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BAB I

LATAR BELAKANGMASALAH

1.1 Latar Belakang

Berbicara tentang kehidupan dan manusia, tentunya tidak akan lepas dari

istilah proses sosial. Kalimat tersebut dapat diartikan bahwa sebuah individu akan

membutuhkan individu lainnya dalam menjalani segala aspek kehidupan. Proses

sosial tersebut dimulai sejak awal manusia lahir ke dunia. Manusia yang lahir ke

dunia akan membutuhkan bantuan orang lain untuk proses lahirnya ia ke dunia.

Selanjutnya, pada saat manusia akan meninggalkan dunia ini ia juga akan

membutuhkan bantuan orang lain untuk merawat jiwanya yang akan pergi. Oleh

karena itu, manusia juga disebut sebagai zoon politicon yang berarti suatu

makhluk hidup yang membutuhkan keberadaan makhluk hidup lainnya.

Soekanto (2009:101) menjelaskan bawa sejak manusia lahir, manusia pada

dasarnya memiliki dua keinginan pokok. Pertama, keinginan untuk bersatu

dengan manusia di sekitarnya. Kedua, keinginan untuk menyatu dengan keadaan

alam di sekitarnya. Untuk memenuhi hal-hal tersebut, menusia dituntut untuk

dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Untuk beradaptasi, diperlukan

adanya interaksi antar sesama manusia. Dengan interaksi, akan turut memudahkan

manusia untuk dapat saling membaur dan bersatu dalam rangka beradaptasi

dengan lingkungannya. Dilain sisi, dengan melakukan interaksi akan membantu

manusia untuk dapat menempatkan diri dan menyatukan diri pada masyarakat di

sekitarnya.

Interaksi akan menjadi kegiatan yang pasti dilakukan sehari-hari oleh

manusia. Karena jika tidak ada interaksi, maka kegiatan sehari-hari manusia di

dunia tidak dapat dikatakan sebuah kehidupan. Dalam interaksi, diliputi

hubungan-hubungan sosial yang dinakis dan terkait hubungan antar perorangan,

antar kelompok, maupun antar perorangan dan kelompok (Soekanto, 2009:55).

Dalam proses interaksi antar masyarakat, didalamnya meliputi sosialisasi. Proses

sosialisasi adalah proses dimana orang mengikuti norma kelompok di tempat yang

ia tinggali. Dari mengikuti norma kelompok tersebut, akan membuat orang
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memiliki karakteristik yang unik (Horton & Hunt, 1984:100). Sosialisasi

merupakan hal penting, hal tersebut dikarenakan sosialisasi dapat menjadi media

penghubung dari suatu generasi ke generasi yang berikutnya. Dilain sisi

sosialisasi juga akan dapat mempengaruhi perkembangan dalam dunia

kemasyarakatan.

Terdapat dua aspek dalam terjadi interaksi yaitu kontak sosial dan

komunikasi kontak sosial merupakan tanggapan seseorang mengenai kejadian

yang terjadi. Dalam arti, kontak sosial tidak harus mengenai kontak fisik namun

juga dapat berupa gerakan tubuh. Kemudian, faktor dalam interaksi adalah

komunikasi. Definisi dari komunikasi adalah proses penyampaian suatu gagasan,

kalimat, harapan, dan pesan yang akan disampaikan dengan symbol tertentu. Arti

dari kalimat tersebut adalah komunikasi dilakukan oleh dua peran. Yaitu yang

pertama penyampai pesan atau communicator, kedua adalah penerima pesan atau

audience. Dalam perkembangannya. Proses interaksi berkembang dengan baik,

dan dapat menghasilkan solidaritas. Graham Crow dalam buku yang berjudul

sociology: the key concept menjelaskan bahwa solidaritas didasari oleh hubungan

yang ada dalam masyarakat yang dilakukan untuk membentuk kekuatan moral

yang dapat mengendalikan anggota masyarakat tersebut. Namun, disamping itu

juga memiliki efek timbulnya sikap sukarela dan karakter asli dari seseorang.

Kesimpulannya adalah, solidaritas dapat diartikan menjadi adanya kedekatan yang

intim dan meliputi emosi antara manusia yang disebabkan oleh adanya rasa

kesamaan minat dan rasa. Hal tersebut menjadikan mereka lebih intim dalam

berinteraksi dan akhirnya memiliki rasa kebersamaan yang tinggi.

Dalam masyarakat terdapat dua hal menjadi pembeda dalam bentuk corak

solidaritasnya. Ferdinand Tonnies (dalam Soekanto, 2010) menjelaskan dua tipe

masyarakat berdasarkan corak solidaritas yaitu zweckwille dan triebwille.

Zwecwille berupa penekanan pada kemauan rasional yang akan dicapai untuk

suatu tujuan. Kemudian triebwille adalah bentuk penekanan yang lebih

mengandalkan dorongan batin yang berupa kesamaan perasaan dan minat dalam

suatu tujuan atau kegiatan. Selanjutnya, Tonnies menambahkan dalam Triebwille

adalah langkah atau tindakan yang dilakukan seseorang yang dilakukan tidak
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hanya mengandalkan akal, namun juga dengan watak, perasaan, dan jiwa dari

pelaku.

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang membentuk suatu sistem

sosial yang hidup di suatu wilayah dan di dalamnya terdapat interaksi sosial,

perubahan sosial dan rasa kebersamaan. Secara etimologis masyarakat berasal dari

bahasa arab, yaitu “musyarak” yang artinya hubungan (interaksi). Masyarakat

adalah sebuah komunitas yang interdependen atau saling bergantung satu sama

lainnya, yang dikarenakan manusia adalah makhluk sosial. Menurut Harton dan

Hunt (1984) pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif

mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu relatif cukup lama, mendiami suatu

wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar

kegiatan dalam kelompok manusia tersebut. Kemudian definisi lain juga

dinyatakan oleh Linton (1984), bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia

yang hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri

mereka dan menganggap diri mereka sebaga suatu kesatuan sosial dengan batas-

batas yang dirumuskan secara jelas. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa

interaksi sosial tidak akan mungkin terbentuk tanpa adanya dua syarat yaitu

interaksi sosial dan komunikasi. Interaksi dan komunikasi tersebut hanya dapat

terjadi dengan adanya masyarakat.

Pada umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu pada

sekelompok orang yang hidup bersama-sama dalam suatu komunitas yan teratur.

Dapat dikatakan juga masyarakat merupakan jaringan perhubungan antara

berbagai individu yang ada. Unsur pembentuk masyarakat terdiri dari sejumlah

manusia yang hidup bersama-sama dalam jangka waktu yang relatif panjang atau

lama, kemudian membentuk satu kesatuan, dan akan membentuk sistem hidup

bersama yang akhirnya menimbulkan kebudayaan dimana setiap anggota

masyarkatnya merasa dirinya masing-masing terikat dengan suatu kelompok.

Dengan adanya masyarakat yang hidup bersama, maka akan dapat memunculkan

rasa kebersamaan dan kebudayaan baru. Munculnya rasa kebersamaan akan

membuat para masyarakat saling berinteraksi atas dasar kepentingan bersama.
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Beberapa ahli ilmu sosial menjelaskan bahwa terdapat sembilan faktor yang

menjadi dorongan pada manusia untuk hidup. Pertama, manusia memiliki hasrat

sosial yang ada dalam diri masing-masing. Hasrat tersebut digunakan untuk

menghubungkan dirinya dengan individu lain atau masuk kedalam kelompok.

Kedua, manusia memiliki hasrat untuk mempertahankan diri. Pertahanan diri

memiliki fungsi untuk melindungi diri dari pengaruh luar yang akan datang masuk

ke dirinya, dan menjadi faktor yang mendorong manusia untuk ingin bergabung

dengan individu lainnya. Kemudian yang ketiga terdapat hasrat berjuang. Hasrat

berjuang dapat dilihat dari adanya persaingan atau kompetisi sehingga timbul

keinginan untuk menyangkal pendapat orang lain. Sehingga individu tersebut

akan membentuk kelompok untuk menjadi kesatuan, dan untuk mencapai tujuan

bersama. Keempat terdapat hasrat harga diri, yang merupakan sifat dasar manusia

untuk bertindak lebih tinggi atas dirinya sendiri terhadap orang lain, yang

dilakukan untuk mendapat sebuah penghargaan atau pujian dari orang lain.

Kelima adalah hasrat untuk meniru. Tindakan meniru dilakukan individu secara

terang-terangan atau diam-diam. Keenam terdapat faktor hasrat bergaul yang

digunakan untuk bergabung dengan orang-orang atau komunitas tertentu dalam

suatu masyarakat. Faktor ketujuh adalah hasrat untuk mendapatkan kebebasan.

Sejatinya manusia ingin untuk hidup bebas tanpa adanya kekangan dan

pembatasan dalam hidupnya. Delapan, terdapat hasrat untuk memberitahukan atau

menyampaikan perasaan kepada orang lain yang biasanya disampaikan dengan

suara maupun tersurat. Hasrat yang terakhir adalah simpati. Simpati berbentuk

kesanggupan seseorang untuk turut langsung merasakan apa yang dirasakan oleh

orang lain.

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat

adalah sekelompok manusia yang hidup bersama untuk membentuk satu kesatuan.

Didalam masyarakat tersebut juga akan terbentuk interaksi sosial, yang mana

interaksi sosial dibentuk dari dua komponen yaitu adanya interaksi dan

komunikasi. Pada dasarnya manusia hidup untuk saling berinterkasi dan

bergabung dengan orang-orang disekitarnya untuk menciptakan tujuan bersama.

Terlihat dari faktor-faktor yang menjadi dorongan manusia untuk bertahan hidup,
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terdapat faktor yang menjelaskan bahwa manusia memiliki keinginan untuk

bergaul. Bergaul memiliki fungsi untuk menyatukan individu dengan suatu

kelompok atau komunitas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), komunitas adalah suatu

kelompok organisme yang terdiri dari manusia dan sebagainya yang saling

berinteraksi dalam suatu daerah tertentu. Berkumpulnya kelompok organisme

tersebut didasari oleh minat dan berkecimpung dalam bidang yang sama.

Komunitas sendiri berasal dari bahasa latin communitas yang berarti “kesamaan”

kemudian diteruskan dari communis yang berarti “sama, publik, dibagi oleh

semua atau banyak”. Pada umumnya komunitas memiliki minat dan dalam habitat

yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya memiliki

kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, resiko dan kondisi yang serupa.

Disamping itu, adanya komunitas juga didasari oleh berbagai dimensi kebutuhan

fungsional.

Menurut Hermawan (2008), definisi komunitas adalah sekelompok orang

yang memiliki rasa kepedulian satu sama lain lebih dari yan seharusnya. Dimana

dalam sebuah komunitas itu terjadi relasi pribadi yang erat antara para anggota

komunitas tersebut yang didasarkan oleh adanya kesamaan minat dan makna.

Dengan demikian, suatu komunitas merupakan kelompok sosial yang dapat

dikatakan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dalam satu wilayah tertentu

dan batas-batas tertentu, dimana kelompok tersebut dapat memenuhi kebutuhan

hidup dan didasari oleh adanya perasaan keanggotaan dalam interaksi yang lebih

besar dari antara para anggotanya. Menurut Crow dan Allan (1994), komunitas

memiliki 2 komponen yaitu; 1) Berdasarkan lokasi atau tempat wilayah atau

tempat sebuah komunitas, yang terletak dalam geografis yang sama, 2)

Berdasarkan minat sekelompok orang yang membuat suatu komunitas atas dasar

ketertarikan dan minat yang sama, misalnya otomotif, pekerjaan, suku, ras, dan

lain lain. Proses pembentukan kedua komponen tersebut bersifat horizontal

dikarenakan dalam pembentukannya dilakukan oleh individu-individu yang

memiliki kedudukan yang setara. Kekuatan dari sebuah komunitas adalah adanya

kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sosial yang
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pada umunya didasarkan atas latar belakang budaya, ideologi, dan sosial-ekonomi.

Disamping itu, secara fisik komunitas biasanya diikat oleh perbatasan wilayah

geografis. Setiap komunitas memiliki cara dan mekanisme yang berbeda-beda

dalam menyikapi keterbatasan dan dalam mengembangkan kemampuan yang ada

dalam komunitasnya.

Pada era sekarang ini, dapat dirasakan bahwa perkembangan kapitalisme

berlangsung cepat dan mempengaruhi kehidupan dalam lingkup sosiokultural

pada bangsa ini khususnya di kota besar seperti Surabaya. Perkembangan tersebut

menuntut masyarakat memiliki gaya hidupnya masing-masing dalam segala

bidang di kehidupan contohnya dalam memilih komunitas. Di Surabaya, mulai

marak adanya perkumpulan komunitas otomotif yaitu komunitas Vespa. Indonesia

termasuk konsumen Vespa terbanyak dan merupakan negara yang memiliki

penggemar Vespa terbanyak kedua setelah Itali. Hasil dari perhitungan Managing

Director PT. Piaggio Indonesia yaitu Marco Noto La Diega menyebutkan bahwa

pengguna Vespa di Indonesia mencapai 40.000 unit. Angka tersebut merupakan

angka yang tinggi, dan pengembangan pasar Vespa di Indonesia tebilang cukup

tinggi (Antono & Ratniarsih, 2015). Vespa merupakan salah satu kendaraan

bermotor yang dapat dibilang “Motor Tua”. Hal tersebut dilihat dari Vespa

pertama yang diproduksi pada era tahun 1940-an. Meskipun tergolong motor tua,

sampai era sekarang pun Vespa masih sangat digandrungi oleh para pecinta motor

klasik mulai dari kaum tua sampai muda. Yang jelas terlihat pada era sekarang ini

lebih banyak kaum muda yang menggunakan Vespa. Komunitas Vespa telah

menjamur di kota Surabaya. Komunitas tersebut tidak memiliki batasan usia dan

tidak ada kriteria tertentu. Menariknya, secara personal sebagian dari anggota

komunitas Vespa terdapat dari kalangan ekonomi atau maupun menengah

kebawah. Dari segi penampilan beberapa ada yang berpenampilan seperti anak

jalanan yang tidak terurus, namun juga banyak yang berpenampilan rapi dan

menarik. Pada kesimpulannya, komunitas Vespa seringkali berpenampilan apa

adanya dan tidak saling membedakan kelas diantara mereka. Disisi lain, sesama

komunitas Vespa selalu memiliki solidaritas yang tinggi dengan mengunggulkan

slogan para pengguna Vespa yaitu “Satu Vespa, Sejuta Saudara’.
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Menjamurnya komunitas Vespa adalah sebagai wadah untuk saling

menyalurkan hobi dan kegemaran mereka masing-masing. Selain itu, juga

menjadi sarana untuk menambah wawasan para anggota komunitas Vespa

mengenai informasi Vespa itu sendiri. Informasi yang dimaksud meliputi

penjualan Vespa, pameran, perbengkelan, jual-beli sparepart, aksesoris, acara

gathering, sampai dengan kontes Vespa (Antono dan Ratniarsih, 2015). Berawal

dari saling bertukar informasi di antara pengguna Vespa, kemudian terbentuk

suatu komunitas yang tidak lagi mengandalkan ego individu namun lebih untuk

kepentingan membentuk suatu persaudaraam dalam suatu komunitas. Tujuan

dibentuknya komunitas tersebut tidak lain adalah untuk mempererat tali

persaudaraan antara sesama pengguna dan sesama komunitas Vespa. Prinsip

untuk membentuk persaudaraan antara sesama pengguna Vespa dan komunitas

Vespa tentunya didasari oleh slogan “Satu Vespa, Sejuta Saudara” yang selalu

menjadi karakter dalam diri anggota komunitas Vespa itu sendiri. Terjadinya hal

tersebut sampai memunculkan banyaknya komunitas vespa yang menyatukan diri

mereka dan membentuk sebuah kelompok sendiri. Banyaknya kelompok Vespa

yang muncul menjadi faktor individu ingin turut terlibat menjadi komunitas

pengguna Vespa.

Menurut Ismail (2014), komunitas adalah masyarakat atau sekumpulan dari

suatu individu. Individu tentunya perlu untuk hidup bermasyarakat, akhirnya

sesama individu akan melakukan interaksi di lingkungan tempat tinggal mereka.

Disamping itu, komunitas memiliki nilai-nilai atau aturan-aturan yang akan

diterapkan di setiap anggotanya. Komunitas tersebut erat dengan adanya

kekerabatan dan solidaritas. Komunitas merupakan kelompok sosial yang terdiri

atas beberapa individu yang memiliki kesamaan dalam banyak hal. Kesamaan

tersebut dapat berupa makna, kepercayaan, minat, hobi, dan kesamaan lainnya.

Dari kesamaan tersebut akhirnya para individu merasa memiliki satu pandangan

dan akhirnya merasa memiliki partner dalam bidang yang sama. Tak jarang para

komunitas Vespa mengadakan acara untuk saling berkenalan atau hanya sekedar

berkumpul. Dasar dari acara tersebut adalah untuk lebih meningkatkan solidaritas

anggota komunitas Vespa. Dari awal perkenalan, para anggota komunitas Vespa
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tidak menonjolkan ego invidu, melainkan mereka justru menggunakan cara

berkumpul dan berkenalan untuk menambah wawasan mereka mengenai Vespa

sekaligus mempererat tali persaudaraan. Solidaritas dalam komunitas Vespa

sangat kuat. Hal tersebut disebabkan oleh para anggotanya yang tidak memandang

usia maupun status dari sesama komunitas. Usia tua dan muda, status ekonomi

rendah dan tinggi tidak menjadi halangan mereka untuk tetap menjaga hubungan

kekerabatan.

Dibentuknya komunitas tentunya memiliki tujuan (Ismail, 2014). Tujuan

yang pertama ialah untuk mengetahui komunitas yang diikuti untuk apa didirikan

dan untuk siapa saja komunitas tersebut dibentuk. Hal tersebut dilakukan untuk

membentuk komunitas yang baik dan layak. Kedua, tempat untuk berkumpul

tentunya penting untuk dirundingkan. Perundingan tempat berkumpul difungsikan

untuk menentukan dimana setiap anggota komunitas akan bertemu, bertukar

pendapat, atau hanya sekedar nongkrong dan riding bersama. Ketiga, komunitas

dibentuk untuk menyalurkan hobi. Tujuan keempat yaitu untuk menciptakan

keluarga baru. Dalam arti, manusia tentunya membutuhkan orang lain untuk

melakukan kegiatan sehari-hari. Maka dari itu, tujuan menciptakan keluarga baru

(diluar keluarga kandung) dalam komunitas adalah untuk meningkatkan rasa

kekeluargaan serta solidaritas. Kemudian tujuan yang terakhir adalah untuk

mengekspresikan jati diri. Komunitas merupakan teman berkumpul yang juga

dapat dijadikan media untuk mengekspresikan selera atau jati diri. Individu pada

dasarnya akan lebih memilih untuk bergabung dengan individu yang memiliki

minat yang sama.

Dalam suatu komunitas tentunya memiliki solidaritas yang tinggi.

Solidaritas dalam komunitas Vespa sangatlah kuat, hal tersebut terjadi karena

pada komunitas Vespa semua sama. Tidak terdapat adanya rasa membandingkan

atau membeda-bedakan satu dengan yang lain. Membandingkan yang dimaksud

adalah membandingkan dalam hal usia tua maupun muda, segi ekonomi miskin

maupun kaya. Rasa solidaritas terhadap komunitas Vespa tersebut diwujudkan

karena mereka menganggap bahwa mereka adalah saudara, sehingga perlu untuk

memiliki sikap kesetiakawanan ang erat.
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Hal unik yang menjadi daya tarik pengguna Vespa yang tidak dimiliki oleh

komunitas otomatif lain adalah suatu aksi solidaritas atau kesetiakawanan yaitu

dengan sikap saling bantu yang dilakukan oleh antara anggota komunitas Vespa

tanpa melihat komunitas, asal daerah, jenis Vespa apakah itu Vespa modern atau

Vespa classic, bahkan jenis kelamin sekalipun. Kekompakan tersebut dapat

menjadi bukti nyata dari slogan “Satu Vespa, Sejuta Saudara”.

Solidaritas pengguna Vespa tidak hanya dapat dilihat dari sikap saling

peduli di jalanan, tetapi mereka juga sering kali saling menyapa saat bertemu

dijalanan. Dalam menyapa dilakukan dengan cara membunyikan klakson maupun

dengan mengacungkan jempol, atau sekedar dengan saling melempar senyuman.

Semua hal tersebut dilakukan seolah dengan tanpa beban dan dengan penuh

keriangan. Semua bentuk solidaritas komunitas maupun diluar komunitas tersebut

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu rasa senang dan minat yang besar para

pengguna Vespa terhadap Vespa itu sendiri. Adanya solidaritas yang tinggi

membuat hubungan komunikasi para pengguna Vespa berjalan baik dan semakin

dekat, untuk dapat digunakan untuk meningkatkan aksi solidaritas. Semua aksi

solidaritas tersebut dilakukan apa adanya dan sebagai bukti kekeluargaan yang

kuat sesuai dengan slogan mereka.

1.2 Fokus permasalahan

Menurut penjelasan yang telah dijabarkan dalam latar belakang mengenai

semboyan Vespa “Satu Vespa Sejuta Saudara” pada komunitas Vespa disurabaya

dan khususnya Skuterin, maka focus penelitian dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana anggota Skuterin mengkonstruksi makna semboyan Vespa “Satu

Vespa Sejuta Saudara”?

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui dan memperoleh

jawaban dari focus penelitian yang telah dijabarkan oleh peneliti, yaitu konstruksi

sosial anggota Skuterin dalam makna semboyan Vespa “Satu Vespa Sejuta

Saudara”.
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1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian sehingga meningkatkan

kreatifitas mahasiswa dalam berpikir ilmiah.Melatih kepekaan mahasiswa dengan

mengkritisi masalah yang terdapat di sekitar lingkungan sosialnya.Menjadi

sumber referensi untuk kepentingan pendidikan, baik bagi dosen pengajar maupun

mahasiswa untuk perkembangan penelitian selanjutnya.Memberikan sumbangan

ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi tenaga pengajar, maupun departemen

ilmu Sosiologi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengguna Vespa

maupun para anggota komunitas Vespa di Surabaya dalam menyikapi fenomena

yang ada terkait memaknai semboyan “Satu Vespa Sejuta Saudara” yang

digunakan dalam penerapannya dalam dunia otomotif yaitu Vespa. Hasil

penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk dapat mempererat tali

persaudaraan antara pengguna Vespa dan antara komunitas-komunitas Vespa.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Studi Terdahulu

Untuk melakukan sebuah penelitian, tentunya perlu melihat atau meninjau

penelitian terdahulu. penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian milik

Arfanda dan Anwar (2015) yang meneliti mengenai Konstruksi Sosial Masyarakat

terhadap Waria mengungkap bahwa kaum waria sering dikucilkan dan mendapat

perlakuan diskriminatif. Peelitian yang dilakukan oleh Afanda dan Anwar (2015)

bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai sikap masyarakat terhadap

waria yang dilihat dari aspek pengetahuan, perasaan, dan sikap yang ada dalam

diri waria menurut pandangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode

deskriptif dengan studi wacana, yang dimaksudkan agar peneliti dapat meringkas

dan mengambil kesimpulan atas sikap masyarakat terhadap waria. Hasil dari
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penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat menganggap waria merupakan

manusia yang melanggar aturan hidup dalam kemasyarakatan. Hasil yang sangat

terlihat dalam penelitian ini dalah masyarakat cenderung lebih memililih untuk

menjauhi waria, kecuali jika “Si Waria” memiliki kepentingan yang berkaitan

dengan keberadaannya. Hal-hal itulah yang membangun konstruksi pemikiran

pada masyarakat bahwa waria lah yang memberi label negative atas dirinya

sendiri dikarenakan mereka menentang peraturan dalam hidup bermasyarakat.

Penelitian terdahulu kedua adalah milik Marlin dan Rusdari (2016) yang

berjudul “Konstruksi Sosial Orang Tua tentang Pendidikan dan Pola Asuk Anak

Keluara Nelayan”. Pelitian yang dilakukan oleh Marlin dan Rusdari (2016)

menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data interaktif yakni

meliputi reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan serta validasi. Dalam

penelitian tersebut, berasumsi bahwa pola asuh yang tepat akan membentuk

kepribadian dan perilaku sosial yang baik pada anak. Sedangkan, yang ditemukan

adalah Orang Tua Nelayan di Desa Muarareja di kota Tegal menganggap bahwa

pola asuh orang tua bukanlah hal yang penting dan juga di desa tersebut masih

ditemukan perilaku sosial yang menyimpang pada anak. Tujuan dari penelitian ini

dilakukan untuk hal yaitu pertama, mengkaji mengenai konstruksi sosial tentang

pendidikan anak keluarga nelayan di Desa Muarareja. Kedua, untuk mengkaji

pola asuh anak keluarga nelayan di Desa Muarareja. Kemudian yang ketiga adalah

untuk mengkaji pola asuh keluarga nelayan terhadap perilaku sosial anak. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa kosntruksi sosial orang tua tentang pendidikan dan

perhatian orang tua terhadap anak masih tergolong rendah. Selanjutnya, pola asuh

anak keluarga nelayan menerapkan pola asuh otoriter, demokratis, dan permisif.

Pola asuh tersebut akan membentuk perilaku sosial yang sesuai dengan norma,

sedangkan pola asuh permisif hanya akan membuat perilaku sosial anak

menyimpang dari norma.

Ketiga, penelitian terdahulu berjudul “Konstruksi Sosial Pekerjaan

Outsourcing di Kalangan Buruh Pertambangan di Bontang” milik Londa (2016)

membahas mengenai kebijakan para buruh terkait outsourcing yang pada zaman

ini menjadi kebijakan yang marak di terapkan oleh perusahaan-perusahaan di
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Indonesia. Outsourcing banyak dipandang sebagai kebijakan yang

menguntungkan perusahaan namun merugikan di sisi karyawan. Dari kasus

tersebut maka dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih dalam

bagaimana karyawan yang mengikuti kebijakan outsourcing mengkonstruksikan

nilai kerja dan dampak status outsourcing terhadpa karyawan batubara. Penelitian

ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik purposive pada

penggalian data pekerja outsourcing melihat dari aspek usia, jenis kelamin, status

kekeluargaan, dan pengalaman kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pekerja menganggap kebijakan tersebut dapat dibilang sebagai eksploitasi tenaga

kerja, terutama pada pekerja yang telah menikah dan merasa bahwa upah yang

diberikan oleh perusahaan tidak sesuai dengan keringat yang dikeluarkan saat

bekerja. Disamping itu juga berdampak pada kesejahteraan pekerja yang masih

kurang terpenuhi.

Keempat, penelitian milik Suprijono (2013) yang berjudul “Konstruksi

Sosial Siswa SMA Terhadap Mitos Buyut Cili Sebagai Tradisi Lisan Sejarah

Blambangan” yang berfokus pada konstruksi sosial atau pemaknaan terhadap

mitos Buyut Cili sebagai tradisi lisan sejarah Blambangan. Tujuan diambilnya

judul tersebut adalah untuk mengidentifikasi hasil konstruksi sosial berupa

pengetahuan dan nilai dari mitos tersebut. Metode penelitian yang digunakan

adalah classroom action research yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru

didalam kelas. Hasil penelitian yang ditemukan adalah mitos Buyut Cili

merupakan instrument konseptual dalam diri siswa yang menganggap bahwa

mitos tersebut memiliki kesinambungan sejarah. Mitos Buyut Cili hanya

digunakan siswa sebagai sumber belajar dem mencapai kompetensi dasar yang

mendeskripsikan tradisi sejarah dalam masyarakat Indonesia.

1.5.2 Kerangka Teori

Teori adalah hal penting dalam suatu penelitian. Teori sendiri berfungsi

sebagai dasar analisis yang memudahkan peneliti dalam memahami dan

menjelaskan suatu fenomena yang ada. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan
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teori konstruksi sosial yang dicetuskan oleh Berger dan Luckman (1966) sebagai

teori untuk menganalisis permasalahan penelitian.

Teori Konstruksi Sosial (Berger & Luckman, 1966)

Berger dan Luckman (1966) mendapatkan pelajaran dari beberapa tokoh

sosiologi yang saling memiliki karakteristik khas, yaitu makna subjektif miliki

Max Weber yang menjelaskan mengenai gejala-gejala kemanusiaan, teori Emile

Durkheim yang menyatakan masyarakat merupakan realitas objektif, pemikiran

Karl Marx mengenai dialektika yang memiliki asumsi bahwa individu adalah

bentuk produk dari masyarakat.

Berger dan Luckman (1966) berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu

yang mengikuti proses berpikir seperti terjadinya fenomenologi, yang berawal

dari realita utama dari gejala kemasyarakatan. Berger dan Luckman (1966)

menyatakan bahwa manusia menkonstruksi realita sosial dengan proses subjektif

agar dapat diobjektifkan. Proses tersebut dimulai dengan pembiasaan atau dapat

disebut sebagai “habitualisasi”. Habitualisasi adalah suatu tindakan yang

memungkinkan pelaku dan pihak lainnya untuk dapat memperhatikan tindakan

yang dilakukan tersebut memiliki ciri-ciri beraturan dan terus berulang-ulang.

Kemudian, pelaku akan dapat menenyesuaikan tipe tindakan yang dilakukan

tersebut serta motif yang dianggap sesuai dengan tindakannya.

Penjelasan Berger dan Luckman (1966) dimulai dari definisi mengenai

realitas sosial yang merupakan suatu kualitas yang didalamnya terdapat

fenomena-fenomena atau realitas yang diakui memiliki keberadaan (being), yang

keberadaannya tidak tergantung pada kehendak diri kita sendiri dengan kata lain

kita tidak dapat meniadakan dengan sebuah angan-angan. Selanjutnya,

pengetahuan diartikan sebagai kepastian mengenai fenomena-fenomena atau

realitas itu bersifat nyata dan masing-masing memiliki karakteristik yang spesifik.

Realitas sosial difungsikan sebagai kenyataan sosial hasil dari adanya proses

eksternalisasi dan objetivitas individu terhadap pengetahuan yang terjadi di

kehidupan sehari-hari. Eksternalisasi terjadi dari proses pengaruh yang
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ditimbulkan oleh stock of knowledge atau cadangan pengetahuan yang dimiliki

individu. Cadangan pengetahuan tersebut terkumpul dari adanya pengetahuan akal

sehal atau common sense knowledge. Pengetahuan akal sehat merupakan

pengetahuan yang dimiliki oleh individu bersama dengan individu lainnya dalam

perilaku rutin dalam kehidupan sehari-harinya.

Realitas kehidupan sehari-hari memiliki dua dimensi yaitu dimensi

subjektif dan objektif, yang mana manusia adalah instrument dalam menciptakan

realitas objektif melalui proses eksternalisasi, setelah melalui proses internalisasi.

Dialektika mengandung tesa, anti tesa, dan sintesa. Berger dan Luckman (1966)

menafsirkan hal tersebut sebagai masyarakat yang diproduksi dari adanya

individu. Akan tetapi masyarakat terus memiliki aksi yang berulang terhadap

manusia itu sendiri. Hal tersebut yang membentuk individu menjadi sekelompok

masyarakat.

Fokus studi dari sosiologi dari pandangan Berger dan Luckman (1966)

adalah memfokuskan perhatian pada interaksi antar individu dengan kelompok

individu di sekitarnya, yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari. Dilain sisi,

sosiologi memiliki perbedaan yang kontras dengan ilmu alam yang mempelajari

gejala-gejala di alam, sedangkan sosiologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari

gejala dan fenomena sosial yang menggali makna para pelaku yang terlibat dalam

gejala sosial tersebut. Makna dari para pelaku tersebut bersifat penting dan

menjadi penentu bagaimana terjadinya suatu gejala atau fenomena sosial dalam

masyarakat. Hal itu disebabkan karena adanya keterlibatan dari interaksi antara

individu dan masyarakat yang terjadi secara terus-menerus.

Berger dan Luckman (1966) menyatakan bahwa individu adalah makhluk

hidup yang berperan dalam kehidupan sehari-hari (acting subject). Tindakan yang

dilakukan oleh individu tidak hanya ditujukan untuk memunculkan respon

biologis saja, namun bermula dari makna-makna subjektif yang dimiliki oleh

individu mengenai tujuan yang akan dicapai melalui tindakannya, cara atau sarana

untuk mencapai targetnya, situasi, dan kondisi dimana tindakan akan di
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laksanakan. Kemudian, masyarakat di definisikan sebagai suatu kesatuan dari

adanya relasi antar manusia yang berkelompok dalam jumlah besar atau berpola.

Konsep Dasar Teori Berger dan Luckman (1966)

A. Realitas Kehidupan

Berger dan Luckman (1966) menyatakan bahwa realitas sosial merupakan

suatu hal yang keberadaannya tidak bergantung pada keingingan masing-masing

individu. Berger dan Luckman (1966) juga menyatakan bahwa realitas memiliki

banyak pola dan ragamnya sangat bervariasi. Namun pada karya Berger dan

Luckmann, disitu dijelaskan bahwa terdapat inti dari analisis sosiologis. Inti

tersebut adalah realitas kehidupan sehari-hari yang meliputi realitas yang pasti

dialami oleh individu dalam menjalani kehidupannya. Realitas kehidupan adalah

sesuatu yang pasti dialami oleh individu, dan dilakukannya dalam keadaan sadar.

Meskipun realitas kehidupan hanyalah wujud dari realitas sosial, terdapat

faktor yang dapat membuatnya memiliki banyak pola. Faktor tersebut adalah

kesadaran yang dimiliki oleh individu. Dari adanya kesadaran pada individu, akan

membuat realitas kehidupannya memiliki khas dikarenakan kesadaran dapat

membentuk sikap keseharian individu.

Realitas kehidupan sehari-hari memiliki tingkatan yang beragam pada tiap

individu, didasari oleh kedekatan ruang dan waktunya. Realitas yang paling dekat

dengan individu tersebutlah yang akan lebih mudah untuk dimanipulasi jika

dibandingkan dengan yang lebih jauh. Meskipun realitas kehidupan sehari-hari

akan diterima begitu saja oleh individu, bukan berarti kehidupan yang dijalan oleh

individu akan selalu berjalan mulus tanpa adanya suatu masalah.

B. Interaksi Sosial dalam Kehidupan Sehari-hari

Berger dan Luckman (1966) dan Luckmann menjelaskan bahwa realitas

sosial adalah kehidupan yang dijalani oleh individu dan makhluk sosial

disekitarnya. Dalam hal tersebut, individu lain bukan hanya disebut sebagai

bagian dari realitas sosial. Namun individu lain tersebut adalah sebuah realitas
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sosial itu sendiri. Pengalaman adalah faktor yang penting untuk di gali pada aspek

konstruksi realitas dalam diri seseorang. Intinya, B Berger dan Luckman (1966)

memenadang bahwa adanya makhluk sosial yang ada disekitar individu dapat

digolongkan menjadi dua yaitu mereka yang dihadapi langsung dengan tatap

muka dan mereka yang dihadapi diluar suasana tatap muka. Pemahaman

mengenai adanya individu yang bertatap muka dengan individu lain sebenarnya

didasari oleh skema tipifikasi yang fleksibel.

Realitas sosial sehari-hari tentunya tidak terlepas dari adanya interaksi tatap

muka antara individu dan makhluk sosial disekitarnya. Dengan itu, individu akan

dihadapkan dengan realitas sosial kehidupan sehari-hari yang mana melibatkan

orang lain dan menyebabkan adanya realitas sosial bagi individu tersebut.

C. Bahasa dan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari

Berger dan Luckman (1966) menyatakan bahwa ekspresi manusia dapat

dijadikan simbol bahwa sesuatu yang baku dan okjektif merupakan cara bagi

sebuah kelompok sosial untuk menunjukkan ekspresi yang ada dalam identitas

mereka.ekspresi manusia menjadi isyarat atau gesture yang muncul dari tokoh

pencetus maupun bagi orang lain. Ekspresi objektif didasari dari sesuatu bersifat

subjektif yang muncul dari tokoh pencetus. Dengan berjalannya proses

pemantapan sosial, ekspresi akan muncul sampai melampaui batas-atas situasi

tatap muka yang dibuat ketika pertama kali. Pada intinya, realitas kehidupan

sehari-hari tidak akan terus bertahan tanpa adanya sebuah objek yang meliputi

proses pengobjekan atau hasil dari objektivikasi. Bagian utama dari sebuah objek

ialah bukan dari fisiknya saja namun juga makna subjektif yang ditampilkan

dalam interaksi seseorang atau kelompok manusia kepada individu lainnya.

Masyarakat Sebagai Realitas Objektif

Masyarakat diciptakan sebagai realitas objektif karena adanya berbagai

individu yang melakukan ekternalisasi dirinya melalui aktivitas yang

dilakukannya. Walau eksternalisasi dilakukan secara terus menerus, bukan berarti

bahwa setiap kegiatan yang dilakukan manusia juga terus terjadi perubahan. Di
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lain arti, bahwa segala kegiatan manusia pada intinya bisa dikaitkan dengan

proses habitualisasi atau proses pembiasaan. Dengan melakukan proses

habitualisasi, tentunya meliputi banyak keuntungan. Terutama adalah manusia

selaku makhluk sosial tidak selalu mendefinisikan dirinya dalam kondisi yang

harus dihadapinya. Berger dan Luckman (1966) juga menyatakan adanya

tipifikasi atas aktivitas yang mengalami habitualisasi. Tipifikasi dan habitualisasi

tidak hanya terjadi pada satu pelaku saja, melainkan banyak pelaku. Pelaku

tersebut juga merupakan sasarapan tipifikasi. Tipikasi yang muncul tentunya akan

melibatkan manusia. Satu tipifikasi seringnya juga dikaitkan dengan tipifikasi

lainnya, yaitu tipifikasi mutual yang memungkinkan untuk memunculkan pranata

baru.

Pada awalnya, masyarakat muncul karena adanya manusia yang memiliki

pengalaman bersama yang dihasilkan dari interksi dalam aktivitas atau tindakan

yang dilakukan sehari-hari. Pengalaman tersebut merupakan keseluruhan yang

utuh, dan merupakan akumulasi dari pengetahuan invidu (individual’s stock of

knowledge). Pengalaman bersama memiliki khas jika dibandingkan dengan

pengalaman individu. Pertama, proses pembentukan pengalaman bersama tidak

melibatkan seluruh pengalaman individual melainkan hanya sebagian pengalaman

saja. Yaitu pengalaman individual yang masih bertahan dalam ingatan bersama.

Yang kedua, pengalaman bersifat objektif yang dikomunikasikan bersama

individu lain melalui simbol atau bahasa. Pengalaman individu tersebut dapat

muncul sebagai akumulaso pengalaman bersama jika individu lain memiliki

pengalaman yang berbeda. Ketiga, akumulasi pengalaman bersama (shared stock

of knowledge) tidak lepas dari pengalaman bersama orang lain yang pernah

dilakukan sebelumnya. Pengaman bersama bisa di bagikan ke pengalaman

bersama yang sudah tertanam sebelumnya, yang mana akan memunculkan

terjadinya akumulasi pengalaman bersama. Pengalaman bersama yang semulanya

muncul berdasarkan pengalaman individu dan seketika berhasil menjadi sesuatu

yang objektif akan menjadi patokan yang berperilaku bagi para anggota

masyarakat.
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Individu Sebagai Realitas Subjektif

Menurut Berger dan Luckman (1966), manusia sebagai realitas subjektif

memiliki hubungan timbal balik atau dapat disebut juga sebagai hubungan

dialektis, antar individu dan masyarakat. Hubungan tersebut dapat diartikan

sebagai hubungan yang akan saling membentuk dan menentukan. Manusia adalah

sebuah “tabula rasa” ketika dilahirkan ke bumi. Pada momen tersebut, masyarakat

belum hadir dalam kesadaran manusia. Manusia hanya memiliki modal dasar

ketika ia dilahirkan, yaitu kesiapan untuk bersatu dengan kehadiran masyarakat.

Manusia tentulah memiliki kesiapan dalam menghadapi hadirnya masyarakat, fase

inilah yang dimalakan fase internalisasi. Interalisasi adalah proses manusia

menerima kebiasaan masyarakat yang sudah ada sebelumnya. Internalisasi tidak

dimaksudkan untuk menghilangkan kedudukan objektif dunia dan menjadikan

persepsi individu berkuasa mengenai realitas sosial yang ada. Internalisasi juga

merupakan terjemahan dari realitas objektif yang akan menjadi pengetahuan yang

akan didapat oleh individu, atau menerjemahkan realitas objektif menjadi realitas

subjektif. Internalisasi akan menginterpretasikan realitas objektif menjadi realitas

subjektif, yang akan menjadi informasi yang diingat oleh individu.

Terjadinya internalisasi akan terus terjadi di sepanjang kehidupan manusia,

dalam aktivitas sosialisasi primer maupun proses sosialisasi sekunder. Dari kedua

aktivitas sosialisasi tersebut memiliki perbedaan yang kontras. Proses sosialisasi

primer merupakan sosialisasi yang dialami manusia sejak manusia dilahirkan

hingga ia melakukan kegiatan bersama masyarakat. Kemudian sosialisasi

sekunder dapat diartikan sebagai sosialisasi yang dialami individu yang telah

melakukan sosialisasi primer. Selain itu, sosialisasi primer dan sekunder memiliki

perbedaan di lain hal. Saat terjadi sosialisasi primer, individu akan diadaptasikan

dengan kebiasaan umum yang di lakukan oleh masyarakat. Individu akan

memperoleh identitas dirinya saat proses sosialisasi primer terjadi. Saat proses

sosialisasi sekunder berlangsung, seorang individu akan mengadaptasi kebiasaan

khusus yang hanya berlaku di masyaraat tertentu saja. Perbedaan lainnya adalah

jika dilihat dari sudut mereka yang melakukan sosialisasi, sosialisasi primer akan

lebih melihat aspek biologis seseorang yang akan mendapat perhatian khusus
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unuk diperhitungkan. Sedangkan sosialisasi sekunder tidak melihat aspek biologis

seseorang. Kemudian perbedaan terakhir terletak pada pelaku internalisasi. Saat

proses sosialisasi primer, pelaku internalisasi adalah keluarga. Fenomena tersebut

terjadi karena dalam sosialisasi primer yang terjadi bukan hanya sekedar

pemberian pengetahuan sepihak dari pelaku internalisasi yang ditargetkan saja.

Melainkan juga keterikatan emosi diantara keduanya, antar pelaku internalisasi.

Orang yang melakukan proses internalisasi membutuhkan adanya emosi untuk

kelancaran prosesnya. Pada saat sosialisasi sekunder terjadi, hal ini tidak mutlak

ada. Pelaku internlisasi dapat berjalan dengan lancar.

Menurut teori Berger dan Luckman (1966), proses internalisasi adalah

proses penerimaan definisi situasi institusional yang disampaikan orang lain.

Individu akhirnya akan sampai pada fase dimana mereka memahami definisi

orang lain. Namun seiring dengan pemahaman defisini tersebut, individu dengan

individu yang lain akan mampu menjalin definisi yang mengarah dalam kesamaan.

Jika fase tersebut sudah dicapai, artinya individu bosa dianggap sebagai bagian

dari masyarakat sesungguhnya. Salah satu tugas pokok pada sosiologi

pengetahuan ialah mendefinisikan adanya dialektika antara individu dengan

sosiokultural. Dialektika tersebut berlangsung dalam proses yang meliputi tiga

tahapan, yaitu :

1. Eksternalisasi : proses penyesuaian diri dengan duna sosio-kultural

sebagai produk manusia.

2. Objetivikasi : proses interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang di

lembagakan atau melalui proses institusionalisasi.

3. Internalisasi : individu mengidentifikasi diri dengan lembaga-lembaga

sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya.

1.6 Metodologi penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan

pendekatan perspektif konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah

pendekatan yang memfokuskan perspektif subjek pada sebuah gagasan makna
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atau simbol yang dibuat oleh subjek dalam penelitian. Dasar dari penggunaan

pendekatan tersebut adalah karena dalam penelitian ini berkaitan dengan proses

subjek individu yang membangun pengetahuan untuk mendefinisikan realita.

Proses tersebut dapat disebut dengan proses simultan pengetahuan.

Berger dan Luckman (1966) menyatakan, terdapat tiga tahapan proses

simultan pengetahuan. Proses tersebut meliputi internalisasi, obyektivasi, dan

eksternalisasi. Internalisasi merupakan tahap dimana subjek mendapat

penngetahuan mengenai baik, buruk, benar, dan salah dari lingkungan terdekatnya

yaitu keluarga. Setelah mendapat pengetahuan tersebut, individu mulai memasuki

proses objektivasi. Proses objetivasi terjadi dalam interaksi intersubjektif dan dari

adanya kehadian individu lainnya dalam satu waktu. Fungsi dari adanya

pengetahuan adalah untuk mendefinisikan realitas. Proses untuk mendapatkan

definisi realitas terebut akan berkembang sampai menghasilkan tindakan

(eksternalisasi). Wujud dari adanya eksternalisasi dapat berupa tindakan, perilaku,

dan bahasa.

Dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif dan pendekatan

konstruktivisme, diharapkan dapat menggali konstruksi sosial dalam makna “Satu

Vespa Sejuta Saudara” pada salah satu komunitas Vespa yaitu Skuterin.

Penelitian ini dimaksud untuk lebih menggali makna dari fenomena yang

menjadi focus penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah persepsi subjek pada

realitas yang ada. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap

bagaimana fenomena realita sosial itu terbenttuk.

Data yang akan dikumpulkan dari hasil penggalian data pada subjek adalah

berbentuk kata-kata atau dialog. Hal tersebut merupakan ciri khas dari hasil data

penelitian kualitatif. Laporan penelitian akan diisi oleh kutipan-kutipan atau

dialog yang akan menjadi gambaran penyajian laporan penelitian. Dalam

penelitian ini, tipe penelitian kualitatif digunakan untuk menggali makna “Satu

Vespa Sejuta Saudara” pada komunitas Vespa Skuterin.
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1.6.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Surabaya yang merupakan salah satu kota

besar yang ada di Indonesia. Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh

peneliti, Surabaya merupakan salah satu kota yang memiliki komunitas Vespa

dengan jumlah terbanyak. Semakin berkembangnya komunitas Vespa di Surabaya,

semakin banyak juga komunitas yang memahami makna semboyan milik para

pengguna Vespa “Satu Vespa Sejuta Saudara”. Hal tersebut dapat terjadi

dikarenakan seringnya pelaksanaan pertemuan para komunitas Vespa. Acara-

acara tersebut biasanya diselenggarakan oleh para tokoh pecinta otomotif seperti

pemilik bengkel ternama di Surabaya, dan terkadang juga diselenggarakan sendiri

oleh salah satu komunitas Vespa yang kemudian mengundang komunitas Vespa

lainnya. Acara dari pertemuan tersebut seringkali diisi dengan mengendarai Vespa

mengelilingi wilayah Surabaya.

1.6.3 Metode Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan metode penentuan informan purposive

sampling. Purposive sampling adalah pemilihan narasumber berdasarkan kriteria

dan karakteristik yang dibutuhkan dalam penelitian. Terdapat informan kunci

yang berfungsi sebagai media penghubung antara peneliti dengan subjek lain,

yang mana bersangkutan dengan penelitian ini. Adapun subjek dalam penelitian

ini adalah :

 Informan Subjek

Pada proses menentukan informan subjek, peneliti melakukan

penelusuran mengenai semboyan Vespa “Satu Vespa Sejuta Saudara”

pada informan kunci. Informan kunci memiliki peran untuk memberi info

kepada peneliti mengenai komunitas Skuterin. Komunitas Skuterin

sendiri dapat disebut sebagai pelaku komunitas Vespa yang mengenal

semboyan “Satu Vespa Sejuta Saudara”. Peneliti bertemu dengan Ivent,

Yoga, dan Katon yang berlaku sebagai anggota komunitas Skuterin, dan

menetapkan mereka sebagai informan subjek dalam penelitian ini.
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 Informan Non-Subjek

Selain informan subjek, terdapat juga informan non-subjek. Informan

non-subjek dalam penelitian ini berarti anggota Skuterin yang baru

masuk ke dalam komunitas tersebut namun belum memahami mengenai

semboyan Vespa “Satu Vespa Sejuta Saudara”. Informan non-subjek

dalam penelitian ini adalah Tole dan Husein. Tole dan Husen gabung

dalam Skuterin pada tahun 2018.

 Informan Kunci

Informan Kunci merupakan subjek yang lebih mengetahui dan terlebih

dahulu menggunakan Vespa. Informan kunci dalam penelitian ini

bernama Putra. Putra berusia 31 tahun, dan telah menggeluti Vespa sejak

tahun 2006. Edo merupakan pelaku yang sering membagikan ilmu

mengenai Vespa kepada anggota Skuterin lainnya. Mulai dari

pengetahuan tipe Vespa berdasarkan tahunnya, budaya Vespa, perawatan

Vespa, dan lain sebagainya. Informan kunci ini kemudian memberikan

informasi nama-nama anggota Skuterin yang telah memahami dan yang

belum memahami semboyan Vespa “Satu Vespa Sejuta Saudara”. Dari

informasi tersebut, kemudian peneliti menemui perwakilan anggota

Skuterin yang telah memahami semboyan “Satu Vespa Sejuta Saudara”

yaitu Fikri, Yoga, dan Katon.

Setelah menemui informan subjek, kemudian peneliti menemui informan

non-subjek yaitu anggota Skuterin yang belum memahami semboyan “Satu Vespa

Sejuta Saudara” yaitu bernama Tole dan Husein yang baru gabung 1 tahun dalam

Skuterin.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah

mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara dan menggali data secara

langsung (Indepth interview), dan dengan menggunakan dasar pedoman

wawancara (interview guide). Dasar yang digunakan untuk mengumpulkan data

adalah percakapan intensif dengan satu tujuan yang berasal dari subjek penelitian.
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Isi dari pedoman wawanara tersebut berkaitan dengan hal pemgalaman, pendapat,

dan perasaan subjek terhadap konstruksi pada makna semboyan Vespa “Satu

Vespa Sejuta Saudara”. Disamping data primer, terdapat juga data sekunder yang

didapatkan dari studi pustaka, surat kabar, internet, dan lainnya. Data sekunder

tersebut berguna untuk memperkaya dan menguatkan data serta memperjelas

analisis konstruksi sosial pada komunitas Skuterin terhadap semboyan Vespa itu

sendiri.

Data Primer

 Observasi

Observasi merupan teknik pengumpulan data dengan melihat kondisi dan

melihat realitas langsung, yang terjadi secara langsung juga di lokasi

penelitian. observasi dilakukan untuk memperoleh informasi atau

gambaran yang diperlukan oleh peneliti dan berkaitan dengan

permasalahan yang akan diteliti. Observasi digunakan untuk mengamati

dan dilakukan pencatatan untuk memperoleh segala bentuk informasi

yang ada pada lokasi penelitian maupun objek penelitian. dengan

melakukan observasi secara langsung di lokasi penelitian, maka akan

didapatkan data-data yang di ingin didapatkan oleh peneliti atau yang

menjadi fokus pada penelitian yang dilakukan.

 Wawancara Mendalam (Indepth Interview)

Teknik ini dilakukan dengan menanyakan pertanyaan-pertanayaan secara

langsung dan mendalam kepada informan dalam peneltian. Pertanyaan

yang diajukan yang berkaitan langsung dengan inti topik penelitian yang

telah disusun oleh peneliti. Dengan melakukan wawancara mendalam,

peneliti akan mendapatkan hasil berupa informasi lengkp dan mendalam

tentang permasalahan yang diangkat peneliti dari informan yang diteliti.

Pertanyaan yang diajukan kepada informan dilaukan secara lisan dan

tetap mengacu pada pedoman wawancara yang telah disusun sebelum
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melakukan wawancara. Wawancara mendalam dilakukan untuk

mendapat data yang akan mendukung validitas hasil penelitian yang

dilakukan.

Data Sekunder

Literatur

Literatur dalam penelitian dapat berupa jurnal, skripsi, buku, artikel

maupun referensi lainnya yang topiknya berkitan dengan permasalahn

penelitian yang digunakan oleh peneliti. Literature digunakan oleh

peneliti untuk membantu menyusun penelitian dan data digunakan

sebagai rujukan dalam suatu penelitian. literature bisa didapatkan melalui

media internet maupun tidak menggunakan internet.

 Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti melengkapi dirinya dengan buku catatan

dan alat penunjang lainnya sebagai alat perekam dan dokumentasi pada

saat melakukan penelitian. Alat-alat penunjang tersebut digunakan oleh

peneliti agar dapat merekam informasi verbal maupun non-verbal dengan

lengkap dan rinci. Hasil dari dokumentasi nantinya dapat digunakan

sebagai pendukung data yang ditulis dalam kajian penelitian di lapangan.

1.6.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini terdapat tahap pengolahan data. Pengolahan data

tersebut digunakan untuk mengklarifikasi dan mengkategorikan data yang

diperoleh agar dapat difokuskan sesuai dengan tujuan penelitian.

Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman

Miles dan Huberman menyatakan model analisis data yang disebut sebagai

model interaktif. Dalam model interaktif sendiri meliputi tiga hal: 1) reduksi data;

2) penyajian data; 3) penarikan keuntungan atau verifikasi. Ketiga hal tersebut

adalah kegiatan yang saling berkaitan dengan semua data, hingga data tersebut

berbentuk sejajar dan dapat dilakukan analisis. Proses analisis data pada penelitian

kualitatif akan berlangsung secara terus-menerus sampai data tersebut dinyatakan
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tuntas oleh peneliti, dan data yang didapatkan sudah bersifat jenuh (Miles dan

Huberman, 1984 dalam Fallah, 2017 : 24). Berikut adalah proses-proses dalam

analisis data :

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses analisis data interaktif, proses pertaa yang dapat dilakukan

adalah pengumpulan data. Data kualitatif seringkali berupa kata-kata atau

dialog, fenomena, foto, sikap, dan kegiatan sehari-hari yang dilakukan

oleh subjek penelitian. data tersebut didapatkan setelah melakukan

observasi, wawancara, dokumentasi, dan biasanya dilakukan dengan

media handphone sebagai alat dokumentasi.

2. Tahap Reduksi Data

Definisi dari reduksi data adalah proses merangkum, memilih inti dari

data yang didapat, memfokuskan data yang dianggap penting, dan

mencari tema atau pola yang muncul dari hasil data di lapangan

(Sugiyono, 2014 : 247). Reduksi data akan berlangsung secara terus-

menerus selama berjalannya penelitian. Tahapan-tahapan yang terdapat

dalam reduksi data adalah bagian dari kegiatan analisis, sehingga

penentuan peneliti terhadap pilihan data yang akan dikode, dihapus, dan

pola-pola yang sekiranya dapat diringkas, kemudian cerita dalam

fenomena mana yang sekiranya dapat dikembangkan. Hal-hal tersebut

merupakan pilihan-pilihan dari analisis. Dengan pilihan-pilihan tersebut,

proses reduksi data akan dapat menghasilkan data yang tajam, terlihat

jelas kategorinya, terarah, dan inti dari data yang didapatkan akan dapat

terlihat jelas. Dengan begitu, penarikan kesimpulan akan lebih mudah

dilakukan yang kemudian dapat dilanjutkan dengan proses verifikasi.

3. Penyajian Data

Langkah selanjutnya adalah penyajian data. Menurut Miles dan

Huberman (1992), penyajian data adalah sekumpulan informasi yang

kemudian dapat ditarik kesimpulan dan dapat dilakukan pengambilan


