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ABSTRAK 
Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti terhadap gaya hidup straight edge di lingkungan 

underground. Straight edge lahir dilingkungan underground, khususnya hardcore punk, sebagai 

alternative gaya hidup anak muda yang menolak untuk mengkonsumsi tembakau, minuman 

beralkohol, mengkonsumsi narkoba, melakukan seks bebas dan hal adiktif yang merusak tubuh 

lainnya, yang notabene identik dengan lingkungan underground. Keputusan seseorang menjadi 

straight edger memunculkan beragam reaksi baik pro maupun kontra. Keputusan menjadi 

straight edge merupakan komitmen seumur hidup. Yang menjadi permasalahan adalah mengapa 

seseorang merasa perlu memutuskan menjadi straight edge? Studi ini mengkaji bagaimana 

straight edger mengkonstruksi gaya hidup straight edge dalam scene underground Surabaya.  

Teori yang digunakan untuk menganalisis fenomena ini adalah teori konstruksi sosial yang 

dipopulerkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Teori tersebut memandang 

masyarakat sebagai proses yang berlangsung dalam tiga momen dialektis yang simultan itu– 

eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi – serta masalah legitimasi yang berdimensi kognitif 

dan normatif, maka yang dinamakan kenyataan sosial itu merupakan suatu konstruksi sosial 

buatan masyarakat sendiri dalam perjalanan sejarahnya dari masa silam, ke masa kini dan menuju 

masa depan. Metode penelitian yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif, dan pemilihan informan telah ditentukan dengan ktiteria tertentu, yakni memilih 

pemuda yang aktif dalam scene underground dan merupakan straight edger.  

Setelah melakukan tahapan penelitian, maka peneliti menghasilkan beberapa temuan-temuan 

pokok. Pertama, Straight edger mengkonstruksi straight edge sebagai hak yang dimiliki oleh 

setiap individu untuk menjalani kehidupan yang bebas dari hal-hal adiktif yang merusak tubuh. 

Straight edge adalah pilihan pribadi tidak bisa dipaksakan pada orang lain dan tidak ada 

pertanggung jawaban selain kepada diri sendiri.  
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