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ABSTRAK 
 

Fenomena dugem merupakan fenomena yang tumbuh dan berkembang di 
kota-kota besar. Fenomena dugem itu dapat dilihat sebagai fenomena kaum muda 
yang bergerak begitu cepat dan bersifat ganjil dari sudut pandang orang tua. 
Merujuk pada Kajian Budaya (Cultural Studies) yang dilakukan oleh Centre for 
Contemporary Cultural Studies (CCCS) Birmingham- UK terhadap dunia Barat 
(setelah perang), terdapat perbedaan dengan muncul dan berkembang biaknya 
terhadap bentuk musik, gaya hidup, aktivitas waktu senggang, tarian dan bahasa 
yang diasosiasikan dengan kaum muda mereka, diharapkan dapat memahami 
proses dinamika hadirnya fenomena tersebut. Sebagai sebuah bentuk dari 
subkultur komunitas dugem juga memiliki komunikasi verbal dan nonverbal 
mereka sendiri sebagai alat untuk berinteraksi. Penelitian mengenai dugem dalam 
konteks komunikasi masih jarang ditemukan, maka penelitian ini bertujuan untuk 
mengeksplorasi komunikasi verbal dan non verbal pada komunitas dugem yang 
berada di Surabaya. Penelitian ini lebih difokuskan pada bagaimana komunikasi 
verbal seperti bahasa, atau istilah-istilah yang digunakan oleh komunitas dugem. 
Serta bagaimana komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh, sentuhan, 
parabahasa, penampilan fisik, parfum, topic pembicaraan, konsep waktu, warna 
dan artefak yang mereka tunjukkan secara sengaja maupun tidak. 

 Sasaran dalam penelitian ini adalah komunitas 677, sebagai komunitas 
dugem terbesar di Surabaya karema memiliki massa yang paling banyak serta 
komunitas yang sangat eksis dalam dunia dugem. Proses pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi. Wawancara 
dilakukan terhadap informan-informan yang merupakan 5 anggota komunitas 677 
dan observasi dilakukan pada saat informan melakukan aktivitas dugem. 

Berdasarkan temuan dan analisis data, peneliti menemukan adanya 
berbagai bentuk komunikasi verbal dan nonverbal pada setiap informan. Hal 
tersebut menunjukan bahwa komunitas dugem 677 memiliki bahasa panggilan 
yang hanya dimiliki oleh mereka sendiri, seperti “yange”. Mereka juga 
menggunakan beberapa bahasa ataupun istilah lain yang mengikuti subkultur 
dugem yang telah ada sejak lama di Surabaya. Pada komunikasi nonverbal, 
komunitas 677 juga memiliki kecenderungan yang membuatnya berbeda dengan 
komunitas dugem yang lain yaitu dapat dilihat dari bentuk sentuhan, topic 
pembicaraan, serta warna dress code yang mereka tentukan ketika melakukan 
kegiatan dugem. Selain itu komunikasi verbal dan nonverbal yang ditunjukan 
tersebut dapat menunjukan sebuah konformitas dalam komunitas 677 sebagai 
tingkat dari kesepakatan kelompok serta dapat mengidentifikasi bagaimana gaya 
hidup yang dianut sebagai suatu identitas bagi komunitas dugem yang hedonis.  
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