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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Sosialisasi Aliran Musik Rock Pada Kelompok Band Di 
Kota Palembang. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana 
sosialisasi aliran musik rock pada kelompok banddan faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi sosialisasi kelompok band yang beraliran rock. Sosialisasi adalah 
sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu 
generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok aliran musik rock dalam sehari- 
hari. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan unit analisis 
adalah anggota kelompok band aliran rock yang berinteraksi dalam membentuk 
sistem kepribadian ke sistem sosial. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara 
mendalam pada sembilan orang informan serta dengan melakukan observasi secara 
langsung. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari 
sosialisasi aliran musik rock melakukan interaksi dengan saling mempengaruhi satu 
sama lain dan dapat menimbulkan efek terhada sistem kepribadian masing-masing 
anggota. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kelompok band yang beraliran 
rock bersumber dari faktor lingkungan dari kelompok band rock, selain itu dari dunia 
maya juga yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan kelompok 
band itu sendiri, seiain itu juga faktor warisan ketururlan terhadap anggota musik rock 
masing-masing.Dalam mengatasi permasalahan yang timbul dari anggota kelompok 
band sendiri dimana kurangnya pemahaman sifat antara satu sama lain yang dapat 
menimbulkan perpecahah dari sesama anggota kelompok band aliran musik rock. 
Selain itu juga faktor terhadap individu dapat menimbulkan penanaman nilai, norma 
terhadap perkembangan pribadi tiap individu ke sistem sosial. Dengan adanya saling 
methahami antar sesama dapat menimbulkan rasa kenyamanan dalam bersosialisasi 
antar sesama kelompok band rock.

Kata kunci: Sosialisasi, Aliran Musik Rock, Pada Anggota Kelompok Band.



SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dari penulisan penelitian mengenai “Sosialisasi Aliran Musik Rock Pada 

Kelompok Band Di Kota Palembang” ini adalah sebagai berikut:

berisi Pendahuluan yang mengulas tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan sistematika 

penulisan. Mencakup juga metode Penelitian yang terdiri dari desain penelitian, 

strategi penelitian, batasan konsep, peranan peneliti, unit analisis, penentuan 

informan, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

dan teknik triangulasi.

tentang Deskripsi Wilayah Penelitian yang meliputi: Pertama gambaran umum 

Kecamatan Sukarami Palembang, yaitu meliputi letak geografi dan keadaan alam, 

kondisi ekonomi sosial budaya Kecamatan Sukarami, sistem sosialisasi anggota 

kelompok band aliran rock. Kedua gambaran perkembangan kelompok aliran 

musik rock di Kecamatan Sukarami,. Ketiga gambaran umum informan penelitian 

yang meliputi informan utama dan informan pendukung.

tentang Pembahasan dan Analisis Data yang menjelaskan tentang temuan-temuan 

di lapangan serta analisis sosiologis terhadap permasalahan penelitian 

mencakup proses sosialisasi kelompok band aliran musik rock yang terdiri dari 

unit-unit anggotanya.

merupakan Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang 

dilakukan.

BAB I

BAB II

BAB III

yang

BAB IV

IX



1

BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah mahluk sosial yang mengalami proses perkembangan 

dalam kehidupannya. Manusia berkembang disepanjang kehidupannya sejak ia 

dilahirkan sampai menjelang akhir hayatnya. Proses perkembangan senantiasa 

mengalami perubahan setiap tahapan kehidupan individu berdasarkan siklus 

kehidupannya. Proses perkembangan dalam kehidupan manusia 

beberapa bagian yaitu struktur tubuh dan satu lagi adalah perkembangan dalam 

pola pikir dimana seseorang atau individu tersebut memiliki pemikiran yang telah 

berkembang atau maju, disini seseorang yang mempunyai pemikiran demikian 

terbentuk secara spontan atau ortodoks dalam dirinya yaitu berupa jati diri.

Melalui proses perkembangan manusia membutuhkan proses yang 

namanya sosialisasi, dimana proses sosialisasi merupakan tolak ukur manusia 

dalam menuju proses perkembangan. Oleh karena pola pikir yang memungkinkan 

seseorang menginginkan perubahan dalam dirinya. Di dalamnya juga proses 

sosialisasi terdapat berbagai macam kaitan salah satunya saling mempengaruhi, 

dan sosialisasi tidak hanya merupakan proses mengajar, tetapi juga proses dimana 

individu mengembangkan diri sendiri, ia tidak hanya di cetak dan di gembleng 

oleh masyarakat tetapi seseorang juga harus mempelajari bagaimana sebenarnya 

keadaan dirinya sendiri sehingga ia mengenal kepribadiannya sendiri.

terdiri dari

Dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah, para remaja 

cenderung ingin memperluas pergaulannya, contohnya ada yang membentuk

'Rabi 'Pencfahufuan
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kelompok belajar, ada yang membentuk kelompok anak muda atau yang biasa

disebut dengan genk, maupun kelompok band. Membentuk band dikalangan 

aja di Kota Palembang merupakan kegiatan yang paling diminati karena selain 

sebagai tempat menyalurkan hobi mereka dalam bermusik kelompok band ini juga 

digunakan sebagai sarana pergaulan bagi mereka, markas atau studio band yang 

berfungsi sebagai tempat untuk mereka latihan juga berfungsi sebagai tempat 

mereka untuk bergaul dengan kelompok band lainnya.

Faktor demikian dapat ditemukan apabila seseorang yang memiliki pola 

pikir untuk suatu kemajuan dengan menatap kedepan sehingga memiliki

untuk memungkinkan terbentuk suatu

rem

konsistensi dalam perkembangan

kelompok yang solid. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kesamaan pandangan

menilai sesuatu dan paling terfokus untuk terbentuknya suatu kelompok atau

komunitas adalah kesamaan dari visi dan misi untuk tujuan bersama.

Menurut A. Maslow dalam buku dinamika kelompok (Santosa. 1992:83-

85) menjelaskan pengertian kelompok dapat terjadi melalui proses pertumbuhan 

kelompok itu sendiri. Individu sebagai mahluk hidup tidak dapat hidup dengan 

sendirinya dan memiliki kebutuhan sebagai berikut:

1. kebutuhan fisik

2. kebutuhan rasa aman

3. kebutuhan kasih sayang

4. kebutuhan prestasi dan prestise, dan

5. kebutuhan untuk melaksanakan sendiri.
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Disatu sisi dari kebutuhan adalah bagian dari kepentingan yang 

dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Disisi lain juga dapat 

mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan dalam menyalurkan inspirasi 

pada kelompok.

Banyak kelompok yang terbentuk dari kesatuan visi dan misi salah satunya 

kelompok band. Kelompok band merupakan kumpulan dari beberapa orang yang 

memiliki visi dan misi yang sama yaitu menyalurkan hobi mereka dalam 

bermusik. Kelompok band biasanya terdiri dari remaja-remaja yang kreatif. 

Remaja-biasanya selalu penuh dengan inovasi dan kreatifitas sehingga nantinya 

selalu muncul karya-karya baru yang kreatif dan inovatif.

Kelompok band ini dapat kita lihat pada kegiatan sehari-hari dimana 

berkumpul disuatu tempat seperti studio musik dengan orang-orang yang terdapat 

didalamnya memiliki proses interaksi yang ingin mewujudkan satu visi misi 

bersama.

Kelompok yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya yang terdapat 

pada kelompok band ini menjadi pengaruh terhadap suatu perubahan dalam 

kehidupan seseorang dan hal ini dapat didasari latar belakang tersendiri dan 

dimulai dari kelompok sosial terkecil dalam masyarkat seperti keluarga. 

Pengaruh-pengaruh terhadap perubahan baik dari pola pikir ataupun kesamaan 

dari proses interaksi sendiri dapat menjadi masalah sebuah kehidupan seseorang. 

Proses itu sendiri dapat dilihat dari karakteristik yang dimiliki kelompok band 

aliran rock yang mengenal dan berkiblat dari pandangan seperti paham 

kebebebasan. Gaya hidup yang berubah seiring dengan pola pikir dari aliran
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music rock dapat dipengaruhi oleh factor-faktor yang kian memiliki peran yang 

signifikan terhadap pola kehidupan dan hal ini berkaitan dengan tahapan proses 

perkembangan dari individu itu sendiri yang membuat sekumpulan orang-orang 

memiliki pemikiran terhadap perubahan dan kehidupan menjadi sebuahyang

kelompok.

Kehidupan seseorang yang dapat dipengaruhi oleh gaya hidup, dapat kita 

temui pada anggota kelompok band aliran musik rock yakni sekumpulan orang- 

orang yang memiliki suatu pandangan yang berbeda dalam kehidupan. Disini 

kelompok ini mempunyai suatu pandangan tentang suatu paham kebebasan dan 

dapat dikategorikan pada hal-hal yang bersifat kemandirian atau tidak ingin 

tergantung pada orang lain. Keinginan yang timbul dalam menganut aliran music

rock dari pengaruh sosialisasi pada individu yang terinspirasi pada musik itu

sendiri, dengan didukung rasa penasaran dan keingintahuan dari musik rock.

Jumlah kelompok band rock yang semakin meningkat di Kota Palembang 

merupakan salah satu proses sebuah perkembangan. Perilaku ini banyak 

teradaptasi dari perkembangan perilaku remaja di, yaitu ada yang menimbulkan 

dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu dapat 

mengembangkan bakat seseorang, sedangkan dampak negatifnya yaitu pola pikir 

dan tingkah lakunya cenderung mencontoh perilaku buruk sang idolanya.

Peneliti mengambil di kecamatan sukarame dikarenakan alasan bahwa di 

banyak terdapat studio-studio band tempat berkumpulnyakecamatan sukarame

anggota kelompok band seperti:

/ "Pendahuluan
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Tabel 1.1

Studio band yang terdapat di kecamatan sukarami

AlamatNama Studio

Jl. Pengadilan no.46Sanggar Klinik 9

Jl. Kol H. BurlianR & B studio

Jl. Kebun BungaMatrix studio

Jl. MaskarebetStudio Omet

Sumber : Hasil observasi peneliti sejak bulan juli-september 2011

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, peneliti melihat banyak band

band yang beraliran musik rock diantaranya :

Tabel 1.2

Kelompok band aliran musik rock yang terdapat di kecamatan sukarami

Nama Band Aliran Musik RockNo

Eden Key1

2 KidRock

3 K9

4 December End

5 Jumpiro

6 Nopel

Sumber : Hasil observasi peneliti sejak bulan juli-september 2011

Selain dari pada itu peneliti juga memilih sosialisasi aliran musik rock

pada kelompok band ini sebagai penelitin karen ingin melihat bagaimana

sosialisasi kelompok band tersebut apakah berdampak terhadap keadaan

lingkungan sekitar mereka tinggal. Dalam hal ini yang dimaksudkan mengenai
&?£/ 'Pendahuluan
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sosialisasi aliran musik rock adalah bagaimana proses sistem kepribadian masuk

kepada sistem sosialisai.

Aliran musik rock merupakan salah satu genre dalam khasanah musik 

populer dunia yang biasanya didominasi oleh vokal, gitar, drum, dan bas. banyak 

juga dengan penambahan instrumen seperti keyboad, piano maupun synthesizer. 

Musik rock biasanya mempunyai beat yang kuat dan didominasi oleh gitar, baik 

elektrik maupun akustik. Selain itu juga aliran ini ini memiliki simbol-simbol 

penampilan yang mudah untuk cirikan yaitu gaya berpakaian, musik yang 

bernadakan keras dan lantang, penampilan rambut dan lain sebagainya. Aliran rock 

memiliki paham kebebasan yang berbeda dari kelompok band yang beraliran 

musik lainnya di mana aliran ini bernadakan keras dan biasanya mempunyai 

kepribadian yang keras pula. Dalam hal inilah, peneliti ingin mengetahui 

bagaimana proses sosialisasi yg mereka lakukan dalam keeseharian.

Adapun jenis-jenis aliran musik rock :

1. ALTERNATIVE ROCK, Altemative rock adalah genre musik rock yang muncul 
pada tahun 1980-an dan menjadi sangat populer di tahun 1990. Nama “altemative” 
ditemukan pada tahun 1980 untuk mendeskripsikan band-band punk-rock yang 
tidak sesuai dengan aliran musik punk rock pada masanya.

2. PUNK ROCK,Punk rock adalah gerakan musik rock anti-establisment yang berasal 
dari Amerika Serikat, Australia, dan Inggris sekitar tahun 1974-1975, di pelopori 
oleh kelompok-kelompok seperti Ramones, Sex Pistols, The Damned, dan The 
Clash. Kelompok punk sering meniru struktur sederhana seperti musik garage rock 
dari tahun 1960-an. Biasanya mereka terdiri dari satu drum kit, satu atau dua 
electric guitar, satu electric bass, dan vokal. Drum biasanya hanya memiliki satu 
snare drum, satu tom, satu bass drum, hi-hats, satu atau dua crash symbal dan satu 
ride cymbal.

3. GOTHIC METAL,Gothic metal adalah sejenis musik metal yang biasanya (namun 
tidak selalu) memakai dua orang vokalis. Pertama vokal wanita dengan 
soprani, lalu vokal kedua adalah vokal pria dengan gaya vokal dari musik black atau 
death metal (sehingga gaya vokal seperti itu banyak disebut sebagai vokal ‘Beauty 
and the Beast’). Lirik-liriknya kebanyakan bernuansa kegelapan dan kemuraman. 
Aliran musik ini paling populer di Eropa, meskipun jumlah penggemar mainstream 
(kalangan umum) tidak banyak.

suara
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SCREAMO,Berawal dari aliran emo (emotive hardcore) yang muncul era 90-an. 
Emo sendiri suka di plesetkan menjadi ‘emotionaP karena karakteristik vokal yang 
sangat emotional. Pada mulanya di pelopori oleh My Chemical Romance dan The 
Used, dengan ketukan mirip punk namun lebih mengutamakan keselarasan oktaf 
gitar dan vokal yang berteriak.
THRASH METAL (UNDERGROUND), Thrash metal adalah sebuah Extreme 
metal subgenre dari heavy metal yang berciri memiliki tempo yang cepat dan 
agresif. Lagu-lagu thrash metal biasanya menggunakan stem gitar nada rendah dan 
perkusi yang cepat. Lirik-lirik thrash metal sering mengangkat tema masalah- 
masalah sosial menggunakan bahasa yang kasar dan mendalam, sebuah pendekaran 
yang mirip dengan genre hardcore.
SPEED METAL, Speed metal adalah genre musik yang muncul di akhir tahun 
1970-an dan merupakan pendahulu thrash metal. Musik ini adalah versi lebih cepat 
dari musik yang dimainkan oleh Black Sabbath, Led Zeppelin, dan Deep Purple. 
Banyak band speed metal juga dapat di sebut band thrash dan power metal. 
PROGRESSIVE ROCK, Seperti halnya aliran-aliran musik yang lain, adalah sangat 
sulit untuk mendefinisikan musik progresif secara tepat. Karean ainilah terdapat 
banyak perdebatan mengenai apakah satu kelompok musik prog atau tidak. Namun 
ada beberapa ciri khas musik prog yang biasanya dapat ditemui dalam karya-karya 
musik prog. Di antaranya adalah ritme yang tidak konvesional (bukan 4/4 atau 
sinkopasi), penguasaan alat musik yang mahir dengan permainan solo yang rumit, 
dan lagu-lagu yang panjangnya melebihi normal (lebih dari 5 menit, biasanya 
sekitar 21-20 menit atau bahkan lebih panjang).
NU METAL (HIP ROCK), Nu metal adalah genre musik yang mirip musik grunge 
dan altemative metal dengan musik funk, hip-hop, dan subgenre heavy metal. Nu 
metal lahir pada pertengahan 1990-an, diperkenalkan oleh band Limp Bizkit dan 
Kom, namun istilah nu metal akrab pada awal era 200-an. Sekarang, band nu metal 
paling populer adalah Linkin Park.

4.

5.

6.

7.

8.

(http://dreamandrock.wordpress.com) diakses pada 29 desember 2011 

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai sosialisasi para remaja yang tergabung dalam anggota 

kelompok band di Kota Palembang, dengan judul “Sosialisasi Aliran Musik 

R°ck Pada Anggota Kelompok Band Di Kota Palembang”.

1.2 Perumusan Masalah

Dari berbagai uraian di atas dapat di tentukan beberapa rumusan masalah 

yang dibahas kemudian. Sebagai langkah awal dalam melakukan analisa terhadap 

penelitian maka permasalahan yang hendak di bahas adalah :

Bagaimana sosialisasi aliran musik rock pada anggota kelompok band di Kota 

Palembang ?

1.

'Rahl 'Pendahuluan
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2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses sosialisasi pada anggota 

kelompok band yang beraliran rock?

1.3Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui

tentang:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses sosialisai aliran musik rock pada anggota

kelompok band di Kota Palembang

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses

sosialisasi pada anggota kelompok band yang beraliran rock

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis :

Manfaat teoritis penelitian ini adalah diharapkan dapat digunakan dalam 

menambah literatur mengenai kehidupan anak-anak band pada kelompok band 

bagi ilmu-ilmu sosial, khususnya ilmu Sosiologi.

Khususnya bila ditinjau dari sudut pandang sosiologi bermula dari proses 

interaksi yang didasari persamaan aliran musik sehingga terbentuk suatu 

komunitas yang memiliki suatu paham yakni paham kebebasan dan hal ini juga 

dilatar belakani oleh karena manusia yang memiliki sifat dinamis yaitu cenderung 

berubah-ubah baik dari tindakan maupun pola pikirnya untuk kehidupan 

lebih maju.

yang
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menganut politik pintu terbuka penyebaran musik ini semakin intensif di 

kalangan remaja. Penyebaran itu sesuai dengan pembentukan pola konsumsi 

lapisan menengah anak-anak muda di kota-kota besar, industrialisasi, dan 

pencanggihan teknologi elektronika, serta didorong oleh perkembangan pesat dari 

media massa.

yang

Kelebihan penelitian ini tidak jauh berbeda seperti yang penulis uraikan 

diatas, yaitu memberikan penjelasan mengenai perkembangan musik rock di 

Indonesia yang ditentukan oleh berbagai macam faktor, tetapi faktor yang paling 

berpengaruh adalah faktor politik, pada masa awal perkembangannya musik rock 

dianggap sebagai musik ngak ngik ngok yang kontra-revolusi, sosial; gaya hidup 

para kaum muda, dan ekonomi, politik pintu terbuka.

Kelemahan penelitian ini terletak dari biasnya penjelasan mengenai kapan 

tepatnya pengaruh musik rock itu masuk ke Indonesia dan siapa grup musik atau 

musisi yang pertama kali memasukkan unsur musik rock dalam karya musiknya. 

Relevansi pustaka tersebut bagi penulisan skripsi ini terletak dari penjelasannya 

mengenai peranan media massa baik berupa cetak maupun non-cetak bagi 

perkembangan musik rock. Gejala peniruan yang dilakukan oleh grup-grup musik 

rock Indonesia dan sumber pembiayaan, karena beberapa kelompok musik selain 

dibiayai sendiri juga banyak mendapat dukungan dari pihak lain. Selain itu 

pustaka ini juga membahas mengenai kemunduran musik rock dari adanya 

beberapa musisi yang masuk rekaman dan membuat album rekaman yang lagu- 

lagunya terdengar tidak seperti lagu rock.

'Rah I 'Pendahuluan
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Manfaat Praktis :

Manfaat praktis penelitian ini yaitu dimanfaatkan sebagai pedoman 

pemikiran dan masukan atau sumbangan pemikiran yang nantinya akan 

memerlukan, terutama dalam bidang kajian ilmu sosiologi yang membahas 

tentang sosialisai aliran musik rock pada kelompok band.

1.4 Tinjauan Pustaka

Kajian penelitian dan studi-studi terdahulu mengenai definisi aliran musik 

terutama mengenai aliran music sudah cukup banyak. Berikut disajikan beberapa 

hasil penelitian dan studi tersebut sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan 

dengan penelitian ini.

“Pasang Surut Musik Rock di Indonesicf\(\99\) yang ditulis oleh A. 

Thahjo S & Nug k. penelitian ini memuat ulasan mengenai pasang surut musik 

rock di Indonesia yang ditentukan oleh berbagai macam faktor, tetapi faktor yang 

paling signifikan adalah faktor politik, sosial, dan ekonomi. Pustaka ini 

memberikan gambaran umum mengenai kondisi ekonomi Indonesia pada dekade 

1970-an, bersamaan dengan itu terjadi lonjakan harga minyak di pasar dunia, 

Boom minyak ini dinikmati oleh sebagian anak-anak muda yang orang tuanya 

mendapat keuntungan dari kenaikan harga minyak tersebut. Mereka memiliki 

uang yang cukup sehingga terciptalah pasar bagi golongan ini. Mereka juga 

melakukan kegiatan “hura-hura” (non-politis) dalam tingkat yang tidak pernah 

terjadi sebelumnya. Pada dekade 1960-an musik rock dihujat karena dipandang 

tidak sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa. Namun sejak Orde Baru

*Rah I Penctafiufuan
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Penelitian kedua berjudul “Musik Rock, Sumber Brutalitas? ”(1990) ditulis 

oleh Joko S.Gombloh. Pustaka ini menunjukkan aliran-aliran yang berkembang 

dalam musik rock, dimulai dengan era rock 'n roli pada dekade 1950-an, 

kemudian era acid rock atau pshycedelic rock dan heavy rock pada dekade 1960- 

an, lalu era hard rock jazz rock punk rock art rock dan sebagainya pada dekade 

1970-an. Aliran ini bermunculan seiring dengan perkembangan pola kehidupan 

terjadi dalam masyarakat yang semakin modem dan pengaruh dari 

perkembangan teknologi musik yang memberikan peluang besar bagi para musisi 

rock untuk mengekplorasi suara.

Kelebihan penelitian ini memberikan gambaran ringkas mengenai sejarah 

awal musik rock, struktur pertujukan musik rock, penampilan musisi rock secara 

fisik yang bersinergi dengan musik yang dimainkan dan pengaruh musik rock 

terhadap kaum muda.

yang

Sedangkan kelemahan penelitian ini terletak dari kurang detailnya 

penjelasan mengenai struktur pertunjukan atau formasi penyajian musik rock, 

memberikan banyak contoh mengenai penjelasannya 

tersebut.Relevansi pustaka bagi skripsi ini terletak pada bagian formasi penyajian 

dalam pertunjukan musik rock, bentuk penyajian dan unsur-unsur pendukungnya 

yang meliputi tata suara, panggung, tata lampu, aksi panggung, busana, dan 

tempat pertunjukan.

Penelitian ketiga, penulis menggunakan tesis yang berjudul “Industri 

Musik Nasional dari Pop, Rock dan Jazz tahun 1960-1990”(2004) yang ditulis 

oleh Muhammad Mulyadi. Penelitian ini membahas

selain tidak

mengenai peranan media
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bagi perkembangan musik populer di Indonesia, yang meliputi peranan 

radio, majalah dan televisi, tetapi bagi skripsi ini penulis hanya memfokuskan 

bagi peranan radio dan majalah. Selain itu, penelitian ini juga digunakan sebagai 

karena hal tersebut diulas mengenai panggung musik rock decade 1970-an 

yang pada saat itu dipenuhi oleh penyanyi dan musisi yang berambisi pada jalur 

music rock, gaya panggung musisi rock yang dipenuhi dengan atraksi-atraksi, 

pertunjukan musik di kota-kota besar, dan keterlibatan para promotor dan sponsor.

Kelebihan penelitian ini adalah penjelasannya yang menyeluruh yang 

merentangkan waktu mengenai perkembangan musik populer, khususnya pop, 

rock dan jazz selama empat dekade. Selain itu tesis ini juga membahas mengenai 

musik populer Indonesia dari awal kehadirannya hingga menjadi industri.

Kelemahan dalam penelitian ini terletak dari tidak diuraikannya secara 

detail mengenai struktur pertunjukan dalam suatu pertunjukan musik rock, 

kerusuhan dalam pertunjukan musik rock dan dapur rekaman para grup musik 

atau musisi rock, walaupun secara implisit sudah teijelaskan mengenai hal-hal 

diatas pada salah satu bab dalam tesis ini.

massa

acuan

Selain itu penelitian ini kurang dalam mengeksplorasi sumber-sumber 

berupa majalah, mengingat bahwa banyak majalah yang membahas mengenai

perkembangan musik di Indonesia, khususnya pada dekade 1970-an misalnya; 

majalah Junior, Top, dan Varianada. Berbeda dari artikel yang ditulis oleh A 

Jahjo dan Nug S, kemunduran musik rock dalam tesis ini dilihat dari rata-rata 

kegagalan yang dialami para musisinya ketika memasuki dunia rekaman yang

ternyata tidak menimbulkan rangsangan bagi penggemar musik untuk membeli
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album rekaman. Penelitian ini juga mengulas mengenai gedung pertunjukan dan 

peralatan-peralatan yang digunakan dalam pertunjukan musik populer. Seiring 

dengan perkembangan pembangunan sarana fisik di Indonesia pada awal tahun

sarana hiburan di berbagai daerah.1970-an, pemerintah membangun berbagai 

Beberapa sarana hiburan itu juga memiliki tempat pertunjukan musik secara

terbuka dan di tempat pertunjukan terbuka itulah musik panggung mendapat 

tempat, selain di tempat pertunjukan tertutup.

Penelitian keempat penulis menggunakan buku yang beijudul 

“MusisihrilOOl), yang disusun oleh anggota-anggota yang tergabung dalam 

Komunitas Pencinta Musik Indonesia. Buku ini secara ringkas menjelaskan 

mengenai musisi Indonesia yang menorehkan tinta emas dalam sejarah industri 

musik Indonesia sejak dekade 1960-an sampai dengan 1980-an. Buku ini sangat 

relevan dengan penulisan skripsi karena memberikan gambaran mengenai grup 

musik God Bless, AKA dan SAS, The Rollies, Giant Step, dan Guruh Gypsi 

dalam percaturan musiklndonesia pada dekade 1970-an. Buku ini selain 

memberikan gambaran mengenai grup-grup musik tersebut, juga memberikan 

informasi mengenai album-album yang pernah dibuat oleh kelompok-kelompok 

musik tersebut. Terdapat beberapa kelebihan dalam pustaka ini, kelebihan itu 

meliputi karena buku ini merupakan suatu kompilasi dari musisi dan grup musik 

yang mempunyai peranan bagi perkembangan musik populer di Indonesia, maka 

banyak tersajikan penjelasan walaupun secara ringkas kiprah para musisi-musisi 

dan grup musik, termasuk Koes Bersaudara atau Koes Plus, diskografi album- 

album para musisi rock diberikan dengan jelas tahun produksinya, selain itu
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bahasa tulisan yang digunakan dalam buku ini mudah untuk dipahami. Kelemahan

pustaka ini terletak dari penyusunan yang tidak kronologis dalam memetakan

tidakperjalanan musik populer di Indonesia. Selain itu pustaka ini juga 

memberikan penjelasan mengenai eksistensi dari grup-grup musik, khususnya 

grup musik rock di luar konteks grup-grup musik rock yang dijelaskan oleh buku

ini.

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang industri musik maupun sejarah 

aliran musik rock adalah tolak ukur masa perkembangan aliran musik. Tetapi 

dalam penelitian ini tentang sosialisasi airan musik rock pada kelompok band, 

lebih menekankan aspek sosial pada kelompok band. Maksudnya adalah peneliti 

mencoba menggambarkan bagaimana sebuah aliran musik rock tersosialisai

terhadap kelompok band.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kehidupan sosial masyarakat pada umumnya meliputi berbagai aspek

kehidupan dan kehidupan peradaban manusia ini terus menerus mengalami

perkembangan. Sosialisasi merupakan salah satu proses yang utama dalam

melakukan proses interaksi antar individu. Sosialisasi dapat di definisikan sebagai 

suatu proses belajar seorang individu yang akan mengubah dari seseorang yang 

tidak tahu menahu tentang diri dan lingkungannya menjadi lebih tahu dan 

memahami. Sosialisasi merupakan suatu proses di mana seseorang menghayati 

norma-norma kelompok di mana ia hidup sehingga timbullah diri yang unik, 

karena pada awal kehidupan tidak ditemukan apa yang disebut dengan “diri”. 

Agen sosialisasi meliputi keluarga, teman bermain, sekolah dan media massa.
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Keluarga merupakan agen pertama dalam sosialisasi yang ditemui oleh anak pada

sosialisasi diawal perkembangannya. Kemudian kelompok sebaya sebagai agen 

mana si anak akan belajar tentang pengaturan peran orang-orang yang

berkedudukan sederajat. Sekolah sebagai agen sosialisasi merupakan institusi 

pendidikan di mana anak didik selama di sekolah akan mempelajari aspek 

kemandirian, prestasi, universalisme serta spesifisitas. Agen sosialisasi yang 

terakhir adalah media massa di mana melalui sosialisasi pesan-pesan dan simbol- 

simbol yang disampaikan oleh berbagai media akan menimbulkan berbagai 

pendapat pula dalam masyarakat.

Pola sosialisasi mengacu pada cara-cara yang dipakai dalam sosialisasi , 

terdapat dua pola, yaitu represif dan partisipatoris. Represif menekankan pada 

penggunaan hukuman, memakai materi dalam hukuman dan imbalan, kepatuhan 

anak pada orang tua, komunikasi satu arah, nonverbal dan berisi perintah, orang 

tua sebagai pusat sosialisasi sehingga keinginan orang tua menjadi penting, 

keluarga menjadi significant others. Sedangkan sosialisasi partisipatoris 

menekankan pada individu diberi imbalan jika berkelakuan baik, hukuman dan 

imbalan bersifat simbolik, anak diberi kebebasan, penekanan pada interaksi, 

komunikasi terjadi secara lisan, anak pusat sosialisasi sehingga keperluan anak 

dianggap penting.

Proses Sosialisasi juga dikemukan George Hubert Mead menyatakan 

bahwa sosialisasi dapat dibedakan melalui tahapan-tahapan, pertama Tahap 

persiapan, Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, kedua Tahap 

Tahap ini ditandai seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh

meniru,
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orang dewasa, ketiga tahap siap bertindak, Pada tahap peniruan yang dilakukan

langusng dimainkanmulai berkurang dan digantikan oleh peran yang 

sendiri dengan penuh kesabaran, keempat Tahap penerimaan norma kolektif, Pada 

tahap ini seseorang telah dianggap dewasa dan telah menjadi warga masyarakat 

sepenuhnya. Produk penting dari proses sosialisasi adalah diri. Dalam rangka

secara

interaksi dengan orang lain, seseorang akan mengembangkan suatu keunikan 

dalam hal perilaku, pemikiran dan perasaan yang secara bersama-sama akan

membentuk diri.

Kelompok adalah keberadaan dua orang atau lebih yang melakukan 

interaksi dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Namun ini tidak berlaku bagi sekumpulan individu yang tidak memenuhi unsur-

unsur di atas, maka belumlah dikatakan sebagai kelompok. Kelompok band

merupakan kumpulan dari beberapa orang yang memiliki visi dan misi yang sama

yaitu menyalurkan hobi meka dalam bermusik. Kelompok band biasanya terdiri 

dari remaja-remaja yang kreatif. Remaja-biasanya selalu penuh dengan inovasi 

dan kreatifitas sehingga nantinya selalu muncul karya-karya baru yang kreatif dan

inovatif.

Masing-masing setiap kelompok band memiliki aliran musik 

mereka anut demikian pula halnya dengan aliran musik rock. Aliran musik rock 

merupakan salah satu genre dalam khasanah musik populer dunia yang biasanya 

didominasi oleh vokal, gitar, drum, dan bas. banyak juga dengan penambahan 

instrumen seperti keyboad, piano maupun synthesizer. Musik rock biasanya 

mempunyai beat yang kuat dan didominasi oleh gitar, baik elektrik

yang

maupun
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akustik. Selain itu juga aliran ini ini memiliki simbol-simbol penampilan yang 

mudah untuk cirikan yaitu gaya berpakaian, musik yang bernadakan keras dan 

lantang, penampilan rambut dan lain sebagainya.

Mengenai proses pembelajaran dalam sosialisasi Ada tigateori yang 

relatif kuat yang dapat menjelaskan proses pembelajaran dalam sosialisasi. 

Pertama adalah teori belajar sosial (social leaming theory), kedua teori 

perkembangan individu (developmental theory), dan ketiga teori interaksi 

simbolis.

1. Teori belajar sosial, pembelajaran teijadi melalui dua cara.

(1) dikondisikan, dan

(2) meniruperilaku orang lain.

Albert Bandura (1977) menerangkan, Perilaku yang sekarang ditampilkan

merupakan hasil konsekuensi positif atau negatif dari perilaku yang samas

ebelumnya. Pemdekatan ini juga menjelaskan bahwa perilaku seseorang

diperoleh melalui proses peniruan perilaku orang lain. Individu meniru 

perilaku orang lain karena konsekuensi yang diterima oleh orang lain yang 

menampilkan perilaku tersebut positif, dalampandangan individu.

2. Teori perkembangan, pembelajaran ,sosialisasi di tahap awal melibatkan 

serangkaian tahapan. Setiap tahap akan memunculkan bentuk perilaku 

tertentu dan setiap manusia perilakunya berkembang melalui tahapan yang 

sama. Misalnya, tahap perkembangan yang dikemukakan oleh Erik

Ericson (1950), ada delapan tahapan.
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a. Pengembangan rasa percaya pada lingkungan,

b. Pengembangan kemandirian,

c. Pengembangan inisiatif,

d. Pengembangan kemampuan psikis dan pisik,

e. Pengembangan identitas diri

f. Pengembangan hubungan dengan orang lain secara intim

g. Pengembangan pembinaan keluarga/keturunan

h. Pengembangan penerimaan kehidupan.

Interaksi dengan manusia lain dalam proses sosialisasi merupakan 

satu keharusan. Interaksi senantiasa mengandalkan proses komunikasi, dan

salah satu alat komunikasi adalah bahasa. Kapasitas seseorang berbahasa

dipengaruhi oleh akar biologis yang sangat dalam, namun pelaksanaan

kapasitas tersebut sangat ditentukan oleh lingkungan budaya di mana kita

dibesarkan.

3. Teori interaksi simbolis

Menurut Herbert Mead (1934) ada tiga proses tahapan 

pengembangan diri yang memungkinkan seorang anak menjadi mampu 

berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial.

Dari ketiga teori diatas peneliti lebih memfokuskan ke pada teori belajar 

sosial (Albert Bandura) dimana teori belajar sosial merupakan analisis yang tepat 

dalam melihat kondisi para anggota kelompok band rock yang ada di Kecamatan 

Sukarami, Berdasarkan Perspektif teori pembelajaran sosial, pembelajaran terjadi 

melalui dua cara.
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(1) dikondisikan, dan

(2) meniru perilaku orang lain.

Menurut Albert Bandura (1977), yang terkenal dengan konsep operant 

conditioning(pengkondisian operan) — Berdasarkan berbagai percobaan melalui 

tikus dan merpati, Skinner memperkenalkan konsepnya tersebut. Peri laku yang 

sekarang ditampilkan merupakan hasil konsekuensi positif atau negative dari 

perilaku yang sama sebelumnya. Seorang anak rajin belajar karena memperoleh 

hadiah dari orang tuanya. Seorang murid yang memperoleh nilai baik, dipuji-puji 

di depan orang banyak. Memuji, memberi imbalan, merupakan cara untuk 

memunculkan bentuk perilaku tertentu. Memarahi, memberi hukuman, merupakan 

cara untuk menghilangkan perilaku tertentu. Dengan demikian jika generasi awal 

ingin melestarikan berbagai bentuk perilaku kepada generasi sesudahnya, maka 

kepada setiap perilaku yang dianggap perlu dilestarikan harus diberikan imbalan. 

Seorang anak diminta berdoa sebelum makan, dan setelah selesai berdoa, orang 

tuanya memujinya. Inti pemdekatan ini adalah bahwa perilaku seseorang 

diperoleh melalui proses peniruan perilaku orang lain. Individu meniru perilaku 

orang lain karena konsekuensi yang diterima oleh orang lain yang menampilkan 

perilaku tersebut positif, dalam pandangan individu tadi. Jika kita ingin 

mensosialisasikan hidup secara teratur, disiplin, maka caranya adalah memberikan 

contoh. Di samping itu bias juga menciptakan model yang layak untuk ditiru. 

Begitu juga sama halnya dengan kelompok band yang beraliran musik rock.

Selain dari pada itu dalam proses pembelajaran, perhatian merupakan 

faktor yang besar pengaruhnya, kalau peserta didik mempunyai perhatian yang
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besar mengenai apa yang dipelajari peserta didik dapat menerima dan memilih 

stimuli yang relevan untuk diproses lebih lanjut di antara sekian banyak stimuli

yang datang dari luar. Perhatian dapat membuat peserta didik untuk mengarahkan

diri pada tugas yang akan diberikan melihat masalah-masalah yang akan diberikan

memilih dan memberikan fokus pada masalah yang harus diselesaikan. Disamping

perhatian, motivasi mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Motivasi

adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi 

mempunyai kaitan yang erat dengan minat. Begitu juga sama halnya dengan 

kelompok band dimana setiap anggota kelompok dibutuhkan sebuah motivasi 

yang dapat mencapai misi yang diinginkan.
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Bagan Kerangka Pemikiran

Aliran Musik 
Rock

▼

Kelompok Band

Belajar Sosial
(merujuk pada bagaimana seseorang mengkondisikan pada 

situasi dan selain itu skinner menjelaskan mengenai bagaimana 
seseorang dalam berinteraksi dengan meniru perilaku orang lain, 
tetapi dia menafsirkan dan mendefinisikan setiap tindakan orang 

lain melalui simbol (Albert Bandura 1977)

Proses Sosialisasi

> r i f

Self
Indication

Intersubjektif

Makna Aliran 
Musik Rock 
1 .Faktor dari 

dari dalam diri 
2.Sosialisasi 

sebagai gaya 
hidup 

3.Faktor 
mempengaruhi 
sosialisasi

>

yang

Keterangan:
: Batasan fokus kajian 
: Sistematika berfikir
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Sesuai dengan bagan diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

Sebuah aliran musik rock mempengaruhi kelompok band itu sendiri dan 

disini sebuah kelompok band yang beraliran musik rock membutuhkan proses 

yang dinamakan interaksi atau hubungan yang diteruskan melalui teori 

pembelajaran sosial (Albert Bandura), dari teori belajar sosial akan adanya proses 

yang namanya bagaimana seseorang mengkondisikan pada situasi dan selain itu 

skinner menjelaskan mengenai bagaimana seseorang dalam berinteraksi dengan 

meniru perilaku orang lain akan tetapi Skinner menafsirkan dan mendefinisikan 

setiap tindakan orang lain melalui simbol. Dari proses demikianlah timbul yang 

namanya proses pembelajaran, dari proses pembelajaran melalui self indication 

(indikasi diri) dan intersubjektif dari kedua proses tersebut dapat menghasilkan 

makna yaitu yang terdiri dari gaya hidup seperti bagaimana perilaku kelompok 

band band yang menganut aliran music rock dan gaya penampilan kelompok band 

itu sendiri, dan juga proses sosialisasi yaaitu bagaimana cara aliran tersebut 

melakukan interaksi terhadap kelompok band yang beraliran musik rock.

'Pendafjufuan



23

1.6 Metode Penelitian 
1.6.1 Desain penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilandaskan pada 

analisis yang dilakukan secara metodologis, sistematis yang konsisten. Tujuannya 

adalah untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu menifestasi hasrat 

manusia untuk mengetahui apa yang dihadapi (Soekanto, 1982:42).

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor, 

mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

dan perilaku yang diamati (Moleong, 2001:3). Pendekatan ini diarahkan pada latar

dan individu tersebut secara holistic (utuh). Dalam hal ini, peneliti ingin

membahas pandangan pribadi orang. Penelitian ini merupakan penelitian yang

bersifat deskriptif, yaitu ftenelitiail yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan

klarifikasi mengdftai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan 

mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang

di teliti.
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1.6.2 Lokasi Penelitian

Peneliatian ini akan mengambil lokasi di Kecamatan Sukarame 

Palembang. Penetapan atau pemilihan lokasi ni dilakukan dengan pertimbangan- 

pertimbangan sebagai berikut:

1. Kecamatan Sukarami terdapat beberapa studio-studio band dimana sebagian 

besar anggota kelompok band aliran musik rock di Kota Palembang biasa 

berkumpul di tempat tersebut dan saling berinteraksi satu sama lain.

2. Lokasi penelitian yakni Kecamaatan Sukarami Palembang, dimana tempat

berkumpulnya anak band.

1.6.3 Unit Analisis

Dalam penelitian ini yang teijadi unit analisis adalah anggota kelompok

band, yakni anggota kelompok band yang beraliran musik rock di Kecamatan

Sukarame Kota Palembang.

1.6.4 Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan latar penelitian (Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, 

2002:90). Pemanfaatan informan bagi peneliti adalah untuk membantu agar dalam 

waktu yang relatif singkat banyak informasi yang dapat dijangkau serta untuk 

menghindari terjadinya pengulangan data dan informasi. Sehingga informasi yang 

didapat bisa akurat dan tepat. Penelitian ini melibatkan 9 orang informan utama 

yang merupakan anggota kelompok band yang beraliran musik rock yang masing- 

masing memiliki status yang berbeda baik pelajar, mahasiswa, dan lainnya. 

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan cara porposive yang
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terdiri atas 3 orang mahasiswa, 2 orang pelajar dan 4 orang wiraswasta, dimana 

informan yang dipilih berdasarkan atas ciri-ciri dan kriteria-kriteria yang telah 

ditentukan sebelumnya, berikut:

a. Sembilan anggota kelompok band yang menganut aliran musik rock di 

Kecamatan Sukarame Palembang sebagai informan utama

b. Seorang pemilik sanggar/studio band dan dua remaja yang ada di 

sekitar kecamatan sukarami Palembang.

Fokus penelitian

Sosialisasi adalah proses dimana seseorang mempelajari pola-pola hidup 

dalam masyarakat sesuai dengan nilai, norma dan kebiasaan yang berlaku

1.6.5

1.

untuk berkembang sebagai anggota masyarakat dalam sebagai individu

(pribadi).

2. Aliran Musik Rock adalah salah satu aliran musik dimana bernadakan

distorsi dengan kata lain yang memiliki katakter keras dan suara yang

lantang.

3. Kelompok adalah Kelompok merupakan unsur-unsur berupa keberadaan 

dua orang atau lebih yang melakukan interaksi dan saling mempengaruhi 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kelompok band atau individu yang tergolong kedalam suatu kelompok 

musik yang memiliki visi dan misi yang sama dalam mengembangkan jati 

diri dalam diri mereka masing-masing.

Self Indication adalah sebuah penafsiran yang dicapai oleh aktor itu 

sendiri, misalnya melalui interpretasi pemikiran dan pengalaman dirinya.

4.

5.
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6. Intersubjektif adalah indikasi yang timbul dari sebuah penafsiran yang 

berkaitan dengan orang lain yang berasal dari luar dirinya.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini dalam proses pengumpulan data akan digunakan 

observasi, metode wawancara, dan dokumentasi, 

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi dilakukan 

melalui pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang akan 

diteliti dimana peneliti melakukan pengamatan atau pemusatan perhatian terhadap 

objek dengan menggunakan alat indera (mata dan telinga). Pada penelitian ini 

yang akan diobservasi adalah perilaku anggota kelompok bang yang beraliran

musik rock di kecamatan sukarami Palembang.

b. Wawancara mendalam

Menurut Moleong (2001:23), wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode ini digunakan untuk 

mengungkap makna aliran musik rock di kecamatan sukarame Kota Palembang 

dan prilaku kelompok band. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat 

pengumpulan data yang berupa pedoman wawancara yaitu instrumen 

berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada informan

yang
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c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan 

tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, 

dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah

teori,

penelitian.

1.6.7 Tehnik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa deskriptif 

kualitatif. Analisa data dalam penelitian ini terdapat tiga tahap analisa data, yaitu

reduksi data, tahap penyajian data dan tahap kesimpulan (Bungin, 2007:56),

ketiga tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti akan memusatkan perhatian pada data yang ada di

lapangan yang terlebih dahulu terkumpul, yaitu data mengenai individu khususnya

mengenai sosialisasi aliran musik rock pada kelompok band di Kecamatan

Sukarame Palembang. Data lapangan tersebut selanjutnya dipilih dalan arti kata 

menentukan derajat relepansinya dengan maksut penelitian, data yang cocok 

dengan penelitian yang akan peneliti ambil. Selanjutnya data yang di pilih akan 

disederhanakan dalam arti mengklarifikasikan data atas dasar tema-tema, 

memadukan data yang tersebar, menelusuri tema untuk merekomendasikan data 

tambahan kemudian peneliti melakukan abstraksi data tersebut menjadi uraian 

singkat.
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2. Tahap Penyajian Data

Pada tahap peneliti melakukan menyajian informasi melalui bentuk teks 

naratif terlebih dahulu. Peneliti akan menjabarkan bagaimana Sosialisai aliran 

musik rock pada kelompok band di Kecamatan Sukarami Palembang dan Faktor- 

faktor yang mempengaruhi sosialisasi aliran musik rock pada kelompok band. 

Kemudian data tersebut akan diringkas dalam bentuk bagan 

komponen dalam baga nmerupakan abstraksi dan teks naratif data lapangan, 

kemudian disajikan dalam bentuk kalimat yang dapat dimengerti oleh semua

masing-masin

pihak.

3. Tahap Kesimpulan

Penelitian pada tahap ini selalu melakukan uji kebenaran dengan teori

yang digunakan pada setiap makna yang muncul dari data mengenai analisis

perspektif pembelajaran sosial terhadap aliran music rock pada kelompok band di

kecamatan sukarame Kota Palembang. Data yang menunjang fokus penelitian

akan disesuaikan kembali dengan data-data yang didapat dan juga melalui diskusi

dengan kelompok band di lingkungan Kecamatan Sukarame, Ketua pimpinan 

sanggar (perkumpulan) musik rock dan masyarakat yang berada di Kecamatan

Sukarame Palembang.

1.6.8 Teknik Triangulasi

Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek 

keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam

I 'Pendahuluan



29

terhadap objek penelitian (Moleong,membandingkan hasil wawancara

2001:330)Denzin (dalam Moloeng, 2001:13), membedakan empat 

triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, 

peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan 

sumber.Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987:331).Adapun untuk mencapai

macam

kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

berkaitan.

yang
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