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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

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). (Guerra & Moreira, 2015). 

Gagasan dalam penelitian ini berfokus pada band indie mahasiswa, sebagai 

mahasiswa yang merupakan berlatar belakang pendidikan dan memilkisuatu bakat 

seni. fenomena kepopuleran musik indie di manfaatkan oleh mahasiswa yang 

menyukai hobi bermusik dan bisamenyuarakan karya-karya mereka, di sela 

kejenuhan perkuliahan mahasiswa mengisi waktu luang seperti bermusik. Dengan 

adanya UKM atau yang disebut Unit Kegiatan Mahasiswa, mahasiswa bisa 

mengekspresikan, berdiskusi tentang musik. Sebagai musisi amatir, band indie 

mahasiswa dapat bersaing di dalam skena musik di tanah air, dan akhir-akhir ini 

banyak band indie yang menggebrak pasar musik di indonesia dan banyak event 

atau acara musik indie di selenggarakan di kampus-kampus Kota Surabaya tidak 

terkecuali di Universitas Airlangga.  

Kebutuhan informasi musisi atau band dalam menciptakan sebuah 

mahakarya yaitu dari semua tingkatan musisi dari amatir sampai profesional pun 

mengekspresikan diri mereka melalui kegiatan atau proses kreatif musik yang 

menghasilkan suatu produk musik (Lock, 2011). Informasi musik memiliki potensi 

yang signifikan untuk penelitian lebih lanjut. Satu jalur untuk penelitian lebih lanjut 

mencakup studi tentang perilaku mencari informasi musik dari berbagai komunitas 
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komposer, pemain, pendengar, ahli musik, programer, profesional informasi. 

Sebagai yang berasal dari model perilaku informasi Wilson, individu memainkan 

berbagai peran yang saling terkait komposer, pemain, pendidik, dan siswa bisa 

memanfaatkan sumber informasi internet, perpustakaan, situs web, kanal youtube 

dan dapat berupa digital, konvensional, atau interpersonal untuk memenuhi 

kebutuhan informasi mereka yang beragam. Selain itu, selama pencarian informasi, 

musisi dapat menghadapi berbagai hambatan yang berbeda kurangnya 

keterampilan, biaya, kurangnya waktu, tidak terbiasa dengan sumber informasi 

tertentu yang dapat bersifat pribadi, antarpribadi, atau lingkungan. (Lavranos dkk, 

2015). Dari situlah peneliti menyatakan musisi atau band mahasiswa dengan cara 

mereka menciptakan karya yang menghasilkan suatu produk musik dengan cara 

mengekspresikan diri dan kreatifitas dalam bermusik, dari berbagai macam genre 

apapun. Dari kebanyakan media-media mengatakan setip genre mewakili lirik yang 

dibawakan misalnya, pop dengan unsur cinta-cinta, punk dengan unsur sosial dan 

politik dan metal dengan unsur kegelapannya, pada kenyataan dalam bermusik 

genre itu memuat lirik yang universal dan tidak memandang unsur-unsur yang 

dimuat oleh kategori genre tersebut.  

Sebagai sebuah proses awal penciptaan karya, proses ini menjadi sesuatu 

yang menarik untuk dibahas. Ibarat seorang koki yang bermaksud memasak sebuah 

menu, maka inspirasi adalah bahan mentah yang harus disiapkan dengan baik. 

Semua inspirasi yang datang berasal dari hasil interaksi yang terjadi dalam struktur 

sosial melibatkan antar individu atau kelompok. Namun, ada kalanya inspirasi 

muncul ketika musisi tersebut merasa terpisah dari struktur sosial dan menciptakan 

dunia sendiri lewat imajinasi yang dikembangkan. Tidak jarang bagi sebagian 

musisi kesulitan untuk mendapatkan inspirasi. Apalagi, jika musisi tersebut telah 

berkarir sangat lama dan menghasilkan banyak karya. Dia merasa telah melakukan 

banyak eksplorasi lewat inspirasi yang telah dia dapat. Dia merasa telah 

mengekspresikan dan menceritakan semua hal lewat karyanya. Semua musisi selalu 

ingin menghasilkan karya yang berbeda untuk setiap karya baru yang mereka 



 

I-3 
 

hasilkan. Mereka tidak mau menciptakan karya baru dan terjebak dalam pola 

pengulangan dalam setiap karya yang dihasilkan. 

Ada musisi yang memang bisa menjadikan kehidupan sehari-harinya 

sebagai sumber inspirasi. Artinya, hal sederhana yang terjadi dalam hidup di 

sekitarnya menjadi limpahan inspirasi tiada henti. Tinggal bagaimana dia mampu 

mengolah hal tersebut menjadi karya yang inspiratif dan selalu terdengar baru di 

telinga pendengarnya. Dengan kata lain, dia tidak perlu mencari inspirasi itu. Dia 

hadir dalam keseharian yang sedang dijalani. Temanya bisa beragam, mulai dari 

yang sifatnya perasaan secara personal seperti perasaan bahagia, patah hati, marah, 

kecewa atau bahkan perasaan depresi. Atau, bisa mengambil sudut pandang yang 

menjadi keresahan secara komunal seperti kerusakan lingkungan, bencana alam, 

peperangan dan bahkan nilai-nilai relijius. 

Inspirasi itu tidak muncul begitu saja,ada proses penggalian dan pencarian 

yang rumit. Musisi harus berusaha keras untuk membangun sebuah ekosistem 

sendiri demi sebuah inspirasi. Proses pencarian melalui setumpuk buku-buku teori, 

proses diskusi panjang dengan berbagai pakar, melakukan perjalanan dan menetap 

di berbagai berbagai tempat adalah salah satu bentuk bagaimana sebuah inspirasi 

akhirnya bisa ditemukan untuk kemudian diolah dan dituangkan kedalam bentuk 

karya, Ada beberapa band yang rela melakukan perjalanan bersama lalu menetap di 

sebuah tempat untuk menciptakan sebuah karya. Selain membangun keintiman, 

juga diharapkan suasana baru bisa memberikan suntikan inspirasi dan kreativitas 

mereka. Bahkan, ada beberapa musisi yang melakukan petualangan mendebarkan 

di dunia sex, drugs and rock n’roll demi mendapatkan inspirasi dan rela 

mengesampingkan segala resikonya. 

Inspirasi bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Tinggal masalah 

kepekaan dan kreativitas dari musisinya untuk melihat dari berbagai sudut pandang. 

Namun, kadang kala inspirasi itu menjadi sesuatu hal yang sulit dicari dan 

ditemukan. Apalagi jika faktor ketidakpuasan dan totalitas dalam mencipta karya 

yang berbeda mendorong setiap musisi untuk selalu tergerak mencarinya. Kadang, 
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pendengar lupa untuk bertanya atau sekedar berpikir darimana sebuah ide awal dari 

karya yang sedang dia dengarkan. Bisa jadi melalui proses yang sangat sederhana 

atau bahkan harus melalui tahapan proses yang rumit.  

Di dalam karya musik terdapat berbagai macam unsur-unsur pembentuk 

musik yang menjadi bahan komposisi dalam proses penciptaannya sehingga 

menjadi satu karya yang utuh, disertai dengan rasa dan ekspresi yang bertujuan 

untuk menyampaikan maksud dari karya musik kepada pendengar. Komposisi 

musik merupakan suatu pengembangan ide musikal dan penggabungan dari unsur-

unsur pembentuk musik yaitu melodi, ritme, dan harmoni melalui pengetahuan, 

pengalaman, rasa, dan estetika yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi 

emosi manusia sehingga terciptanya sebuah sajian musik yang kompleks 

(Power,1948:v). Di dalam band iindie sendiri setelah menciptakan kerangka musik 

lalu selanjutnya ada recording setelah itu setelah karya musik terbentuk akan di 

distribusikan ke beberapa gerai musik digital ternama seperti iTunes, Deezer, dan 

Spotify. (Purba, Y. N. 2015) 

Menurut Lavranos dkk kerangka kerja untuk memahami peran pencarian 

informasi dalam kreativitas musik disediakan dan tinjauan literatur yang relevan 

sedang berlangsung. Implikasi dari ini jalur konseptual, antara lain, merangkul 

sistem informasi online dan offline desain, keterampilan literasi informasi dan 

masalah manajemen warisan musik. Memang, kreativitas musik tidak dapat sama 

tanpa informasi musik. Karena dunia musik terus menerus berubah dan berkembang 

dengan meningkatnya ketersediaan informasi. 

Pencarian informasi terjadi dalam keadaan sosial ekonomi tertentu dan 

melibatkan proses pengurangan ketidakpastian dalam kondisi pengetahuan individu 

saat ini, misalnya, ketika seseorang membuat keputusan, ketika berusaha untuk 

mencapai tujuan yang akan dicapai dalam jangka panjang atau jangka pendek, atau 

ketika mencoba untuk menyelesaikan masalah (Savolainen, 1995).  

Saat ini banyak musisi yang bergerak sendiri dan tidak di naungi oleh label 

rekaman, yaitu di sebut Indie. Fauzia dalam tulisannya mengenai “Kreativitas Pada 
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Musisi Indie” Indie dapat diartikan musisi atau band yang tergabung dalam 

berbagai jenis genre seperti, Metal, Punk, Hardcore, Rap, Reggae, Ska dan folk. 

Dalam hal ini band indie memiliki prinsip DIY atau disebut “Do It Yourself” yang 

berarti melakukan segala sesuatu dengan usaha sendiri tanpa ada bantuan oleh label 

(Fauzia, 2013). Dan menurut Naldo dalam penelitiannya yang berjudul “Musik 

Indie Sebagai Perlawanan Terhadap Industri Musik Mainstream Indonesia” 

menganggap bahwa karya musik indie hadir sebagai perlawanan terhadap industri 

musik mainstream yang mempunyai kekuatan yang memperhitungkan hal 

ekonomis dalam mendukung band atau musisi. Jika tidak ada nilai jual atau tidak 

easy listening maka label tidak akan mempromosikan karya band atau musisi 

tersebut. Maka musisi atau band indie bergerak sendiri kemudian lahir sebagai 

bentuk kekuatan ekspresi, aktualisasi dan resistensi yang secara mandirii dan 

menggarap karya mereka sendiri. (Naldo, 2012:82).  

Walaupun perkembangan industri rekaman berkembang begitu pesat dan 

mendominasi jagat musik dunia, namun situasi ini tak membuat musik panggung, 

seperti rock mati, justru aliran ini berkembang pesat, menciptakan pola produksi, 

distribusi, dan konsumsi yang berbasis kemandirian dan mampu mengeksploradi 

elemen-elemen musikalitasnya secara independen yang berujung pada kelahiran 

subgenre, bahkan aliran-aliran musik baru sepanjangan tahun 70-an. Walaupun 

sejak 1980-an, Rock telah beralih ke jagat musik arus utama, namun sebagian pihak 

memilih bertahan di ranah musik bawah tanah dengan membentuk berbagai 

subaliran baru. Salah satu sub aliran yang menonjol adalah Heavy Metal yang 

kemudian berkembang lagi membentuk berbagai sub-aliran baru, seperti Thrash 

Metal, Black Metal, dan Death Metal yang menjadi pondasi skena Metal di 

Surabaya pada awal 1990-an dan terus bertahan hingga sekarang. Beberapa band 

indie seperti The S.I.G.I.T, Efek Rumah Kaca, Seringai dan Kelompok Penerbang 

Roket mendapatkan perhatian para penikmat musik dan album band-band tersebut 

masuk dalam album terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia. Jadi terbukti 

kualitas musik beberapa musisi atau band indie dapat diterima oleh masyarakat 
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indonesia dan mampu bersaing dengan karya band besar dan di naungi oleh label 

terkenal. Putranto dalam Naldo (2012). 

1.2 Fokus Permasalahan  

Berikut ini merupakan fokus permasalahan yang dapat dirumuskan 

berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan. 

1. Informasi apa saja yang menjadi kebutuhan band indie mahasiswa 

dalam menciptakan karya musik ? 

2. Bagaimana pola perilaku penemuan informasi band indie mahasiswa 

dalam menciptakan karya musik ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah dijabarkan, berikut merupakan 

tujuan penelitian ini, yakni: 

1. Untuk mengetahui kebutuhan informasi yang di lakukan oleh band indie 

mahasiswa dalam menciptakan karya musik 

2. Untuk mengetahui pola perilaku penemuan informasi band indie 

mahasiswa dalam menciptakan karya musik 

1.4  Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, manfaat yang dapat dihasilkan dibagi menjadi dua, 

yakni manfaat praktis dan manfaat akademis. Berikut ini merupakan manfaat 

penelitian, yaitu: 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ataubagi band indie 

mahasiswa dalam pembuatan karya musik. Selain itu penelitian ini juga diharapkan 

menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perilaku 

informasi dalam bidang seni atau musik. 
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1.4.2 Manfaat Akademis 

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan menjadi sumbangsih 

kepada ilmuann ilmu informasi dan perpustakaan untuk mengetahui dan menambah 

wawasan yang berhubungan dengan perilaku informasi, khususnya dalam bidang 

seni atau musik. 

1.5 Kajian Toritik 

Kajian teori merupakan teori-teori ataupun konsep-konsep yang menjadi 

dasar bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Kondisi ini terjadi karena memang 

dalam setiap penelitian memerlukan teori yang memperkuat dan mendukung 

sebuah penelitian. Disisi lain, kajian teori memiliki peran dalam memberikan 

gambaran umum dan pola yang harus dilakukan agar dapat menjadi bahan dalam 

menyusun hasil penelitian. Kajian teori juga memiliki peran vital dalam 

mempengaruhi penelitian, dimana harapannya adalah untuk memunculkan hasil 

penelitian yang tepat dan mendalam sehingga hasil tersebut dapat menjadi bukti 

yang aktual bagi peneliti dalam melakukan penelitian. 

1.5.1 Teori Everiday Life Information Seeking System (ELIS) 

Penelitian tentang Perilaku Penemuan Informasi Dalam Penciptaan Karya 

Musik ini menggunakan teori Everyday Life Information Seeking yang 

dikembangkan oleh Reijo Savolainen pada tahun 1995 mengenai konteks cara 

hidup (way of life) dan penguasaan hidup (mastery of life) seseorang dalam 

menemukan informasi dan menyelasaikan masalah yang ada didalamnya sesuai 

dengan kegiatan sehari-hari. Teori Everyday Life Information Seeking ini 

merupakan teori penemuan informasi yang bersifat nonwork atau diluar pekerjaan. 
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Gambar I.1 Model Everyday Life Information Seeking “ELIS” 

Secara umum, kerangka teori dari penelitian ini diinformasikan oleh teori 

habitus yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu pada tahun 1984. Habitus dapat 

didefinisikan sebagai suatu sistem sosial dan budaya yang ditentukan melalui cara 

berpikir, persepsi, dan evaluasi yang diinternalisasi oleh individu. Habitus adalah 

pemindahan suatu sistem yang relatif stabil dimana individu mengintegrasikan 

pengalaman mereka dan mengevaluasi pentingnya pilihan sumber informasi yang 

berbeda, misalnya tentang preferensi sumber informasi dan saluran informasi. 

Habitus sendiri memiliki karakter ganda. Di satu sisi, hal tersebut dapat dilihat 

sebagai prinsip generatif terhadap penilaian obyektif yang dapat diklasifikasikan 

(habitus sebagai “struktur penataan” yang mengatur disposisi yang berbeda). Di sisi 

lain, habitus dikatakan sebagai”struktur yang terstruktur” yakni sistem 

pengklasifikasian praktek-praktek dalam suatu kelompok masyarakat sesuai 

dengan nilai yang diterapkan dalam kelompok tersebut. Dalam peran ganda ini, 
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habitus memanifestasikan penggabungan norma dan harapan sosial pada individu. 

Sehingga habitus dapat dikatakan lebih dari sebuah agregasi disposisi pribadi yang 

“murni”. Sebagai sistem yang ditentukan secara sosial dan budaya, disposisi habitus 

membentuk dasar pengaturan cara hidup seseorang. Habitus adalah sebuah konsep 

yang sangat abstrak yang berfungsi sebagai latar belakang umum untuk penelitian 

ini, konsep cara hidup diperkenalkan untuk menggambarkan perwujudan praktis 

dari habitus. Cara hidup yang terkait dengan konsep tentang penguasaan hidup 

adalah konteks dasar dimana masalah penemuan informasi non- pekerjaan akan 

dikaji. Hal ini menjadi bermasalah karena tidak ada konsensus di antara para 

peneliti mengenai definisi cara hidup. Perbedaan utama antara konsep- konsep ini 

adalah cara hidup dibentuk secara utama melalui kegiatan sehari-hari dan saling 

menilai. Sedangkan konsep gaya hidup yang utama mengacu pada unsur-unsur 

“permukaan” gaya hidup, misalnya konsumsi dan pakaian. 

Hal tersebut menekankan kesukaan individu dalam analisis dari pilihan 

yang dibuat dalam kehidupan sehari-hari.Studi ini memandang cara hidup karena 

berkonsentrasi pada substansi pilihan yang dibuat dalam kehidupan sehari-hari 

yang memungkinkan ulasan pada determinan sosial dan budaya pada masyarakat. 

Dengan demikian, perhatian dapat diberikan kepada kedua elemen obyektif dan 

subyektif dalam konstitusi kehidupan seharihari. 

Konsep cara hidup mengacu pada “Order of Things” atau “urutan hal – hal” 

yang didasarkan atas pilihan-pilihan yang dilakukan oleh individu dalam kehidupan 

sehari-hari. Suatu “Hal” berdiri untuk berbagai kegiatan yang terjadi di kehidupan 

sehari-hari, yakni tidak hanya bersifat pekerjaan tetapi tugas produktif lainnya 

seperti perawatan rumah tangga dan kegiatan sukarela atau hobi. Sedangkan 

“Order” merujuk pada sumber preferensi yang diberikan kepada kegiatan ini. 

Urutan hal – hal tersebut ditentukan pada kedua dasar obyektif dan subyektif. 

Contoh dari dasar obyektif adalah panjang hari kerja yang menentukan jumlah 

waktu luang sehari-hari, sedangkan persepsi cara yang paling menyenangkan untuk 

menghabiskan waktu luang mengacu subyektif dasar urutan hal. Dalam banyak 

kasus, urutan hal adalah konstelasi kerja yang relatif mapan dan kegiatan non 
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pekerjaan yang terjadi selama berhari-hari atau berminggu-minggu, seseorang 

dengan mudah mengambil cara ini sebagai cara yang paling alami atau normal 

untuk mengatur kehidupan sehari-hari nya. 

Sejalan dengan itu, seseorang memiliki “susunan kognitif” yang 

menunjukkan persepsi mereka tentang bagaimana sesuatu hal dapat disusun ketika 

mereka dalam keadaan “normal”. Melalui pilihan mereka, orang telah praktis 

terlibat dalam urutan hal tertentu yang merupakan kepentingan mereka agar lebih 

bermakna. Orang mungkin melihat hal ini sebagai indikasi konservatisme yang 

melekat pada kehidupan sehari–hari, akan tetapi pada dasarnya tidak ada yang tidak 

wajar di dalamnya. Meskipun orang sering mencari variasi dalam hidup, terutama 

di waktu senggang, unsur-unsur rekreatif biasanya dicari dalam cara “yang 

dikelola” yakni perilaku yang benar-benar tak terkendali dan hanya untuk 

perubahan adalah sebuah pengecualian. Dengan demikian, tampak bahwa 

setidaknya secara implisit kebanyakan orang mencari hubungan internal hal-hal 

sehari-hari karena memberikan mereka kesempatan yang lebih baik untuk 

merencanakan pilihan mereka dan bertindak dengan penuh arti. 

Urutan hal-hal yang didefinisikan sebagai “Order of Things” membentu 

faktorfaktor cara hidup yang terdiri atas (1) Analisis struktur anggaran waktu, (2) 

Analisis model konsumsi barang dan jasa, (3) Analisis Hobi. Faktor-faktor tersebut 

mengarahkan kepada praktek perilaku penemuan informasi dalam kehidupan 

sehari-hari (Everyday Life Information Seeking – ELIS) dalam hal ini adalah 

penemuan informasiband indie mahasiwa. Faktor pertama, analisis struktur 

anggaran waktu dapat didefinisikan sebagai struktur yang digambarkan sebagai 

hubungan antara rutinitas kegiatan sehari-hari dan pemanfaatan waktu luang untuk 

kepentingan pencarian referensi tentang musik. Faktor kedua, analisis model 

konsumsi barang dan jasa dapat didefinisikan sebagai gambaran yang menunjukkan 

tentang bagian dari jumlah uang yang dihabiskan oleh mahasiswa untuk 

memperoleh barang dan jasa guna memenuhi keperluan pencarian referensi tentang 

musik. Faktor ketiga, analisis hobi dapat didefinisikan sebagai sesuatu hal yang 
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paling disenangi oleh seseorang untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan 

pencarian referensi tentang musik. 

Kemudian faktor-faktor diatas tersebut menjadikan mahasiswa untuk 

mencari sumber informasi yang dibutuhkan dan segala sesuatu hal yang digunakan 

oleh mahasiswa guna memonitor peristiwa sehari-hari dan mencari informasi untuk 

memecahkan masalah tentang pencarian referensi tentang musik. Pengelompokan 

model penemuan informasi seseorang yang terdapat dalam praktek perilaku 

penemuan sumber informasi dalam kehidupan sehari-hari (Everyday Life 

Information Seeking – ELIS) disebut dengan tipologi penguasaan hidup. Tipologi 

ini digunakan untuk memecahkan masalah atau menemukan informasi tentang 

pencarian referensi tentang musik. Terdapat empat tipologi ideal dalam penguasaan 

hidup band indie mahasiswa,  yaitu penguasaan hidup optimis-kognitif 

(optimisticcognitive mastery of life), penguasaan hidup pesimis-kognitif 

(pesimistic-cognitive mastery of life), penguasaan hidup defensif-afektif 

(deffensive-affective mastery of life) dan penguasaan hidup pesimis-afektif 

(pesimistic-affective mastery of life). 

1. Penguasaan Hidup Optimis-Kognitif (Optimistic-cognitive Mastery of Life). 

Tipe penguasaan hidup ini, dengan adanya ketergantungan seseorang 

pada hasil informasi yang positif dalam memecahkan masalah. Setiap individu 

yang optimis mempunyai keyakinan, bahwa keyakinan yang diperoleh 

berdasarkan kemampuan dirinya sendiri sehingga dapat mengantisipasi dan 

memilih hasil informasi yang terbaik. Sedangkan dalam pemecahan masalah 

faktor kognitif lebih menguasai pada kecerdasan yang dimiliki setiap individu, 

aspek kognitif memiliki ranah antara lain: penghetahuan, pemahaman, 

penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Individu yang memiliki tipe 

optimistis-kogniotif mempercayai bahwa semua masalah dapat di selesaikan 

dengan berfokus pada analisis rinci dan abstrak pada suatu informasi. Karena 

dalam konteks ini masalah yang dapat dipahami sebagai kognitif, penemuan 

informasi yang sistematis dari sumber yang berbeda-beda. Tipe penguasaan 

hidup optimistis-kognitif dalam konteks penemuan informasi ini ditandai 
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dengan adanya ketergantungan kuat seorang mahasiswa terhadap sumber dan 

saluran informasi dengan pikiran positif serta dirinya sendiri mampu 

menemukan informasi terkait. 

2. Penguasaan hidup Pesimistis-Kognitif (Pessimistic Cognitive Mastery of 

Life) 

Tipe penguasaan hidup ini, ditandai dengan pendekatan pemecahan 

masalah dengan yang kurang ambisius karena tidak mampunya seseorang 

individu.dengan kata lain memungkinan masalah tidak dapat diselesaikan 

secara optimal karena pengetahuan yang dimiliki oleh individu masih 

kurang.akan tetapi secara sistematis individu memerlukan informasi agar 

dapat memecahkan masalah dengan menggunakan kecerdasan yang dapat 

dilihat dari aspek penghetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis 

dan evaluasi.  

3. Penguasaan Hidup Defensif-Afektif (Deffensive-Affective Mastery of Life) 

Tipe penguasaan hidup ini,didasarkan pada pandangan optimis 

tentang kemampuansuatu masalah dan tetap bertahan dengan pandangannya 

tersebut. Pemecahan masalah dalam mencari informasi, faktor efektif lebih 

menguasai yaitu merujuk pada domain emosi dan perasaan. Faktor efektif 

memiliki ranah antara lain penerimaan, pemberian respon, penilaian atau 

penentuan sikap, organisasi yang bertujuan untuk penyatuan nilai dan 

karakteristik setiap individu. Dengan ini individu dapat menghindari situasi 

yang beresiko kegagalan dan memotivasi diri untuk mencari informasi. Tipe 

penguasaan hidup defensive-afektif dalam konteks penemuan informasi ini 

didasarkan pada pandangan mahasiswa yang optimis tentang solvabilitas 

suatu masalah dengan cara memotivasi diri untuk tetap mencari informasi. 

4. Penguasaan Hidup Pesimistis-Afektif (Pessimistic-Affective Mastery of 

Life) 

Tipe penuasaan hidup ini, ditandai dengan pembentukan ekspresi 

ketidakberdayaan yang dipelajari. Individu tidak bergantung pada 
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kemampuan diri sendiri dalam memecahkan masalah kehidupan sehari hari, 

akan tetapi mengadopsi strategi untik menfhindari upaya sistematis untuk 

memperbaiki situasinya. Ciri dari penguasaan hidup ini yaitu mendapatkan 

kesenangan secara instan dari hari kehari. Penemuan informasi yang 

sistematis melakuakn peran penting karena emosional dan pengamatan 

pendek tentang perilaku pemecahan masalah yang mendominasi. Tipe 

penguasaan hidup pesimistis-afektif dalam konteks penemuan informasi ini 

ditandai dengan mahasiswa tidak bergantung pada kemampuannya sendiri 

untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari.  

Seperti halnya mahasiswa yang memiliki hobi musik dan 

menggandrungi dunia musik indie, Arti indie sendiri indie adalah 

independen (independent) yang berarti merdeka sendiri atau berdiri sendiri, 

yang berjiwa bebas (John M, Echols dan Hasan Sadily, 1996:318). Kata 

indie berawal dari pemuda-pemuda inggris yang memadatkan kata 

independent menjadi indie. Maksud dari mereka mungkin karena kata indie 

mudah di dengar ketimbang kata independent. Sementara Musik indie 

menurut Jube adalah gaya bermusik secara independent yang membiayai 

keperluan bermusik secara mandiri yang di sebut do it yourself. (Jube, 

2008:33). Di sisi berlawanan ada juga mahasiswa yang menyukai musik-

musik Mainstream. Menurut Wendi Putranto, Editor Majalah Rolling 

Stones Indonesia (2005) menyatakan bahwa umumnya yang dimaksud 

dengan mainstream adalah arus utama, tempat di mana band-band yang 

bernaung di bawah label besar, sebuah industri yang mapan. Band-band 

tersebut dipasarkan secara meluas yang coverage promosinya juga secara 

luas, nasional maupun internasional, dan mereka mendominasi promosi di 

seluruh media massa, mulai dari media cetak, media elektronik hingga 

multimedia dan mereka terekspos dengan baik. Jadi kriteria dari 

mainstream dengan indie lebih kepada industri, perbedaannya nilai 

investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan rekaman. Memang cukup 

membingungkan kalau definisi tersebut disajikan kepada masyarakat 
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awam. Namun, secara bahasa yang sederhana musik indie didefinisikan 

sebagai musik yang bukan mainstream (musik yang populer). 

1.6 Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode etnografi. 

Menurut John Van Maanen, 1996. Dalam hal ini, penelitian etnografi dilakukan 

ketika digunakan sebagai metode, etnografi biasanya mengacu kepada kerja 

lapangan (alternative-partisipan-pengamatan) dilakukan oleh seorang peneliti 

tunggal yang hidup dengan dan hidup seperti orang-orang yang diteliti, biasanya 

dilakukan kurang lebih satu tahun atau lebih. Etnografi mampu memberikan 

informasi rinci tentang aktivitas sehari-hari, misalnya seperti pemikiran dan 

aktivitas komite untuk mencari kepala sekolah baru (Wolcot, dalam Creswell, 

2012:462). 

Di dalam penelitian ini peneliti memiliki akses jangka panjang untuk 

berbagi budaya dalam kelompok band indie mahasiswa sehingga peneliti dapat 

membuat catatan rinci tentang perilaku dan keyakinan anggota kelompok band 

indie mahasiswa dari waktu ke waktu.  

Berdasarkan beberapa pemahaman, dapat ditarik sebuah konklusi sederhana 

bahwa penelitian etnografi adalah penelitian kualitatif yang meneliti kehidupan 

suatu kelompok/masyarakat secara ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari, 

mendeskripsikan, menganalisia suatu kelompok band indie mahasiwa di Kota 

Surabaya. 

1.6.1 Lokasi Penelitian 

Pembahasan dalam materi ini akan menjelaskan tentang metodologi yang 

digunakan peneliti dalam mengeksplorasi studi kasus perilaku informasi band indie 

mahasiswa yang dilakukan di kota Surabaya. Surabaya adalah rumah para musisi 

legenda seperti Dewa, Padi dan Power Metal yang sangat berpengaruh di jagat 

musik indonesia. Dari musik indie sampai musik mainstream Surabaya tidak 

kehabisan para musisi kreatif apalagi di skena musik indie.  
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1.6.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pegumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan 

cara wawancara mendalam (in-depth interview). Melalui cara ini peneliti diharapkan 

akan dapat melengkapi kebutuhan data. Wawancara mendalam tepat dalam penelitian 

kualitatif karena dapat mempermudah detail data yang didapatkan dari informan. In-

depth interview juga terpilih menjadi cara untuk melengkapi data karena dalam melihat 

dan mendalami fenomena yang terjadi di objek penelitian membutuhkan pengalaman 

dan penglihatan langsung dari informan yang sudah lebih dulu memiliki pengalaman 

di lokasi penelitian. Pengalaman dari informan ini sangat penting karena dari 

pengalaman tersebut informan akan dapat memberikan keterangan yang detail 

mengenai apa yang benar-benar terjadi di lokasi penelitian. Informan memiliki peran 

yang sangat penting bagi peneliti, sehingga peneliti perlu cermat dalam memilih 

informan yang sesuai dan tepat dengan penelitian ini. Peneliti memiliki spesifikasi 

untuk informan sebelum akhirnya wawanacara dilakukan antara peneliti dan informan. 

Melalui pernyataan tersebut pula, peneliti perlu menyampaikan sebuah panduan 

wawancara (interview guide) untuk memudahkan keseragaman pertanyaan yang 

diajukan kepada informan, namun keseragaman yang dimaksud bukan berarti 

pertanyaan yang diajukan bersifat rigid, namun selalu dinamis dan menyesuaikan 

jawaban-jawaban dari informan. Dalam konsep wawancara medalam, peneliti harus 

melakukan tanya jawab secara natural dan tidak ada unsur yang mengarahkan pendapat 

atau jawaban dari informan, oleh karena itu implementasi yang dapat diwujudkan 

dalam wawancara mendalam adalah dengan melakukan komunikasi yang terbuka dan 

tidak berstruktur serta sistematis, atau dapat dikatakan sebagai komunikasi dua arah 

tanpa teks, namun tetap fokus pada topik yang sedang dibicarakan. 

Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan melalui bertatap 

muka langsung dengan informan. Namun, cara ini bersifat menyesuaikan pula 

dengan kondisi dan situasi dari informan karena tidak menutup kemungkinan 

peneliti membutuhkan beberapa kali wawancara jika dianggap data kurang 

lengkap, sehingga jika dibutuhkan kembali untuk wawancara, peneliti dapat 

menyesuaikan keadaan dari informan, walaupun setiap informan pasti akan 

bertatap muka secara langsung dengan informan setidaknya di pertemuan pertama 
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dengan informan. Selanjutnya wawancara juga didukung dengan dokumentasi hasil 

wawancara agar lebih mudah peneliti dalam mengalisis temuan data. Dokumentasi 

ini berupa proses perekaman suara ketika wawancara berlangsung, sedangkan alat 

yang digunakan peneliti memanfaatkan aplikasi recorder dari ponsel pribadi milik 

peneliti. 

 

1.6.3 Teknik Penemuan Informan 

Dalam sebuah penelitian tentu membutuhkan data primer, dimana data tersebut 

bersumber pada informan. Selanjutnya teknik dalam menentukan informan sangat 

penting dilakukan. Dalam penelitian kualitatif memiliki peluang untuk tidak 

menggunakan istilah populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu 

yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke 

populasi, tetapi ditransformasikan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki 

kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sugiyono (2009) 

mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, 

tetapi dinamakan social situation atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu 

tempat (place), pelaku (actor), dan aktifitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. 

Sugiono (2009) mengemukakan bahwa sampel dalam penelitian kualitatif bukan 

dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan 

guru dalam penelitian. Selain itu, sampel juga bukan disebut sampel statistik, tetapi 

sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. 

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai 

memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. 

Selanjutnya mengenai identitas dari informan adalah berasal dari 

mahasiswa yang mempunyai band indie. Selanjutnya, penentuan informan dalam 

penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, artinya informan tidak 

dipilih secara acak dari seluruh band indie, namun telah dipilih melalui kriteria 

yang ditentukan oleh peneliti. Metode ini dipilih oleh peneliti karena peneliti belum 

benar-benar mengetahui calon informannya, sehingga peneliti perlu menentukan 

kriteria yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian ini. Berikut merupakan 
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kriteria dari informan yang akan melengkapi temuan data dari peneliti, yakni antara 

lain: 

1. Mahasiswa yang tergabung dalam band indie minimal satu tahun. 

2. Mahasiwa yang tergabung band indie merupakan mahasiswa aktif 

dari angkatan tahun 2015 sampai tahun 2019 di perguruan tinggi 

Kota Surabaya 

3. Mahasiswa yang pernah atau sedang dalam proses menciptakan 

karya musik di dalam band indie. 

 

Selanjutnya peneliti melanjutnya langkah penentuan informan dengan 

mendapatkan informan di lapangan. Karena peneliti menggunakan metode 

purposive sampling, peneliti tidak langsung mengetahui calon informan dalam 

penelitian ini, sehingga peneliti melakukan observasi dan pengamatan kepada 5 

orang personil band indie.  

No Nama Informan Tanggal Wawancara 

1 Enggartiasto Sudibyo 24 Mei 2020 

2 Faruq Qois 25 Mei 2020 

3 Novandryo Witar Sidarta 26 Mei 2020 

4 Yoshua Pello 9 Juni 2020 

5 Aziz Riyanto 27 Juni 2020 

Tabel I.1 Data Informan 

 

 

1.6.4 Teknik Pengolahan data 

Pada tahap pengolahan data, penelitian kualitatif memiliki hal yang menarik, 

dimana data yang diperoleh dapat segera diolah dan tentu dilakukan analisis. Namun, 

disisi lain secara bersamaan peneliti harus meneruskan mendapatkan data tambahan 

yang dirasa masih diperlukan untuk diolah kembali. Sehingga peneliti tidak perlu 
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menunggu setelah data benar-benar lengkap terkumpul. Suyanto & Sutinah (2006), 

mengatakan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara 

mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai 

fokus penelitiannya. Kondisi tersebut memiliki keuntungan untuk memberikan 

kesempatan pada peneliti untuk menyempurnakan data dan mengolahnya secara 

optimal. 

Proses pengolahan data diawali dengan mentransformasi data informan 

menjadi transkrip wawancara. Hasil dari informan yang sudah berbentuk transkrip 

selanjutnya diberi tanda atau simbol untuk memberikan kategori data yang penting 

untuk analisis. Melalui kategori tersebut peneliti akan memberikan analisis 

terhadap perilaku penemuan informasi band indie mahasiswa dalam menciptakan 

karya yang dilakukan di lokasi penelitian. 

1.6.5  Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan tahapan yang telah mencapai proses pengolahan 

yang ditandai dengan menyusun dan mengolah data yang telah didapat dari 

wawancara maupun observasi dari informan yang telah didapatkan sebelumnya. 

Teknik yang diberlakukan adalah dengan menyusun data secara terorganisir ke 

dalam bagian masing-masing. Menurut Sugiyono (2009), analisis data merupakan 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisir data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data 

dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di 

lapangan, dan setelah selesai di lapangan.Penelitian ini berusaha memberikan arti 

yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan 

di antara dimensi-dimensi uraian (Lexy, 2001). Selanjutnya analisis data dilakukan 

dengan bantuan dari transkrip wawancara dari informan. Transkrip ini mengandung 

informasi dan temuan data yang diperlukan oleh peneliti. Data yang didapatkan 
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peneliti dari lapangan akan melalui proses pengolahan, sehingga menampilkan data 

yang valid untuk digunakan dalam mempermudah proses analisis. Analisis 

terhadap data yang diperoleh berdasarkan dengan teori yang digunakan, sehingga 

peneliti dapat menentukan data yang diperlukan dan tidak diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

ASPEK POLA PERILAKU INFORMASI 

BAND INDIE 

MAHASISWA 
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KEBIASAAN BAND 

INDIE MAHASISWA 

FAKTOR HOBI 

PENYELESAIAN 

MASALAH 

PEMILIHAN SUMBER 

INFORMASI 

PERILAKU INFORMASI 

PERILAKU PENEMUAN INFORMASI 

PERILAKU PENCARIAN INFORMASI 

PERILAKU PENGGUNAAN INFORMASI 

TIPOLOGI BAND INDIE 

MAHASISWA 

Optimistic Cognitive 

Student Indie band 

Pessimistic Cognitive 

Student Indie Band 

Deffensive Affective 

Student Indie Band 

Pessimistic Affective 

Student Indie Band 

 


