahwa orang-orang yang memiliki kesamaan 

dalam nilai-nilai, sikap, keyakinan, tingkat sosioekonomis, agama, 

ideologis, cenderung akan saling menyukai dalam hal menjalin sebuah 

komunikasi. Ada beberapa faktor yang dapat menumbuhkan hubungan 
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interpersonal yang baik antar manusia, setidaknya tiga bagian tersebut 

antara lain adalah sikap percaya (trust), sikap suportif, dan sikap terbuka. 

a. Percaya (trust) 

Faktor percaya ini merupakan faktor yang paling penting, 

karena sikap “percaya” juga akan menentukan efektivitas 

komunikasi. “percaya” dapat dikatakan mampu meningkatkan 

komunikasi interpersonal karena membuka saluran komunikasi, 

memperjelas pengiriman dan penerimaan informasi, serta 

memperluas peluang komunikan untuk mencapai maksudnya. 

b. Sikap Suportif 

Sikap suporsif sendiri merupakan sikap yang mengurangi sikap 

difensif dalam komunikasi. Pada intinya dalam berkomunikasi 

yang baik adalah bersikap jujur dan apa adanya, namun jika 

seseorang sudah bersikap difensif dengan alasan tidak 

menerima sesuatu hal, tidak jujur, maupun tidak empatis tentu 

pemahaman komunikasi interpersonal pun akan gagal. 

c. Sikap Terbuka 

Sikap terbuka (open-mindedness) amat besar pengaruhnya 

dalam menumbuhkan komunikasi interpersonal yang efektif. 

Kita juga tidak bisa serta – merta hanya melihat dari satu sisi 

saja, artinya kita juga harus melihat sisi lainnya, dalam hal ini 

kita harus memahami juga lawan dari sikap terbuka tersebut 

yaitu sikap menutup diri atau dogmatis. 
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Agar komunikasi interpersonal yang kita lakukan melahirkan hubungan 

interpersonal yang efektif, dogmatisme harus digantikan dengan sikap 

terbuka. Bersama - sama dengan sikap percaya dan sikap suporsif, sikap 

terbuka mendorong timbulnya saling pengertian, saling menghargai dan 

paling penting saling mengembangkan kualitas hubungan interpersonal.71 

 
F.2. Karakteristik Komunikasi Antarpribadi (interpersonal) 

Ricard L. Weaver II (1993) tidak memberikan definisi komunikasi 

antarpribadi secara utuh, Ia lebih menyebutkan pada bagaimana 

karakteristik-karakteristik dari komunikasi antarpribadi itu sendiri. 

Menurutnya terdapat setidaknya delapan karakteristik komunikasi 

antarpribadi, yaitu sebagai berikut : 

a. Melibatkan paling sedikit dua orang 

Apabila mendefinisikan komunikasi antarpribadi dalam arti 

jumal orang, harus diingat bahwa komunikasi antarpribadi 

sebetulnya terjadi antara dua orang yang merupakan bagian dari 

kelompok yang lebih besar 

b. Adanya umpan balik dan feedback 

Feedback merupakan pesan yang dikirim kembali oleh 

komunikan kepada komunikator. Komunikasi antarpribadi 

sendiri hampir selalu melibatkan feedback secara langsung dan 

sering kali bersifat nyata, segera, juga berkesinambungan. 
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c. Tidak harus tatap muka 

Bagi komunikasi antarpribadi yang sudah terbentuk, adanya 

saling pengertian antara dua individu, kehadiran fisik dalam 

berkomunikasi tidaklah terlalu penting. Dewasa ini, setiap 

orang memang telah dimanjakan oleh berbagai macam fasilitas 

serba instan yang bertajuk tekhnologi. 

d. Tidak harus bertujuan 

Komunikasi antarpribadi juga tidak harus selalu disengaja atau 

dengan kesadaran pada diri seseorang, karena komunikasi bisa 

kita temui dan kita alami sendiri dimana saja, kapan saja, dan 

oleh siapa saja. 

e. Menghasilkan beberapa pengaruh / effect 

Agar dianggap sebagai komunikasi antarpribadi yang benar, 

maka sebuah pesan harus menghasilkan sebuah efek atau 

pengaruh. Efek atau pengaruh tersebut tidak harus segera dan 

nyata, tetapi memang harus terjadi. 

f. Tidak harus melibatkan atau menggunakan kata-kata 

Sebuah komunikasi yang tidak harus menggunakan kata-kata 

ini dikenal juga dengan istilah lain yaitu komunikasi nonverbal, 

yaitu dimana interaksi yang terjadi antara sebagian orang yang 

hanya melalui gerak-gerik tubuh pada diri seseorang. 

g. Dipengaruhi oleh konteks 
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Konteks merupakan tempat dimana pertemuan komunikasi 

terjadi termasuk apa yang mendahului dan mengikuti apa yang 

dikatakan (Verderber et al., 2007). Konteks mempengaruhi 

harapan, makna, dan perilaku para partisipan. Beberapa konteks 

yaitu seperti halnya jasmaniah, sosial, historis, psikologis, dan 

keadaan kultural sekitarnya. 

h. Dipengaruhi oleh kegaduhan / noise 

Kegaduahan atau noise pada prinsipnya ialah rangsangan atau 

stimulus yang mengganggu dalam proses pembuatan pesan. 

Kegaduhan/kebisingan juga dapat bersifat eksternal, internal, 

atau semantik. 

Sedikit penjelasan mengenai karakteristik yang ada pada komunikasi 

antarpribadi tersebut setidaknya dapat menjadi pengantar bagi peneliti 

untuk menemukan keterkaitan atau korelasinya antara musik 

underground dan kebutuhan aktualisasi diri dengan konsep dasar teori 

yang peneliti gunakan yaitu teori interaksionisme simbolik. 

 
F.3. Teori Interaksionisme Simbolik 

George Herbert Mead memiliki pemikiran orisinal dan melakukan 

kontribusi penting bagi ilmu sosial dengan memperkenalkan perspektif 

teoritis yang kemudian dikenal sebagai interaksionisme simbolik atau 

symbolic interactionism. Pandangan psikologi sosial tersebut dipengaruhi 

oleh Charles Sanders Peirce, William James, Josiah Royce, Jhon Dewey, 

ditambah Wilhelm Wundt dan Chauncey Wright. Tetapi uniknya 
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merupakan konsep Mead atau Meadian conception (Lincourt dan hare, 

1973).72

Konsep penting bagi Mead ialah mengenai pengambilan peran atau 

role taking, kemampuan dari individu untuk bertindak secara sosial 

terhadap dirinya seperti yang dilakukan terhadap orang lain juga. Mead 

memahami mengenai pikiran sebagai sosial yang berkembanga melalui 

komunikasi dengan orang lain. Teori yang dikembangkan oleh Mead 

sendiri didalamnya menyatakan bahwa individu-individu mengenal atau 

mengetahui diri mereka melalui interaksi dengan orang-orang lain yang 

berkomunikasi kepada mereka mengenai siapa mereka (Rogers, 1986).73

Pentingnya interaksi sosial bagi diri manusia diungkapkan kembali oleh 

Mead dalam (Faris, 1970) dimana Ia berpendapat bahwa tidak 

seorangpun dilahirkan dengan dirinya dan diri itu tidak berkembang 

secara naluriah. Sebaliknya Mead mengatakan bahwa diri itu 

dikembangkan melalui proses sosial mengenai interaksinya dengan 

orang-orang lain. 

Berpikir menurut Mead adalah suatu proses individu berinteraksi 

dengan dirinya sendiri dengan memilih dan menggunakan simbol-simbol 

yang bermakna. Melaui proses interaksi tersebut kemudian individu 

memilih mana diantara stimulus yang tertuju padanya dan akan 

ditanggapinya. Dengan demikian, individu tidak secara langsung 

menanggapi stimulus, tetapi terlebih dahulu memilih dan dipikirkan 

kemudian baru memutuskan stimulus yang akan ditanggapinya lalu pada 
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akhirnya memunculkan suatu efek tertentu yang dihasilkan. Pada awal 

perkembangannya, interaksionisme simbolik lebih menekankan studinya 

tentang perilaku manusia pada hubungan interpersonal, bukan pada 

keseluruhan kelompok atau masyarakat. Proporsi paling mendasar dari 

interaksi simbolik adalah perilaku dan interaksi manusia itu dapat 

dibedakan berdasarkan apa yang ditampilkan melalui symbol dan 

maknanya. Mencari makna dibalik yang sensual menjadi penting didalam 

interaksionisme simbolik. Secara umum, ada enam proporsi yang dipakai 

dalam konsep interaksi simbolik, yaitu sebagai berikut : 

a. Perilaku manusia mempunyai makna dibalik yang menggejala; 

b. Pemaknaan manusia perlu dicari sumber pada ineraksi social 

manusia; 

c. Masyarakat merupakan proses yang berkembang holistic, tak 

terpisah, tidak linear, tidak terduga; 

d. Perilaku manusia itu  berlaku berdasarkan berdasar penafsiran 

fenomenlogik, yaitu berlangsung atas maksud, pemaknaan, dan 

tujuan, bukan didasarkan atas proses mekanik dan otomatis. 

e. Konsep mental manusia itu berkembang dialektik, dan 

f. Prilaku manusia itu wajar dan konstruktif reaktif. 

Interaksionisme simbolik menganalisis manusia dari aspek perilaku 

tersembunyi, yaitu proses mental yang namanya berpikir. Karenanya 

untuk menganalisis realitas yang tersembunyi dan mendapatkan 

kedalaman data maka juga perlu digunakannya metodologi penelitian 

yang sesuai. Dimana hal ini tidak lepas dari sikap pribadi atau jati diri 
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dari subyek yang bersangkutan, begitu juga dengan bagaimana 

lingkungan dan hubungan sosialnya. 
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G. Kerangka Pemikiran   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musik Underground 

Remaja 

Kebutuhan Khas : 

Berkelompok, kemauan untuk 
mandiri, berprestasi, mendapatkan 
kebebasan, mengembangkan 
keterampilan baru, memiliki citra diri 
dan keinginan untuk dihargai 

Ciri Remaja : 

Periode penting, peralihan, 
perkembangan, usia yang 
bermasalah, pencarian jati diri atau 
identitas, masa tidak realistis dan 
diambang masa dewasa 

Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Remaja putri penikmat musik 

underground 

- Pandangan remaja putri terhadap 

musik underground 

- Keterkaitannya terhadap musik 

underground 

- Aktualisasi diri pada remaja putri 

penikmat musik underground 


