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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Komunitas di Indonesia semakin banyak dan terus bertambah beraneka 

ragam, bila kita melihat bahwa komunitas dewasa ini bisa merubah dan 

mempengaruhi pemikiran publik, disini peneliti akan membahas mengenai 

bagaimana publik dipengaruhi oleh komunitas dan bagaimana sebuah komunitas 

kesenian dapat mempengaruhi dan memobilisasi massa dengan menggunakan 

kesenian sebagai media penjembatan antara komunitas dan masyarakat yang 

masih kental dengan budaya sekitarnya, selain itu komunitas kesenian ini juga 

mengusung pendidikan sebagai alasan utama pergerakan mereka. Disini peneliti 

akan mengangkat dan membahas Komunitas Kesenian Taboo yang 

berdomisilikan di Dago Pojok, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Bandung, 

Jawa Barat. Komunitas ini merupakan sebuah komunitas kesenian atau NGO 

(Non – Government Organisation) yang lahir pada tahun 2003 di gagas oleh 

Rahmat Jabaril yang salah satunya dipengaruhi oleh mulai meningkatnya biaya 

pendidikan.  

Komunitas Taboo menggagas sebuah gerakan sosial yang dimulai dengan 

mengumpulkan masyarakat dari wilayah pinggiran Kota Bandung dan membentuk 

Kampung Kreatif guna menarik perhatian pemerintah mengenai mulai naiknya 

biaya dalam dunia pendidikan. Seperti halnya Komunitas Taboo melalui PKBM 

(Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) membuka kelas persamaan mulai SD, SMP, 
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dan SMA dan sederajat, program ini memang diadakan oleh PKBM Komunitas 

Taboo untuk membantu masyarakat kurang mampu di Kota Bandung, khususnya 

di Kelurahan Dago. Selain itu mengapa di khususkan di Kelurahan Dago karena 

mayoritas masyarakat di Kelurahan Dago memiliki tingkat pendidikan yang 

rendah selain itu masyarakat di sana mayoritas tidak mampu untuk 

menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang di atas SD (Sekolah Dasar).  

Sekolah gratis yang diadakan oleh PKBM Komunitas Taboo ini 

mengkhususkan hanya anak usia sekolah atau dewasa yang menginginkan 

memiliki ijazah formal sampai dengan SMA dengan persyaratan warga asli Kota 

Bandung dan memiliki surat keterangan tidak mampu dari instansi terkait terdekat 

dari domisili yang akan mendaftar1, kegiatan ini juga muncul dengan kegiatan 

yang dilakukan oleh Komunitas Ledhok Timoho yang juga sebagai Komunitas 

NGO yang memiliki jalan pendidikan dalam agenda kegiatannya, komunitas ini 

berada di Yogyakarta, komunitas ini adalah sebuah komunitas sosial yang 

memfasilitasi anak jalan dan pemulung hampir sama dengan Komunitas Taboo. 

Komunitas ini juga memiliki konsentrasi yang sama dalam dunia pendidikan. 

Komunitas ini memberikan pendidikan gratis bagi warga di Kawasan Timoho 

Timur Yogyakarta, namun karena keterbatasan yang ada baik dari pengajar dan 

insfrastruktur sekolah yang dibuat oleh komunitas ini hanya sebatas PAUD dan 

TK saja, selebihnya akan di serahkan kepada relasi, relawan, dan investor bagi 

                                                           
1 http://news.detik.com/bandung/read/2012/08/02/145025/1981477/486/rumah-kreatif-taboo-buka-
kelas-persamaan-gratis, Diakses pada minggu, 10 Oktober 2014, 13.19 WIB 
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komunitas ini, nama sekolah yang di buat adalah sekolah Gajah Wong2, melihat 

dari kegiatan agenda kedua Komunitas NGO yang memiliki fokus berbeda namun 

memiliki agenda yang sama yaitu di dunia pedidikan ini menjadikan salah satu 

alasan utama peneliti untuk lebih meneliti Komunitas Taboo sebagai penelitian 

karena fokus utama dan dasar komunitas ini lebih cenderung ke arah kesenian 

namun memiliki cabang pengembangan dunia pendidikan formal dengan 

mengadakan sekolah gratis kejar paket. 

Masyarakat di Kampung Kreatif yang berada di Dago Pojok, Kelurahan 

Dago, Kecamatan Coblong ini di berikan pendidikan dan pembelajaran yang 

berlandaskan kesenian sebagai alat pemersatu dan penarik mereka agar mau 

berpartisipasi dan bergabung dalam Komunitas Taboo ini untuk menjalankan 

Kampung Kreatif. Selain itu di dalam Kampung Kreatif juga diberikan pendidikan 

gratis kebudayaan dan formal untuk masyarakat sekitar. Jika kita melihat dari 

contoh fenomena di atas dijelaskan mengenai bagaimana Komunitas Taboo 

memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu di Bandung berupa 

sekolah gratis, kita akan membahas dan menjabarkan mengenai Kampung Kreatif 

yang di dirikan pada tahun 2011.  

Rahmat Jabaril sebagai penggagas kampung kreatif dan stakeholder dari 

Komunitas Taboo melihat mulai mirisnya keadaan kampung tempat dia tinggal 

yaitu di Dago Pojok, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago. Dimana di dalam 

Kampung Dago pojok ini mulai banyak masyarakat yang terbuai dengan 

masuknya pemodal dari luar Bandung. Dengan dibangun mall dan berbagai 

                                                           
2 http://jogja.tribunnews.com/2014/03/10/200-anak-jalanan-di-yogya-belum-tertangani/, Diakses 
pada Senin, 11 Oktober 2014, 15.49 WIB 
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macam sarana yang di kuasai oleh pemilik modal membuat lapisan masyarakat di 

Kampung Dago Pojok ini perlahan – lahan mulai luntur mempertahankan keadaan 

budaya – budaya lokal, selain itu mereka juga mulai mengalami penurunan 

pemikiran selain dari faktor ekonomi mereka juga berasumsi bahwa pendidikan 

yang dimana idealnya sebagai hal utama berganti dengan bekerja sebagai tujuan 

utama, sehingga banyak warga yang meninggalkan dunia pendidikan demi sebuah 

pekerjaan yang kurang layak. Rahmat Jabaril melihat kuatnya pengaruh pemilik 

modal yang masuk berupa membuat biaya pendidikan yang tinggi dan sekolah – 

sekolah mahal untuk anak – anak orang kaya saja serta pengaruh kapitalisme 

ekonomi dengan dibelinya tanah di kisaran Kelurahan Dago dan membuat 

bangunan berupa tempat kost dan beberapa sarana hiburan sehingga semakin 

banyak juga anak pada usia produktif yang seharusnya mengenyam pendidikan 

menjadi pengangguran karena menunggu lapangan pekerjaan yang di tawarkan 

oleh masuknya pemodal yang membuka lapangan pekerjaan di Kota Bandung 

sendiri.  

Fungsi Kampung Kreatif adalah untuk membuat masyarakat desa yang 

menganggur  mulai berfungsi dan dia mandapatkan haknya sebagai warga negara 

dalam hal pendidikan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, dari 

beberapa komunitas NGO yang juga mendirikan sekolah gratis kebanyakan hanya 

sampai tahapan PAUD atau TK saja, sedangkan di Komunitas Taboo bisa hingga 

SMA. Selain itu Komunitas Taboo juga memberikan pelatihan kepada warga 

sekitar agar mereka jauh lebih produktif dan tidak hanya bergantung menunggu 
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tawaran pekerjaan yang kurang layak dan tidak cukup untuk menghidupi diri 

mereka sendiri. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Strategi apa yang digunakan oleh Komunitas Taboo dalam 

memperjuangkan pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu di 

Dago Pojok, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Bandung, Jawa Barat? 

2. Apa saja hambatan yang dialami oleh Komunitas Taboo dalam 

memperjuangkan pendidikan gratis di Dago Pojok, Kelurahan Dago, 

Kecamatan Coblong, Bandung, Jawa Barat? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui mengenai alasan utama dan strategi apa yang 

digunakan oleh komunitas Taboo dalam memperjuangkan pendidikan 

gratis bagi masyarakat kurang mampu di Dago Pojok, Kelurahan Dago, 

Kecamatan Coblong, Bandung, Jawa Barat. 

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami oleh komunitas Taboo 

dalam memperjuangkan pendidikan gratis di Dago Pojok, Kelurahan 

Dago, Kecamatan Coblong, Bandung, Jawa Barat. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini di bagi atas dua manfaat yaitu segi akademis yang 

bertujuan agar menambahkan variasi dan refrensi dalam segi penelitian Ilmu 
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Politik, selain itu dalam segi praktis kita mengerti strategi Komunitas Taboo 

dalam membetuk sebuah kampung yang mengedepankan budaya tanpa 

meninggalkan pendidikan untuk masyarakat yang berada didalamnya, selain itu 

dengan mengadakan penelitian ini kita juga akan mengerti dan tahu gerakan apa 

saja yang dia lakukan untuk dapat menarik massa dan masyarakat agar dapat 

mendukung gerakan Komunitas Taboo ini. 

 

1.5.  Kerangka Teori 

1.5.1. Civil Society Theory  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan civil society theory dalam 

konteks theories of voluntary organisations. Dalam pendapat yang dikemukakan 

oleh Robert Putnam di buku Foundations of Comparative Politics Cambridge 

Textbooks in Comparative Politics mengenai civil society theory yaitu3 : 

- Voluntary associations – particularly ‘bridging’ associations that bring 

different social groups together – are crucial for the development of 

democratic attitudes, such as trust, reciprocity and satisfaction with 

democracy, and for democratic behaviour , such as civic engagement, 

voting and membership of parties. The social trust and the personal and 

organizational networks that groups create are vital for the social capital 

on with democracy rest. 

                                                           
3 Ken Newton & Jan W. Van Deth. Foundations of Comparative Politics Cambridge Textbooks in 
Comparative Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 2005. Hlm. 177 
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- Voluntary organisations teach the poitical skill of a democracy  - how to 

organize, how to run meetings, how to compromise and how to work and 

cooperate with others for collective goals. 

- not all social organisations generate ‘good’ social capital that is 

beneficial to society as a whole. The Italian mafia, for example, generates 

‘ bad ‘ social capital that is benefit only for the mafia. 

- Putnam’s research on Italy and the USA suggest that economic success 

and democratic stability is rooted in networks of voluntary associations. 

Democratic malaise (falling election turnout and party membership, 

declining trust and political fear and cynicism) is caused by a decline in 

the voluntary organizations that generate social capital. 

 

Robert Putnam berpendapat jika organisasi sukarela merupakan sebuah 

kelompok organisasi yang didalamnya kita dapat belajar untuk mengembangkan 

sikap demokratis yang mengajarkan keterampilan berdemokrasi dan memberikan 

manfaat bagi masyarakat. Namun, tidak semua organisasi sosial yang bersifat 

sukarela ini bermanfaat bagi masyarakat. Ada pula yang menyebabkan kerugian di 

masyarakat, seperti Mafia Italia. Penelitian Putnam di Italia dan Amerika Serikat 

menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi dan stabilitas demokrasi berakar 

dalam jaringan asosiasi organisasi sukarela yang ada. 

Pada civil society theory menganggap proses “bottom-up” di mana 

individu yang bergabung dengan organisasi akan membantu untuk menciptakan 

budaya keterlibatan sipil dan partisipasi demokratis. Pendekatan yang bersifat 
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“top-down” berpendapat bahwa pemerintah akan membantu untuk menciptakan 

kondisi di mana akan tercipta kepercayaan antara pemerintah dengan organisasi 

sukarela yang ada. 

Dalam penelitian ini, Komunitas Taboo sebagai Ornop yang berusaha 

menggunakan Peraturan Pendidikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen secara tegas menyatakan bahwa kedudukan guru sebagai 

tenaga profesional berfungsi meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen 

pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa guru 

memiliki beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan 

sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu4, dengan 

menggunakan landasan UU dan PP tersebut komunitas Taboo dapat menjalankan 

gerakan sosial yaitu sekolah gratis dan kampung kreatif sebagai wadahnya.  

Saat Komunitas Taboo menggunakan dan memanfaatkan dari UU dan juga 

PP yang telah ada untuk melakukan sebuah gerakan sosial baru yang dimana dia 

meminta perhatian pemerintah mengenai keberadaan dari masyarakat miskin kota 

dan dengan kondisi semakin mahalnya biaya pendidikan serta meminta pengakuan 

atas keberaan mereka dengan melakukan gerakan melalui jalur kesenian dan 

sekolah gratis merupakan sebuah bentuk pembelajaran untuk mengembangkan 

sikap demokratis yang mengajarkan keterampilan berdemokrasi dan memberikan 

manfaat bagi masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Putnam di atas. 

 

                                                           
4https://docs.google.com/document/d/1eCsSHoOnOJ9en_4y5NJ6dC0bMKSj9NdMY6OH 
f4Mgnsc/edit diakses pada 15 September 2014, 12:08 AM WIB 
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1.5.2. Teori Gerakan Sosial 

Gerakan sosial penting untuk membentuk sebuah sikap, dimana 

pembentukan sebuah sikap akan berdampak pada saat memunculkan isu-isu 

publik serta berpengaruh pada terbentuknya rumusan kebijakan sosial. Gerakan 

sosial dapat mempengaruhi perubahan dalam individu serta tidak sedikit 

mempengaruhi perubahan dalam konteks politik. 

Gerakan sosial mempunyai fungsi untuk melakukan kontrol terhadap 

ketimpangan sosial yang sengaja maupun tidak terjadi dan berkembang pesat 

akibat negara yang abai terhadap masa depan rakyatnya.5 

Tahap-tahap gerakan sosial menurut Baldrige yang dikutip Soenyono antara 

lain6 : 

 Tahap pertama: Premovement Stage (tahap pra-gerakan), dalam tahap ini 

dimana gerakan sosial akan muncul secara perlahan dengan berbagai 

cobaan akan didapatkan pada tahap ini. Cobaan yang dihadapi memiliki 

jangka waktu panjang serta menitikberatkan pada tekanan dan diskriminasi 

sosial dengan harapan yang lebih baik kedepannya. Penggabungan antara 

tekanan dan harapan akan menghasilkan suatu gerakan. Dalam pra gerakan 

terdapat sebuah kompromi antara anggota gerakan dan pemegang 

kekuasaan, karena perlawanan dari pemegang kekuasaan akan dimulai 

ketika anggota gerakan melakukan perlawanan terlebih dahulu. 

                                                           
5 Suharko. 2006. Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan 
Sosial di Indonesia. Malang: Program Penguatan Simpul Demokrasi bekerja sama dengan 
AVERROES PRESS. Hlm. 5. 
6 Soenyono. 2005. Teori-teori Gerakan Sosial, Suatu Perbandingan dari Berbagai Perspekstif. 
Surabaya: Yayasan Kampusina. Halaman 73-75. 
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 Tahap kedua: Awakening Stage (tahap membangun kesadaran), dalam 

tahap ini terdapat dua faktor yang mampu membangun kesadaran untuk 

melakukan gerakan sosial, Pertama, dibutuhkan pemimpin yang 

karismatik guna memberikan motivasi, spirit dan keberanian agar mampu 

mengubah individu yang pada awalnya mengalami tekanan dan pada 

akhirnya bergabung pada suatu gerakan sosial. Kedua, dibutuhkan upaya 

“resosialisasi” dimana usaha untuk mengangkat kepercayaan diri dari 

kelompok tertindas agar kembali mampu percaya dan mengharagai 

kekuatan sendiri serta membuang pandangan negatif yang selama ini 

melekat tentang anggapan bahwa mereka adalah kelompok rendahan, tidak 

berguna dan pandangang negatif lainnya agar kedepannya diharapkan 

mereka mampu untuk berani dalam melakukan gerakan sosial. 

 Tahap ketiga: Movement Building Stage (tahap membangun gerakan), 

dalam tahap ini guna membangun gerakan sangat dibutuhkan suatu 

organisasi yang memiliki idieologi dan dibangunnya rasa kepercayaan 

didalam organisasi tersebut. 

 Tahap keempat: Influence stage (tahap mempengaruhi kelompok sasaran), 

dalam tahap ini gerakan sudah siap untuk aktif dalam lingkungan 

masyarakat, anggota gerakan sudah memiliki kesadaran untuk terbangun 

serta mencoba mempengaruhi masyarakat agar mendapat dukungan yang 

besar. 

 Tahap terakhir: Outcome (pencapaian hasil), dalam tahap ini gerakan 

dikatakan berhasil apabila gerakan tersebut mampu mempengaruhi 
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kebijakan yang selama ini diperjuangkan serta mampu memberi perlawan 

yang besar bagi pemegang kekuasaan sehingga kebijakan yang 

dikeluarkan sesuai dengan tuntutan dari organisasi gerakan sosial yang 

melakukan perlawanan. 

Sejarah gerakan sosial menurut Soeharko dilatarbelakangi oleh faktor-

faktor perubahan sosial yang ada didalam kehidupan masyarakat, faktor-faktor 

tersebut yakni7: 

1. Proses urbanisasi – perpindahan warga dari area-area pedesaan ke daerah 

perkotaan, telah menciptakan kota-kota besar yang mengantarai 

pertemuan dan interaksi orang dari beragam latarbelakang sosial. 

2. Proses industrialisasi yang menyebabkan massa pekerja (buruh) dalam 

jumlah besar bisa berkumpul di suatu daerah atau kawasan. Kisah gerakan 

sosial berawal dari aksi para buruh ini menuntut hak-hak sosial ekonomi 

mereka. Aksi-aksi paraburuh ini biasanya dibingkai ole ide perjuangan 

kelas. Kisah-kisah gerakan sosial seringkali muncul di universitas atau 

kampus. 

3. Pendidikan massa (mass education) yang membawa orang untuk bertemu 

dan berkumpul bersama. Dalam kombinasi dengan kemajuan teknologi 

komunikasi, prakarsa dan aktivitas gerakan sosial menjadi lebih mudah 

dilakukan dari penyebaran pamphlet pada abab ke 18 ke koran dan 

internet di abad sekarang. 

                                                           
7 Suharko. Op. Cit.  Hlm. 6-7 
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4. Penyebaran gagasan demokrasi dan hak-hak politik seperti kebebasan 

berbicara dan berorganisasi. 

Menurut Doug McAdam yang dikutip Soeharko didalam bukunya, gerakan 

sosial memiliki dinamika dalam kehidupannya, yakni diciptakan, tumbuh, 

mencapai sukses atau gagal, terkadang bubar, dan berhenti atau hilang 

eksistensinya. 8 Tiga faktor yang dapat mempengaruhi dinamika gerakan sosial: 

 Peluang atau kesempatan politik. Dapat muncul apabila terdapatnya 

kebijakan dari pemerintah yang tidak sesuai harapan dari masyarakat atau 

pemerintah tidak menjalankan kebijakan dengan semestinya, dimana ada 

perilaku menyimpang yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan suatu 

kelompok. Sydney Tarrow (1994) mengungkapkan, bahwa kebijakan 

pemerintah yang demikian dapat memberikan peluang bagi hadirnya suatu 

gerakan sosial melalui kemampuannya memberi peluang bagi terjadinya 

isu-isu dan konsekuensi-konsekuensi khusus tertentu yang 

ditimbulkannya.9 

 Struktur Mobilisasi. Gerakan sosial dikatakan memiliki sebuah kekuatan 

apabila gerakan sosial tersebut memiliki networking sebanyak mungkin 

selama gerakan tersebut dapat membangun dan mempertahankan jaringan 

komunikasi dengan pihak luar. Menurut Anders Uhlin, kekuatan suatu 

gerakan sosial akan bisa kuat apabila ada kelompok elit atau intelektual, 

ada LSM, dan aktivis mahasiswa, serta kelompok elit ini mengembangkan 

                                                           
8 Suharko. Op. Cit. Hlm. 8. 
9 Soenyono. Op. Cit. Hlm. 35. 
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kontak dengan organisasi-organisasi yang lebih luas dan lebih berorientasi 

massa.10 

 Proses pembingkaian. Proses pembingkaian menurut David Snow dapat 

diartikan sebagai upaya-upaya strategis secara sadar oleh kelompok-

kelompok orang untuk membentuk pemahaman bersama tentang dunia dan 

diri mereka sendiri yang mengabsahkan dan mendorong aksi kolekif.11 

 

1.6. Kerangka Konsep 

1.6.1. Komunitas 

  Berikut ini adalah pengertian komunitas menurut para ahli  : 

1. Menurut George Hillery Jr., komunitas adalah sekumpulan orang yang hidup 

di satu wilayah dan memiliki ikatan untuk melakukan interaksi satu sama lain 

2. Menurut Sumijatun, komunitas adalah sekelompok masyarakat yang memiliki 

persamaan satu nilai (values), perhatian (interest) yang merupakan kelompok 

khusus dengan batas – batas geografi yang jelas, dengan dengan norma dan 

nilai yang telah melembaga 

3. Menurut Kertajaya Hermawan, komunitas adalah sekelompok orang yang 

saling peduli satu sama lain lebih dari seharusnya, di mana dalam sebuah 

komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar anggota tersebut karena adanya 

kesamaan interest atau values. 

4. Menurut Christensson dan Robinson, komunitas adalah orang – orang yang 

hidup di suatu daerah yang secara geografis itu terbatas, mereka melakukan 

                                                           
10 Ibid, hal. 43 
11 Suharko. Op. Cit. Hlm. 9. 
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komunitas satu dengan yang lain dan memiliki ikatan batin antar sesama dan 

diwilayah di tempat tersebut 

5. Menurut Soenarno, komunitas adalah sebuah identifikasi dan interaksi sosial 

yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional. 

6. Menurut Fairi, komunitas adalah sebuah hasil dari berkumpulnya masyarakat 

dalam jumlah kecil dan teribat dalam tempat yang sudah ditentukan. 

7. Menurut Soekanto, komunitas adalah bagian masyarakat yang bertempat 

tinggal di suatu wilayah (geografis) degan batas – batas tertentu dan faktor 

utama yang menjadi dasaradalah interaksi yang lebih besar diantara 

anggotanya dibanding dengan penduduk di luar batas wilayahnya. 

 

1.6.2.   Gerakan Sosial 

  Secara umum gerakan sosial memiliki definisi yang luas karena 

beragamnya ruang lingkup  yang dimilikinya, terkait mengenai permasalahan 

yang peneliti ambil sebagaian cenderung mengarah kepada ruang gerakan sosial 

baru (GSB), namun gerakan sosial baru meurut Nash (2005) sebagaimana dikutip 

oleh Suharko (2006) menyatakan bahwa GSB (Gerakan Sosial Baru) lebih 

berpusat pada tujuan non – material dan menekankan pada perubahan- perubahan 

dalam gaya hidup dan kebudayaan daripada mendorong perubahan – perubahan 

spesifik dalam kebijakan public atau perubahan ekonomi, namun selain itu 

mengutip juga pendapat Rendra Sigh, Prasetyo (2006) menyatakan beberapa 

karakteristik umum dalam GSB (Gerakan Sosial Baru), dimana GSB menaruh 

konsepsi ideologis mereka pada asumsi bahwa masyarakat sipil tengah meluruh; 
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ruang sosialnya mengalami penyempitan ruang dan aspek masyarakat sipil tengah 

digerogoti oleh kemampuan kontrol negara. Karenanya, GSB membangkitkan isu 

„pertahanan diri‟ komunitas dan masyarakat guna melawan ekspansi apparatus 

Negara: agen – agen pengawasan dan control sosial12.  

Berbeda dengan gerakan sosial yang lama menurut Giddens (1993) 

menyatakan gerakan sosial sebagai politik perlawanan yang terjadi ketika 

masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para 

elit, dalam hal ini masiah bisa peneliti asumsikan mengenai komunitas Taboo 

sebagai gerakan sosial baru selain mereka tidak hanya meminta ruang dalam 

pemerintahan mereka juga meminta perhatian dari pemerintah mengenai 

keberaddan mereka dan berusaha memperjuangkan keberadaan mereka melalui 

ruang pendidikan gratis. 

 

1.7.       Metode Penelitian 

1.7.1  Jenis penelitian  

 Metode penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan  

menggunakan metode penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif 

adalah untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai 

fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian deskriptif adalah 

suatu pengumpulan fakta-fakta dari suatu keadaan yang bertujuan untuk 

                                                           
12 Putra, Fadillah et.al.2006. Gerakan Sosial Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan, dan Tantangan 
Gerakan Sosial di Indonesia. Malang: AVVEROES PRESS. Hlm. 64 
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mengetahui dan memperoleh gambaran tentang sesuatu dengan jelas terhadap 

suatu keadaan.13 

Dalam penelitian kualitatif,  data-data berupa informasi akan didapatkan 

secara langsung dari informan yang terkait. Selanjutnya dari informan tersebut, 

data-data yang didapat kemudian akan diolah lebih lanjut oleh peneliti untuk 

memperoleh jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya yang 

berkaitan dengan gerakan sosial yang digagas oleh Komunitas Taboo dalam 

pembentukan usaha sekolah gratis dan kampung kreatif Bandung. 

 

1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dago Pojok, Kelurahan Dago, Kecamatan 

Coblong, Bandung, Jawa Barat. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan 

pertimbangan peneliti untuk mempermudah dalam hal pengambilan data dan 

penguasaan daerah ketika terjun ke lapangan untuk melaksanakan penelitian. 

Waktu penelitian yang digunakan mulai dari persiapan, pengumpulan data, 

pengolahan dan analisis data, hingga penyusunan skripsi adalah pertengahan 

Bulan September hingga awal Bulan Desember tahun 2014.  

 

1.7.3 Subyek Penelitian  

            Penelitian ini tertuju kepada gerakan sosial yang digagas oleh Komunitas 

Taboo dalam pembentukan usaha sekolah gratis dan kampung kreatif Bandung. 

                                                           
13 David Marsh, Gerry Stocker. 2010. Teori dan Metode dalam Ilmu Politik. Bandung: Nusa 
Media. Hlm. 74 
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Dalam penelitian ini diperlukan adanya subjek penelitian. Subjek dalam penelitian 

ini adalah  para  informan yang menjadi narasumber dari informasi penelitian.  

Subjek atau informan yang sangat sesuai dengan penelitian ini yaitu adalah 

mereka yang masuk kedalam komunitas Taboo ini sekaligus stakeholder dalam 

komunitas Taboo. Teknik pemilihan informan ini digunakan secara purposive, 

yaitu memilih informan berdasarkan kriteria – kriteria tertentu yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini.  

Komunitas Taboo berisikan sebagaian besar merupakan aktivis seniman 

yang berdomisili di Dago Pojok kabupaten Bandung, usia dari anggota komunitas 

ini sangat beragam dan sebagian besar merupakan anak muda dengan latar 

belakang ekonomi dan pendidikan yang beragam. Dipilihnya subjek yang 

termasuk di komunitas Taboo ini untuk memenuhi kriteria informan dalam 

pengulasannya tentang strategi dan hambatan yang dialami komunitas Taboo 

menurut para informan, sehingga di peroleh data yang relevan. 

Peneliti memulai dengan batu pijakan dengan melihat Komunitas Taboo 

yang solid dan saling membantu dalam pembentukan kampung kreatif sebagai 

sarana pendidikan gratis. Dengan ini peneliti langsung menemui komunitas Taboo 

yang memiliki basecamp di daerah Dago Pojok kabupaten Bandung, tidak semua 

anggota komunitas ini dijadikan sebagi informan melainkan mereka yang diangap 

peneliti memiliki kapabilitas dan serta memiliki wawasan mengenai gerakan 

komunitas Taboo dalam pembentukan kampung kreatif. Informan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Dispendik Kota Bandung, Dra. Hj. Yetty Hemdiati M.Pd. 
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2. Lurah Kelurahan Dago, Oman Soemantri S.Pd. 

3. Warga sekitar Kelurahan Dago (Peserta sekolah gratis), Eni 

4. Peserta sekolah gratis, Gibran Ajib Jabbaril. 

5. Pengajar sekolah gratis, Agung Eko 

6. Stakeholder Komunitas Taboo, Rahmat Jabaril. 

 

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data 

Data pada penelitian ini di kumpulkan dengan beberapa cara sesuian 

dengan apa yang di sebutkan oleh Miles dan Huberman (1992)14 sebagai 

trianggulasi data, yatu: 

1. teknik wawancara mendalam (in depth interview) 

2. observasi 

3. studi dokumentasi 

Teknik utama yang digunakan adalah dengan wawancara menggunakan 

pedoman wawancara, teknik tersebut sesuai dengan teknik metodologi yang 

dipilih oleh peneliti, yaitu deskriptif kualitatif. Melalui informan yang dipilih, cara 

menentukan informan adalah dengan cara snowball sampling yaitu metode 

pencarian informan dengan menanyakan kepada informan awal mengenai 

siapakah informan lain yang memiliki kapablitas dalam wawancara guna 

mendapatkan data15. Snowball sampling is an approach for locating information-

rich key informants. Using this approach, a few potential respondents are 

contacted and asked whether they know of anybody with the characteristics that 
                                                           
14 Miles, Mattew B dan Huberman, Michael.1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press. 
15 http://www.dse.vic.gov.au/effective-engagement/toolkit/tool-snowball-sampling, diakses: 14:46 
WIB, 11 November 2014. 
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you are looking for in your research,wawancara bertujuan untuk memperoleh 

keterangan dan data dari individu – individu tertentu sebagai informan untuk 

keperluan berbagai macam informasi. 

Wawancara merupakan bentuk dari perbincangan, seni bertanya dan 

mendengar. Peneiti dalam wawancara ini tidaklah berperangkat netral dalam 

memandang sebuah realitas yang ada, peneliti lebih dipengaruhi oleh pemahaman 

yang dimiliki, sehingga lebih memandang sebuah pemahaman situasional. Yang 

bersumber dari interaksional khusus. 

Wawancara yang dilakukan dengan dua bentuk yakni wawancara 

terstruktur (dilakukan dengan menggunakan pertanyaan – pertanyaan yang 

ditanyakan sesuai dengan permasalahan yang diteliti). Dan wawancara tidak 

terstruktur (wawancara yang dilakukan bila terdapat perkembangan jawaban dari 

informan diluar pertanyaan terstruktur namun tidak terlampau jauh dari 

permasalahan yang diteliti). Untuk bentuk yang kedua ini lebih dekat kepada 

teknik observasi. 

Observasi dilakukan untuk memperoleh data lain mengenai Komunitas 

Taboo, yang tidak dapat dilalui dengan wawancara sehingga menjadi data – data 

sekunder yang merupakan data pelengkap bagi penelitian ini. Selanjutnya dari 

ketiga teknik analisa tadi akan dilaukan kroscek analisa yang bertujuan untuk 

mengetahui berbagai ketimpangan – ketimpangan sehingga dapat ditarik sebuah 

kesimpulan dari analisa tersebut. 

Untuk mendapatkan infromasi yang benar – benar akurat, tahapan pertama 

dan merupakan tahapan utama adalah mempelajari karakteristik informan yang 
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termasuk dalam komunitas Taboo. Dalam hal ini peneliti memiliki beberapa rekan 

dalam komunitas Taboo tersebut yang dimana dapat membantu mempermudah 

dalam meperoleh tahapan – tahapan data dari informan.  

Studi dokumentasi merupakan data sekunder yang digunakan untuk 

menunjang penelitian ini, yaitu wawancara – wawancara yang relevan dengan 

focus analisa, antara lain majalah, artikel, jurnal, web – web, dan skripsi – skripsi 

serta data sekunder yang didapat dari komunitas Taboo seperti AD/ART, struktur, 

dan foto – foto kegiatan Komunitas Taboo.  

 

1.7.5. Teknik analisis data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik analisis kualittatif dengan focus rangkaian makna secara deskriptif. Data – 

data yang telah diperoleh dkumpulkan, kemudian diolah, dan diseleksi. Lalu di 

analisis dengan teori yang didapat guna mendapatkan gambaran yang jelas dengan 

realitas yang diteliti. Data – data akan diseleksi dan disusun dengan pola dan 

focus tersendiri.  

Setelah itu dilakukan pengolahan data, dalam hal ini dibagi atas dua cara 

yaitu pemetaan yang berguna untuk mencari perbedaan dan persamaan klasifikasi 

yang muncul dari data yang tersedia. Cara kedua adalah proses menghubungkan 

hasil –hasil klasifikasi tersebut dengan refrensi teori yang tersedia. 

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan dan analisis data terdiri dari tiga 

alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
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Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar 

yang mucul dari catatan – catatan dilapangan. Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga 

kesimpulannya dapat ditarik dan diverivikasi. Alur kedua adlah penyajian data, 

yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberikan kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan yang merupakan kegiatan analisis. Yang ketiga, 

kesimpulan – kesimpulan deverifikasi selama penelitian berlangsung dan makna 

yang muncul dari data harus bisa diujikan kebenaranya dan kecocokannya yang 

merupakan sebuah validitasnya.  

 

 

 

 

                                                           
16 Miles, Mattew B dan Huberman, Michael.1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press. 
Hlm.20 
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