
ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah “Penerimaan khalayak komunitas musik indie 
Bandung terhadap film Garasi”. Ditengah derasnya popularitas musik indie sejak 
tahun 2005 hingga saat ini, kemudian muncullah film berjudul Garasi. Film ini  
bercerita tentang perjuangan sekelompok anak muda  Aga, Awan dan Gaia yang 
mempunyai kesamaan visi dan misi di dunia musik sehingga mereka membentuk 
sebuah grup musik untuk dapat menyalurkan kreativitas dan sebagai media untuk 
menunjukkan eksistensi mereka. Dalam membesarkan grup band yang mereka 
bangun, anak-anak muda ini berusaha dengan segala daya dan upaya mereka 
sendiri. Mencoba untuk berdiri sendiri tanpa harus meminta bantuan dari media-
media rekaman yang sudah mapan. Bersetting di kota Bandung, film ini berupaya 
merepresentasikan geliat subkultur indie yang ada di kota itu. 

Indie merupakan sebuah subkultur, sebagai budaya perlawanan dari 
budaya massa yang semakin menggurita di era sekarang. Dengan berfilosofis 
D.I.Y (Do It Yourself), subkultur ini seolah selalu mencari celah dalam mencapai 
ke eksistensiannya. Dalam gerakannya, indie merupakan suatu budaya yang tidak 
ingin bergantung kepada pihak lain dalam berkarya atau melakukan sesuatu. 
Subkultur yang berakar dan mengadopsi filosofi punk ini tidak hanya bergerak 
dalam jalur musik, dalam perkembangannya gerakan dari subkultur ini juga 
berlaku dalam film, komik, hingga media. 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan karena saat ini subkultur indie 
khususnya musik indie mulai diakui eksistensinya. Di dalam ranah industri musik 
Indonesia, keberadaan musik indie mulai diperhitungkan oleh para pemilik media. 
Musik indie menawarkan berbagai ragam musik-musik alternatif yang tidak 
pernah ada di media massa nasional.  

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana 
penerimaan khalayak komunitas musik indie Bandung terhadap film Garasi.
Sebagai alat untuk menganalisis data, maka tinjauan pustaka yang digunakan 
adalah Cultural Studies merupakan sebuah studi khalayak, Reception Analysis
audiences sebagai pencipta makna, indie sebagai subkultur, film sebagai refleksi 
atau penggambaran dari masyarakat. Metodologi penelitian ini adalah kualitatif, 
sedangkan metode yang digunakan adalah Reception Analysis dengan tipe 
penelitian eksploratif yang berusaha untuk menggali, mengidentifikasi dan 
memahami pemaknaan juga penerimaan khalayak. Indepth interview dipilih 
peneliti sebagai teknik dalam pengumpulan data karena dianggap sesuai untuk 
menjawab rumusan masalah. Unit analisis dari penelitian ini adalah berdasar dari 
narasi-narasi yang didapat dari proses Indepth interview.

Penerimaan dan pemaknaan khalayak komunitas musik indie Bandung 
terhadap film Garasi yang diteliti meliputi, isi cerita film dimata khalayak, 
penggambaran subkultur indie dalam film Garasi, subkultur indie Bandung dalam 
film Garasi, kelebihan dan kekurangan film Garasi menurut khalayak, pesan 
utama film Garasi menurut khalayak dan daya tarik film Garasi. Hasil dari 
penelitian ini adalah bahwa penerimaan khalayak komunitas musik indie Bandung 
merasa film Garasi kurang representatif dalam merepresentasikan subkultur indie 
Bandung.
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