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ABSTRAK 

Skena musik indie di era milenial akhir-akhir ini merupakan fenomena yang sangat 

populer di indonesia. Fenomena ini belum pernah terjadi di masa lalu dan banyak 

orang berpendapat bahwa kualitas musik indonesia saat itu cenderung menurun 

dikarenakan bergerak sesuai keinginan sebagian pihak yang mempunyai 

kepentingan di dalamnya untuk memperkaya bisnis nya. Saat ini band indie 

menggebrak skena musik indonesia dengan karya yang sangat unik dan banyak lagu 

yang di sukai oleh semua golongan masyarakat. Gerakan DIY menjadi lebih kuat 

karena budaya rave dan mulai dari gerakan netlabel, keduanya berfokus pada 

produksi independen (venue dan rekaman). Gagasan dalam penelitian ini berfokus 

pada band indie mahasiswa, sebagai mahasiswa yang merupakan berlatar belakang 

pendidikan dan memilki suatu bakat seni. fenomena kepopuleran musik indie di 

Surabaya di manfaatkan oleh mahasiswa yang menyukai hobi bermusik dan dapat 

menyuarakan karya-karya mereka, di sela kejenuhan perkuliahan mahasiswa 

mengisi waktu luang seperti bermusik. Penelitian ini menggunakan metode 

etnografi dengan wawancara mendalam (in-depth interview). Hasil dari penelitian ini 

ditemukan bahwa pembuatan lagu yang didapat dari jurnal beberapa informan 

mengenai pembuatan lagu lebih memilih menggunakan akses internet, youtube dan 

sharing dengan teman. akan tetapi informan E dan juga informan F kesulitan dalam 

bahasa asing yang digunakan oleh penulis di dalam jurnal dan artikel, artinya 

pemahaman bahasa asing juga merupakan modal dalam memperluas pemahaman 

musik dan kebutuhan menciptakan karya musik. Informan N, informan JP dan 

Informan A adalah beberapa informan yang menggunakan jurnal sebagai media 

untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam pembuatan lagu. 

 

Kata kunci: Perilaku Penemuan Informasi, Penciptaan Karya Musik, Band Indie 
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ABSTRACT 

Indie music scene in the millennial era lately is a very popular phenomenon in 

Indonesia. This phenomenon has never happened in the past and many people 

argue that the quality of Indonesian music at that time tends to decrease because it 

moves according to the wishes of some parties who have an interest in it to enrich 

its business. Currently indie bands kicked off the Indonesian music scene with very 

unique works and many songs that are loved by all groups of people. The DIY 

movement is stronger because of the rave culture and starting from the netlabel 

movement, both of which focus on independent production (venue and recording). 

The idea in this study focuses on the student indie band, as a student who is an 

educational background and has an artistic talent. the phenomenon of the 

popularity of indie music in Surabaya is utilized by students who like the hobby of 

music and can voice their works, in the midst of saturation lectures students fill 

leisure time such as music. This research uses ethnographic methods with in-depth 

interviews. The results of this study found that the making of songs obtained from 

the journals of several informants regarding song making prefers to use internet 

access, youtube and sharing with friends. however, informant E and also informant 

F have difficulties in the foreign language used by writers in journals and articles, 

meaning that understanding foreign languages is also a capital in expanding music 

understanding and the need to create musical works. Informant N, informant JP 

and Informant A are several informants who use journals as a medium to meet the 

information needs in song making. 

Keywords: Information Seeking Behavior, Music Works Creation, Student Indie 

Band 
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT atas segala limpahan berkat, rahmat, hidayah serta inayah-Nya yang telah 

diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul 

“Perilaku Penemuan Informasi Dalam Penciptaan Karya Musik Di kalangan 

Band Indie Mahasiswa”.  

Latar belakang penulisan karya tulis ini bermula dari fenomena dimana 

adanya permasalahan yang muncul di kalangan band indie mahasiswa memperoleh 

informasi dalam menciptakan karya musik dan bagaimana para mahasiswa yang 

mempunyai hobi musik dan terjun di jalur indie untuk memenuhi informasi yang di 

butuhkan dalam menciptakan karya musik, karena peneliti pelaku band indie dan 

juga ingin mengetahui bagaimana cara memperoleh informasi yang di butuhkan. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan etnografi untuk menjawab 

fokus permasalahan dalam penelitian. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan 

pendidikan program studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan di Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Tentunya, pembuatan skripsi ini tidak dapat 

terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak yang terlibat. 

Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada: 

1. Bapak Koko Srimulyo, Drs., M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi 

yang senantiasi meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya 

untuk memberikan bimbimngan kepada penulis agar dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Berkat kritik dan saran yang disampaikan 

beliau, penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik. 

2. Bu Endang Gunarti, Dra., M.I.Kom. selaku dosen wali yang senantiasa 

memberikan motivasi dan arahan kepada penulis mulai dari mahasiswa 

baru hingga menyelesaikan skripsi ini. 

3. Kepada lima informan band indie mahasiswa yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner penelitian peneliti. 
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4. Kepada teman-teman IIP 2015, sahabat-sahabat penulis dan seluruh 

pihak yang turut membantu dan memberikan semangat kepada penulis 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Terakhir, penulis meminta maaf kepada semua pihak, apabila terdapat 

kesalahan yang tanpa disadari atau dengan sadar penulis lakukan. Akhir kata, 

penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, untuk itu 

penulis sangat mengharapkan masukan serta kritik membangun sehingga dapat 

digunakan untuk penyempurnaan. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat 

memberikan informasi yang bermanfaat bagi seluruh pihak. 
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Bintang Aprilian Suwandi 
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UCAPAN TERIMAKASIH 

Dalam penyelesaian skripsi ini, tentunya penulis juga ingin memberikan 

ucapan terimakasih karena dengan selesainya skripsi ini menjadi karya yang 

menjadi kebanggaan bagi penulis. Tentunya penelitian ini tidak dapat berhasil atas 

semua pihak yang terlibat mulai dosen, teman-teman, orang tua, dan juga para 

informan yang sangat membantu atas kesediaannya dalam penelitian ini. Oleh 

karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dalam 

penulisan skripsi ini kepada: 

1. Allah SWT yang selalu memberikan berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-

Nya, dan tak lupa untuk mengucapkan Alhamdulillah karena Allah SWT 

selalu memberikan kemudahan, kesehatan, dan kelancaran kepada peneliti 

dalam menjalani proses hingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan 

sepenuhnya. 

2. Mama, Bapak, Mbak dan Mas, serta seluruh keluarga saya yang selalu 

mendukung dan mendoakan sebagai penyemangat dalan kehidupan saya 

untuk menuju sukses kelak. 

3. Dosen pembimbing skripsi saya Pak Koko, yang telah membimbing saya 

dengan baik sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, tak lupa Bapak Ibu 

Dosen IIP yang lain, Bu Rahma, Pak Helmi, Bu Mutia, Pak Yunus, Pak 

Hendro, Bu Tri, Bu Mei, Bu Ragil, Pak Imam, dan Bu Endang sebagai 

Dosen Wali saya yang selalu membimbing saya. Dan terakhir Pak Sis yang 

selalu memberikan informasi terbaru terkait pengumpulan berkas-berkas 

skripsi selama masa pandemi ini. 

4. Pacar saya yg sekarang menjadi tunangan saya yaitu Dina Rahayu yang 

selalu membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini dan selalu menemani 

saya ketika saya mencari dan menemui informan. 
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5. Band saya FourthEx yaitu Aziz, Yosi, Wali telah membantu mengingatkan 

saya dalam menyelesaikan skripsi dan pahitnya hidup di masa pandemi ini 

dengan bermusik. 

6. Kemudian kepada teman-teman saya yang telah menjadi kisah hidup saya 

di kampus, dalam hal ini saya kelompok kan teman-teman saya tanpa 

maksud membeda-beda kan yaitu: 

 Teman-teman IIP angkatan 2015, terima kasih atas selama 

perkuliahan ini karena berperan sebagai teman dalam satu 

lingkungan belajar yang saling bantu membantu hingga 

pengerjaan skripsi ini selesai. Terima kasih atas dukungannya. 

Semoga sukses, tetap semangat dan semoga kita bisa bertemu 

kembali pada kesuksesan di masa depan nanti.  

 Teman-teman Squad KKK, Terima kasih kepada Irfan 

“Gramsci”, Catur “Ebony”, Adit “Katyusha”, Renaldy 

“Perfecto”, Iqbal “_Black Jack_”, Aziz “Nara Yurega”, Gombes 

“Yottabyte”, Alvin “LaVine”, Danang “Abstract”, Farid 

“Mr.Ridgoldluck”. Yang selalu menjadi teman nongkrong, 

belajar, ataupun bercanda, walau candaannya gelap. Meskipun 

begitu mereka selalu mengingatkan saya untuk mengerjakan 

skripsi ketika saya malas-malasan. 

 Dan tak lupa teman seperjuangan saya dalam mengerjakan 

skripsi yakni Adit, Iqbal dan Eka, serta semua pihak yang tidak 

dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih. 

7. Dan yang terakhir terimakasih kepada informan yang telah menyempatkan 

waktunya untuk menemui saya dalam mencari data yaitu Yoshua, Enggar, 
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Faruq, Aziz dan Novan. Sekali lagi terimakasih banyak dan sukses untuk 

band nya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


