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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar belakang masalah 

Pengaruh dari dunia Barat mempengaruhi gaya hidup yang berkembang 

pada masyarakat saat ini. Tanpa adanya filter (saringan) yang mengacu pada 

norma dari budaya timur, maka gaya hidup bisa berdampak negatif pada perilaku 

yang ada di masyarakat. Memang tidak dapat dipungkiri, tidak semua budaya 

Barat dapat berdampak negatif, tetapi jika tidak mampu memilah-milah, 

kebudayaan yang sifatnya negatif yang akan kita jadikan acuan dalam menjalani 

kehidupan di masa sekarang. 

Perilaku (behaviour) adalah segala tindakan manusia yang disebabkan 

baik karena dorongan organismenya, tuntutan lingkungan alam, atau karena 

dorongan organisme serta hasrat-hasrat psikologisnya maupun karena pengaruh 

masyarakat dan kebudayaannya. (Suyono, Kamus Antropologi, 1985). 

Pergaulan dan lingkungan sosial mempengaruhi dalam perkembangan 

kepribadian seseorang. Kepribadian yang muncul dalam diri seseorang dimulai 

dari lingkungan yang terkecil yaitu keluarga. Karena keluarga merupakan 

lingkungan sosial yang paling kecil dan yang paling dekat dengan kita. Maka 

intensitas keluarga sebagai wadah yang dapat mengatur perilaku. Baik atau 

buruknya perilaku seseorang sangat bergantung dari lingkungan terkecil, yaitu  

keluarga dimana orang tersebut berada. Konflik yang terjadi di dalam keluarga 
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jelas harus bisa diminimalisir agar tidak menciptakan perilaku yang di luar 

kendali. 

 Fase remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat 

penting. Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke 

dewasa. Istilah ini menunjukkan masa awal pubertas sampai tercapainya 

kematangan. Menurut World Health Organization (WHO), batasan remaja secara 

umum adalah mereka yang berusia 10 sampai 19 tahun (Proverawati A, 2010). 

Remaja atau adolescence (Inggris), berasal dari bahasa Latin “dolescere” 

yang berarti tumbuh ke arah kematangan. Kematangan yang dimaksud adalah   

bukan hanya kematangan fisik saja, tetapi juga kematangan sosial dan psikologis 

(Widyastuti dkk, 2009).  

Jumlah remaja di Indonesia mencapai 36 juta jiwa dan 55% nya adalah 

remaja putri. Menurut data Susenas BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2006 jumlah 

remaja putri usia 10-19 tahun di Jawa Timur ± sejumlah 2.916.399 juta jiwa (Biro 

Pusat Statistik, 2006). 

Gaya hidup sering disalah artikan oleh sebagian besar remaja di Indonesia, 

tak terkecuali remaja putri. Gaya hidup adalah cara hidup individu yang di 

identifikasikan oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka (aktifitas), apa 

yang mereka anggap penting dalam hidupnya (ketertarikan) dan apa yang mereka 

pikirkan tentang dunia sekitarnya (Plummer, 1983). 

Adler (dalam Hall & Lindzey, 1985) menyatakan bahwa gaya hidup 

adalah hal yang paling berpengaruh pada sikap dan perilaku seseorang dalam 

hubungannya dengan 3 hal utama dalam kehidupan yaitu pekerjaan, persahabatan, 
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dan cinta. Sedangkan Sarwono (1989) menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi gaya hidup adalah konsep diri. 

Salah satu contoh gaya hidup para remaja putri yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari yang saat ini kian berkembang adalah gaya hidup “Dugem”. 

Dunia Gemerlap (dugem) dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai dua 

arti. Pertama, gaya (irama) dalam bentuk musik yang digemari oleh remaja-remaja 

yang bersifat kontemporer. Kedua, kelab malam tempat muda-mudi 

mendengarkan musik atau menari irama disko. Gaya hidup Dunia Gemerlap 

(Dugem) merupakan seperangkat praktik dan sikap untuk mengkonsumsi hiburan 

malam yang membedakan antara individu satu dengan yang lainya, yang 

digunakan untuk melukiskan individu beserta status individu tersebut.  

Dugem atau yang sering dikenal dengan istilah Clubbing merupakan salah 

satu gaya hidup di zaman sekarang yang merupakan hasil adopsi dari negara-

negara barat. Seseorang melakukan clubbing  ada kemungkinan besar karena 

terinspirasi akan kehidupan para selebritis, orang-orang terkenal, orang-orang 

yang bekerja di bidang entertainment dalam memperoleh kesenangan. Selain itu 

kesamaan latar belakang pada seseorang, dapat menimbulkan rasa saling memiliki 

antara satu dengan yang lainnya. Beberapa faktor pendukung antara lain, seperti 

memiliki sebuah kesamaan pada sesuatu. Tentu jika sudah memiliki perasaan 

saling memiliki bisa meminimaliskan sebuah konflik karena memiliki kesamaan 

sudut pandang yang sama terhadap sesuatu hal. Sebuah kebersamaan yang 

terjalin, dapat menjadikan kesamaan visi dan misi dalam memandang sebuah 

kehidupan. Hubungan tersebut dapat terjalin dalam kelompok kecil yang di 
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dalamnya terdiri dari 3-5 orang, maupun dalam kelompok yang lebih besar bisa 

lebih dari 5 orang.  

Clubbing, sebuah kata kerja yang berasal dari kata Club, yang berarti pergi 

ke klub-klub untuk mendengarkan musik (biasanya bukan musik hidup) dan untuk 

melepaskan kepenatan dan semua beban ritual sehari-hari. Clubbing merupakan 

salah satu bentuk aktifitas waktu luang yang sedang menjadi suatu fenomena 

sosial, dan merupakan salah satu bentuk gaya hidup yang sedang banyak digemari 

oleh orang-orang muda, tak terkecuali remaja. Clubbing sendiri merupakan istilah 

yang sering digunakan untuk melakukan aktifitas ke diskotik, bar, dan pub, 

dengan suasana yang dibuat menyerupai tempat hiburan malam. 

Malbon, (1999) mendefinisikan Clubbing sebagai sebuah aktifitas 

pertunjukan di dalam suatu ruangan yang bersuasana redup dengan lampu-lampu 

dan dengan diiringi musik-musik. Clubbing sudah dikenal baik dari kalangan 

muda maupun tua. Perkembangan dugem sebenarnya berawal dari kalangan 

menengah atas yang memanfaatkan waktu luangnya agar terhindar dari stress 

pekerjaan. Akan tetapi ada juga orang yang mengatakan bahwa dugem sebenarnya 

ada dimana-mana, bukan dari kalangan ekonomi atas saja yang merintisnya. 

Di Indonesia, clubbing sering juga disebut dugem, dunia gemerlap, karena 

tidak lepas dari kilatan lampu disko yang gemerlap dan dentuman musik techno 

(tekno merupakan bentuk musik dansa elektronik) yang dimainkan oleh para DJ 

(Disk Jockey) yang terkadang datang dari luar negeri. 

Para clubbers (sebutan orang-orang yang suka clubbing) berasal dari 

berbagai macam tingkatan sosial dan usianya pun beragam mulai dari remaja   
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belasan tahun sampai Lansia yang masih aktif pun ikut tenggelam dalam dunia 

malam. Hal tersebut dapat terlihat ketika dugem dianggap oleh para clubbers yang 

merupakan sebuah kemajuan dan bagi mereka sebuah kemajuan itu adalah sesuatu 

yang harus diikuti, para clubbers beranggapan bahwa kebudayaan barat serta gaya    

hidupnya adalah sebuah kemajuan kemudian memenunculkan konsep ketinggalan   

pada mereka yang tidak mengikuti trend tersebut. 

Kota Surabaya yang termasuk sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia 

dengan tingkat pertumbuhan remaja putri yang tinggi juga tidak luput dari gaya 

hidup Dugem tersebut. Bisa dilihat di tiap sudut bagian kota Surabaya banyak 

terdapat bangunan-bangunan tempat hiburan malam yang menyediakan makanan 

dan minuman, menyajikan beberapa pertunjukan musik, hingga menjual minum-

minuman keras (ber-alkohol). 

“Hari Sabtu malam minggu hingga dini hari, beberapa tempat dugem dan 

pangkalan remaja, padat remaja putri. Mereka ada yang berpakaian belahan 

punggung dan dada. Gaya hidupnya menggambarkan pergaulan bebas remaja 

Surabaya. Belum yang ada di taman-taman kota. Selain pangku-pangkuan, ada 

yang sampai berlebihan seperti hubungan suami istri. Praktik semacam itu 

mendekati sinyalemen bahwa banyak remaja putri Surabaya yang sudah tak 

perawan. Sabtu malam hingga Minggu dini hari, Surabaya Pagi memantau 

sejumlah tempat dugem di Surabaya. Sebab, biasanya pasangan muda-mudi kerap 

menghabiskan waktunya di akhir pekan. Benar saja, saat memasuki tempat 

hiburan malam di kawasan Jalan Sumatera pukul 11.30 WIB, semua meja di sana 

sudah terisi. Termasuk yang ada di depan bar dan dua ruang VIP. Kebetulan 

malam itu pengelola tempat hiburan itu mendatangkan artis dari ibu kota. Tak 

heran jika kedatangan artis tersebut mampu menyedot perhatian para clubber. 

Pengunjung dunia hiburan malam orangnya ya itu-itu saja. Hanya ketika ada event 

biasanya pengunjung lebih banyak, bahkan sampai full, kata Ipink, marketing 
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manager sebuah tempat dugem tersebut. Namun, yang menjadi perhatian 

Surabaya Pagi bukan pada penampilan si artis. Tetapi, para pengunjungnya yang 

kebanyakan masih remaja. Saat ditanya, mereka kebanyakan mengaku masih 

duduk di bangku sekolah menengah atas. Meski begitu, penampilan mereka cukup 

berani. Si wanita berani tampil dengan gaun terbuka. Penampilan artis dari Jakarta 

hanya awal panasnya suasana malam yang dingin, di saat kota Surabaya diguyur 

hujan tiga jam lebih. Pasalnya, para pengunjung belum sepenuhnya mabuk. Di 

setiap meja di sana terlihat botol minuman keras berkadar alkohol tinggi. Seperti 

Red Label, Martell hingga Jack Daniels. Mereka baik pria dan perempuan di sana 

menuangkan minuman ke gelas, lalu diminum secara bersama-sama. Suasana 

mulai memanas ketika Disk Jockey (DJ) memainkan musik-musik techno 

progresif. Mereka yang mabuk mulai jingkrak-jingkrak. Bahkan, beberapa remaja 

yang masih berseragam putih abu-abu itu tanpa sungkan-sungkan terlihat peluk 

cium, sambil cekikikan. Ciumannya makin memanas manakala mereka 

melangkah di pojok dekat ruang VIP yang lampunya temaram. Dari bau 

mulutnya, keluar aroma alkohol. Mereka juga merokok. Meski jam menunjukkan 

pukul 02.00 dini hari, tempat ini belum juga close (tutup). Padahal, sesuai Perda 

tempat dugem harus tutup pada jam tersebut. Justru suasana kian panas. Apalagi, 

ada game nge-dance paling hot. Cewek-cewek berpakaian seksi berlomba-lomba 

agar tampil seseksi mungkin, hanya demi mendapat sebotol minuman keras 

impor. Biasa mas, kalau nggak gini, ya nggak ramai, cetus seorang pria yang 

duduk di bar, dekat panggung utama. Pemandangan di tempat dugem di Jl 

Sumatera itu ternyata juga terjadi di tempat lain. Seperti di tempat hiburan yang 

berada di Surabaya Town Square (Sutos) dan tempat dugem di MEX Building 

Jalan Pregolan. Bahkan, menurut sejumlah kalangan clubber, di diskotek tertentu 

menjadi ajang pesta narkoba. Operasi yang dilakukan Polres dan Polda beberapa 

waktu lalu, nggak ngaruh, ucap seorang sumber yang bekerja di tempat hiburan 

malam. Selain narkoba, lanjutnya, tempat dugem sering dijadikan tempat untuk 

mencari pasangan, yang ujung-ujungnya check in di hotel.”  

(www.surabayapagi.com/index.php?read~ diakses pada tanggal 21 Januari 2014) 
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Berdasarkan data yang sudah dituliskan di atas, gaya hidup dugem yang 

dianut remaja putri tidak hanya menjadikan tempat tersebut sebagai tempat untuk 

berkumpul dengan teman sebaya maupun yang lebih tua dari mereka, menikmati 

musik dan menari saja, akan tetapi fenomena yang terjadi, di tempat dugem juga 

digunakan sebagai salah satu tempat praktik seseorang atau kelompok melakukan 

perilaku menyimpang. Sebagai contoh, tempat tersebut dijadikan sebagai tempat 

untuk minum-minuman beralkohol, penyalahgunaan narkoba, hingga praktik seks 

bebas. 

Masa remaja merupakan masa transisi antara masa anak – anak dengan 

masa dewasa yang disertai banyak perubahan baik fisik, kognitif, maupun sosial 

(Feldman dkk dalam Yuniardi, 2006). Oleh karena itu, masa remaja dianggap   

sebagai masa yang paling rentan masalah. Sebagaimana Erikson dan Hurlock   

(Yuniardi, 2006) menyatakan bahwa masa remaja merupakan masa paling kritis 

dalam delapan tahap perkembangan manusia. 

Merebaknya gaya hidup Dugem di kalangan remaja putri pada saat ini juga 

terjadi karena beberapa fasilitas promo yang ditawarkan oleh pengelola tempat 

hiburan malam itu sendiri. Fasilitas promo tersebut antara lain adalah 

dibagikannya kartu tanda masuk yang hanya berlaku untuk pengunjung yang 

berjenis kelamin perempuan di hari-hari tertentu. Kartu tanda masuk yang 

dimaksud peneliti disini lebih popular dikalangan pengunjung tempat Dugem 

disebut sebagai Freepass. Kartu ini biasanya dibagikan secara gratis. Jadi ketika 

seorang remaja putri mengunjungi tempat dugem dengan membawa Freepass 

tersebut, mereka bisa masuk tempat tersebut tanpa dikenakan biaya masuk, dan 
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biasanya mereka juga mendapat 1 sloki (gelas kecil) minuman gratis yang biasa 

disebut dengan Welcome Drink yang berisi minuman beralkohol. 

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara langsung, 

dugem merupakan gaya hidup modern dalam menghabiskan sebagian waktu 

malam untuk berpesta pora dengan teman atau pasangannya yang dilakukan 

dengan berbagai suguhan menu makanan dan minuman berakohol dan sangat 

identik dengan pergaulan lawan jenis tanpa batas. Selain itu gaya hidup dugem 

identik dengan kehidupan glamour dengan menggunakan pakaian seksi yang 

memperlihatkan aurat dan mereka melakukan dance atau tarian diatas dance floor 

atau lantai tari. Tidak hanya itu di dalam tempat dugem tersebut juga disajikan 

berbagai tampilan seksi dancer di atas bar dengan baju yang sangat minim dan 

memperlihatkan auratnya sehingga dugem merupakan suatu gaya kehidupan yang 

juga bertentangan dengan nilai – nilai serta norma sosial yang berlaku di 

masyarakat. 

Berdasarkan beberapa uraian yang diungkapkan di atas dapat dilihat  

bahwa dugem adalah gaya hidup remaja dalam berkelompok dengan lingkungan 

sosialnya (teman). Pengaruh lingkungan sosial tersebut sangat mewarnai remaja 

baik dalam sikap, minat penampilan maupun perilaku remaja putri tersebut, dalam 

hal ini yang dikaji adalah gaya hidup Dugem dan perilaku menyimpang remaja 

putri di tempat dugem maupun di luar tempat Dugem. 

Dalam hal lain, kegiatan dugem yang dilakukan oleh remaja putri tersebut 

menimbulkan beberapa tindakan menyimpang yang lain seperti bolos sekolah, 
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berbohong kepada orang tua, menjual beberapa barang pribadi yang mereka 

peroleh dari orang tua mereka untuk digunakan pergi ke tempat dugem. 

1.2  Fokus Penelitian 

 Peneliti dalam fokus penelitiannya merumuskan permasalahan menjadi 2 

pertanyaan, yaitu: 

1.  Apa yang melatar belakangi seorang remaja putri mengikuti gaya hidup 

Dugem? 

2. Bagaimana proses Perilaku menyimpang remaja putri? 

3. Apa bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh remaja putri? 

I.3  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan 

masalah, yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui latar belakang mengapa seorang remaja putri mengikuti 

gaya hidup Dugem. 

2. Untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya Perilaku menyimpang 

remaja putri. 

3. Untuk mengetahui bentuk-bentuk Perilaku menyimpang yang dilakukan 

oleh remaja putri. 

1.4  Manfaat Penelitian 

 I.4.1 Manfaat akademis 

  Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian 

ilmiah, studi empiris bagi kajian sosiologi, serta diharapkan dapat menjelaskan 

realita yang ada dengan pengkaitannya terhadap teori-teori yang relevan, yang 
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dapat merefleksikan sebuah realita yang berkaitan dengan perilaku menyimpang 

di kalangan remaja putri di tempat dugem. Mengetahui latar belakang seorang 

remaja putri mengikuti  dugem dan untuk mengetahui bagaimana proses 

terjadinya perilaku menyimpang remaja putri di tempat dugem tersebut. Serta 

dapat dijadikan untuk pertimbangan penelitian berikutnya. 

I.4.2 Manfaat praktis 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

berupa masukan untuk para institusi pendidikan guna mengedukasi para remaja 

putri tentang bahaya mengikuti gaya hidup Dugem dan perilaku menyimpang dan 

juga masukan untuk para instansi pemerintahan lain yang berhubungan dengan 

pendidikan remaja dan tempat hiburan malam khususnya di Kota Surabaya supaya 

memberikan kebijakan atau aturan kepada para pengelola tempat hiburan malam 

di Kota Surabaya untuk membatasi umur pengunjung tempat hiburan malam dan 

sanksi yang lebih tegas kepada para pengelola yang melanggar aturan tersebut 

serta sebagai masukan untuk para orang tua yang memiliki remaja putri untuk 

lebih bisa memberikan pengawasan terhadap remaja putri supaya remaja putri 

mendapat lingkungan pergaulan yang baik untuk tumbuh kembang remaja putri 

agar terhindar dalam gaya hidup Dugem dan untuk mencegah remaja putri 

melakukan perilaku menyimpang. 

I.5   Kerangka Teori 

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang relevan 

dengan permasalahan yang akan diteliti. Hal tersebut dimaksudkan agar teori yang 

digunakan dapat menjadi sebuah penjelasan untuk mendekati realitas yang telah di 
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uji kebenarannya, serta juga dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam 

mendeskripsikan keadaan, situasi, dan lain sebagainya untuk mengungkap makna 

dibalik remaja putri mengikuti gaya hidup Dugem serta melakukan perilaku 

menyimpang. 

I.5.1  Teori Asosiasi Diferensial 

Teori ini menyebutkan bahwa penyimpangan perilaku adalah suatu 

fenomena yang telah dipelajari seseorang atau sekelompok orang. Keadaan ini 

memiliki penjelasan yang sama dengan seseorang yang mempelajari nilai-nilai 

tentang konformitas. Menurut Zebua dan Nurdjayadi (2001), Konformitas adalah 

suatu tuntutan yang tidak tertulis dari kelompok teman sebaya terhadap 

anggotanya tetapi memiliki pengaruh yang kuat dan dapat menyebabkan 

munculnya perilaku-perilaku tertentu pada anggota kelompok.  

Dengan demikian, mempelajari nilai-nilai menyimpang dan nilai-nilai 

konformitas, adalah hal yang yang sama karena keduanya melalui proses-proses 

belajar yang sama, tetapi mungkin arah dan dari proses belajarnya yang berbeda. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Asosiasi Diferensial 

milik Edwin H. Sutherland. Menurut Sutherland, penyimpangan adalah 

konsekuensi dari kemahiran atau penguasaan atas suatu sikap atau tindakan yang 

dipelajari dari norma-norma yang menyimpang, terutama dari sub-kultur atau di 

antara teman-teman sebaya yang menyimpang. 
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Teori Asosiasi Diferensiasi memiliki 9 proposi, yaitu : 

1. Perilaku menyimpang adalah hasil dari proses belajar atau yang dipelajari. Ini 

berarti bahwa penyimpangan bukan diwariskan atau diturunkan, bukan juga hasil 

dari intelegensi yang rendah atau karena kerusakan otak. 

2. Perilaku menyimpang dipelajari oleh seseorang dalam interaksinya dengan orang-

orang lain dan melibatkan proses komunikasi yang intens. 

3. Bagian utama dari belajar tentang perilaku menyimpang terjadi di dalam 

kelompok-kelompok personal yang intim atau akrab. Sedangkan media massa, 

seperti tv, majalah, atau koran, hanya memainkan peran sekunder dalam 

mempelajari penyimpangan. 

4. Hal-hal yang dipelajari di dalam proses terbentuknya perilaku menyimpang adalah 

: (a) teknis teknis penyimpangan, yang mana kadang-kadang sangat rumit tetapi 

kadang-kadang juga cukup sederhana; (b) Petunjuk-pentunjuk khusus tentang: 

motif, dorongan, rasionalisasi dan sikap-sikap berperilaku menyimpang. 

5. Petunjuk-pentujuk khusus tentang motif dan dorongan untuk berperilaku 

menyimpang itu dipelajari dari definisi-definisi tentang norma-norma yang baik 

maupun tidak baik. Proposi ini mengakui keberadaan norma-norma untuk setia 

dan taat pada aturan-aturan yang sudah ada dan ia mungkin dapat juga melakukan 

pelanggaran terhadap aturan-aturan yang sudah ada. Sebagai contoh, ada orang 

yang berpendapat bahwa mencuri adalah salah, apalagi bila barang-barang yang 

dicuri tidak diasuransikan, apalagi dalam tindakan pencurian tersebut ada orang 

yang celaka atau terluka. Tetapi sebaliknya mencuri dibenarkan apabila orang 

yang memiliki barang itu sangat kaya., apalagi barang tersebut diasuransikan dan 
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tentu saja tidak ada orang yang sungguh-sungguh celaka akibat tindak pencurian 

tersebut. 

6. seseorang menjadi menyimpang karena ia menganggap lebih menguntungkan 

untuk melanggar norma dari pada tidak melanggar. Anggapan tersebut melalui 

proses pemahaman tentang berbagai definisi tentang norma-norma. Jadi apabila 

seseorang mendefinisikan bahwa lebih menguntungkan melanggar norma dari 

pada tidak melanggar, karena tidak ada hukuman atau sanksi yang tegas, atau 

orang lain membiarkan atau tidak menegur tindakannya yang menyimpang atau 

pelanggaran itu membawa keuntungan ekonomi, maka terbentuklah perilaku 

menyimpang. Sebaliknya, sesorang tidak menjadi menyimpang karena orang itu 

beranggapan bahwa akan  lebih menguntungkan apabila tidak melakukan 

pelanggaran norma (diberi pujian, disanjung, dijanjikan diberi pahala atau masuk 

surga, dan sebagainya) 

7. terbentuknya asosiasi diferensial itu bervariasi tergantung dari: frekuensi, durasi, 

prioritas dan intensitas. 

8. proses mempelajari penyimpangan perilaku melalui kelompok atau asosiasi yang 

juga memiliki pola-pola menyimpang atau sebaliknya,  tidak menyimpang, 

melibatkan semua mekanisme yang berlaku di dalam setiap proses belajar. Ini 

artinya, tidak ada proses belajar yang unik untuk memperoleh cara-cara 

berperilaku menyimpang. 

9. Meskipun perilaku menyimpang merupakan salah satu ekspresi dari kebutuhan 

dan nilai nilai masyarakat yang umum., tetapi penyimpangan perilaku tersebut 

tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut. Karena 
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perilaku yang tidak menyimpang juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai dan 

kebutuhan yang sama. Misalnya, kebutuhan untuk diakui atau memperoleh 

pengakuan, merupakan ekspresi dari dilakukannya berbagai tindakan, misalnya 

pembunuhan massal (dianggap tindakan menyimpang) dan ikut pemilihan 

presiden (dianggap tidak menyimpang). (Budirahayu, 2009, Hal: 140-143) 

I.5.2  Teori Kontrol 

Ide utama di belakang Teori Kontrol  adalah bahwa penyimpngan 

merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini 

dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak 

patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran-

pelanggaran hukum. Oleh sebab itu para ahli teori kontrol menilai perilaku 

menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan sesorang untuk mentaati 

hukum. Dalam konteks ini, teori kontrol sosial pararel dengan teori konformitas. 

 Salah satu ahli yang mengembangkan teori ini adalah Hirschi (1969). Ia 

mengajukan beberapa proposisi teoritisnya, yaitu : 

a. Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat 

dari kegagalan mensosialisasi individu warga masyarakat untuk bertindak 

konform terhadap aturan atau tata tertib yang ada. 

b. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas atau perilaku kriminal, merupakan bukti 

kegagalan kelompok-kelompok sosial konvesional untuk mengikat individu agar 

tetap konform, seperti: keluarga, sekolah atau institusi pendidikan dan kelompok-

kelompok dominan lainnya. 
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c. Setiap individu seharusnya belajar untuk konform dan tidak melakukan tindakan 

menyimpang atau kriminal. 

d.  Kontrol internal lebih berpengaruh dari pada kontrol eksternal. (Budirahayu, 

2009, Hal: 143-144) 

Ahli lain yang juga mengembangkan teori kontrol adalah Albert J. Reiss 

(1951). Reiss menjelaskan bahwa tindakan kenakalan remaja juga disebabkan 

oleh kurangnya kontrol sosial pada dirinya. Menurut Reiss, setidaknya ada tiga 

komponen yang menyebabkan seseorang bertindak delikuen atau berperilaku 

menyimpang, yaitu : 

a. Kurangnya kontrol internal selama anak- anak. 

b. Kian menghilangnya kontrol tersebut. 

c. Adanya inkonsistensi (ketidak sesuaian) atau kontradiksi di antara norma-norma 

yang ada. Misalnya, perbedaan norma di sekolah, keluarga atau masyarakat, akan 

menimbulkan pertentangan di dalam individu. (Budirahayu, 2009, Hal: 146) 

Teori kontrol ini kemudian di kembangkan oleh Walter Reckless 

(1961,1973) ia menyebutnya dengan Containtment Theory Teori (Teori 

pengawasan atau pengendalian). Reckless berpendapat bahwa kontrol pada 

perilaku sesorang dapat berasal dari diri si individu itu sendiri (interpersonal), 

maupun dari lembaga-lembaga politik dan sumber-sumber hukum lainnya. Ada 

dua jenis pengawasan (containtment), yaitu: 

a. Inner containtment, yang ditemukan di dalam diri seseorang; dan 

b. Outer containtment, di mana kontrol muncul dari kekuatan atau tekanan di 

lingkungan individu. Kedua sumber pengawasan tersebut bergabung untuk 
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menjaga sebagian besar anggota masyarakat agar tidak melakukan penyimpangan 

dari norma-norma sosial yang ada. Menurut Reckless (1961) pengawasan internal 

dan eksternal berposisi netral dan berada di antara tekanan serta tarikan sosial. 

(Budirahayu, 2009, Hal: 147-148) 

I.6  Metode dan Prosedur Penelitian 

I.6.1  Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Merujuk pada permasalahan penelitian yang dicari, yaitu untuk 

mengetahui apa latar belakang remaja putri mengikuti gaya hidup Dugem dan 

melakukan perilaku menyimpang maka dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan jenis penelitian studi kasus deksriptif. Alasan peneliti 

menggunakan penelitian ini karena peneliti ingin menggambarkan kasus yang 

diangkat dalam penelitian ini yaitu gaya hidup dugem yang dilakukan oleh remaja 

putri sekaligus untuk mengetahui bagaimana proses dan bentuk perilaku 

menyimpang remaja putri di tempat Dugem maupun di luar tempat Dugem. 

Teori tersebut dirasakan cukup bisa untuk digunakan sebagai pisau analisis 

serta untuk menjawab fokus penelitian dalam penelitian ini. Dengan penelitian 

yang sedemikian ini, peneliti berusaha untuk mendiskripsikan data primer di 

dukung data-data sekunder yang telah diperoleh.  

Diharapkan dengan metode ini diperoleh data dan gambaran (deskripsi) 

yang jelas dan lengkap dengan analisis-analisis yang komperhensif. Dan dengan 

menggunakan metode analisa kualitatif  dapat menghasilkan data yang meyeluruh. 
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I.6.2  Batasan Konsep 

I .6.2.1 Remaja 

Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak menuju 

masa dewasa. Batasan usia remaja dapat berbeda-beda pada suatu tempat, 

tergantung pada budaya yang berlaku dalam tempat tersebut. Menurut WHO 

(badan PBB untuk kesehatan dunia) batasan usia remaja adalah 12 sampai 24 

tahun. Sedangkan dari segi program pelayanan, definisi remaja yang digunakan 

oleh Departemen Kesehatan adalah mereka yang berusia 10 sampai 19 tahun dan 

belum kawin. Sementara itu menurut BKKBN (Direktorat Remaja dan 

Perlindungan Hak Reproduksi) batasan usia remaja adalah 10 sampai 21 tahun. 

Dalam penelitian ini, agar tidak terjadi kerancuan dalam pengambilan 

informan nantinya, maka batasan umur yang digunakan oleh peneliti adalah 

informan yang memiliki rentang umur antara 17 - 20 tahun yang juga masih 

berstatus sebagai pelajar (bukan mahasiswa). 

I.6.2.2 Konsep Dugem 

Tempat dugem secara global biasa disebut dengan Nightclub. Untuk lebih 

mengetahui lebih lanjut tentang tempat dugem (Nightclub) akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

Nightlife, evening entertainment: the entertainment or social life that goes 

on in a place in the evenings. 

Nightclub, place of entertainment open late: a place of entertainment open 

late at night, offering music, dancing, and drink, and sometimes serving 

food and providing a floor show 
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I.6.2.3 Clubbing dan Clubbers 

Dugem secara global biasa disebut dengan Clubbing. Untuk mengetahui 

lebih lanjut akan dijelaskan dibawah ini: 

Clubbing, going to Nightclubs: the activity of going to Nightclubs. 

Clubbers, (1) member of club: somebody who belongs to a club (2) club 

wielder: somebody who uses a club. 

Sedangkan Clubbers adalah sebutan bagi para orang yang yang 

berkunjung di tempat dugem. (http://digilib.itb.ac.id/files/disk1/571/jbptitbpp-gdl-

hamalosmar-28502-2-pagesfr-2.pdf) Diakses pada 28 Juni 2014. 

 

I.6.2.4 Konsep Perilaku Menyimpang 

 Dalam mendefinisikan perilaku menyimpang sesungguhnya bukan 

merupakan sesuatu yang mudah. Hal itu dikarenakan penyimpangan perilaku 

sifatnya relatif, tergantung dari siapa yang mendefinisikan, dalam situasi atau 

konteks yang seperti apa dan di dalam komunitas atau kelompok apa 

penyimpangan itu terjadi.  

 Ada empat macam definisi perilaku menyimpang berdasarkan sudut 

pandang atau perspektifnya masing-masing. Keempat definisi itu adalah : Definisi 

Penyimpangan Secara Statistikal, Definisi Penyimpangan Secara Absolutis 

(mutlak), Definisi Penyimpangan Menurut Kaum Reaktivis, dan Definisi 

Penyimpangan Secara Normatif. 

Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan menggunakan definisi 

perilaku menyimpang dengan sudut pandang penyimpangan secara normatif. 
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 Definisi perilaku menyimpang berdasarkan sudut pandang ini, didasarkan 

pada asumsi, bahwa penyimpangan adalah suatu standar tentang “apa yang 

seharusnya atau tidak seharusnya dipikirkan, dikatakan atau dilakukan oelh 

manusia pada suatu keadaan tertentu”. Pelanggaran terhadap norma seringkali 

diberi sanksi oleh penonton sosialnya. Sanksi-sanksi tersebut merupakan tekanan 

dari sebagian besar anggota masyarakat yang merasa konform dengan norma-

norma tersebut. (Budirahayu, 2009, Hal: 49) 

I.6.3  Lokasi Penelitian 

 Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih oleh penulis adalah 3 tempat 

Dugem yang berada di kota Surabaya. Yaitu X rooftop tempat dugem yang berada 

di Surabaya bagian utara, yang bertempat di daerah Jl. Pahlawan, kemudian lokasi 

penelitian kedua berada pada satu lokasi dengan gedung perhotelan di pusat kota 

Surabaya yaitu Y resto and bar dan yang terakhir, yaitu Z club adalah tempat 

dugem yang berada satu lokasi dengan bangunan mall yang terletak di sekitar area 

Surabaya Barat. Dalam hal ini peneliti tidak dapat mencantumkan nama tempat 

Dugem tersebut dikarenakan alasan privacy keamanan untuk tempat dugem 

tersebut. Alasan peneliti memilih tempat tersebut karena peneliti juga bertindak 

sebagai partisipant observant mengetahui bahwa pengunjung tempat tersebut 

didominasi oleh para remaja, selain itu tempat tersebut sering membagikan kartu 

Freepass yang sudah di jelaskan di latar belakang sebelumnya, dan untuk masuk 

ke tempat tersebut pengunjung tidak perlu menunjukkan kartu identitas sehingga 

memungkinkan bahwa remaja putri di bawah umur bisa dengan mudah masuk ke 

tempat tersebut. 
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I.6.4 Teknik Pemilihan Informan  

Dalam penelitian ini informan yang diambil adalah individu-individu yang 

dianggap relevan untuk menjawab permasalahan yang ada, dalam hal ini adalah 

remaja putri yang berusia antara 17 sampai 20 tahun yang berstatus sebagai SMA 

yang mengikuti gaya hidup dugem dan berperilaku menyimpang. 

Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan SnowBall 

Sampling atau teknik bola salju, dimana sampel ditentukan melalui informan 

kunci, kemudian ditambah dan diluaskan menurut informasi sampel pertama, 

begitu seterusnya. (Agus Salim, 2006, Hal: 71). 

Snowball sampling merupakan teknik penentuan informan dengan cara 

mengambil orang pertama yang dijumpai, dan selanjutnya mengikuti petunjuknya 

untuk mendapatkan sampling berikutnya sehingga mendapatkan data lengkap dan 

mendalam, ibaratnya bola salju yang menggelinding, semakin jauh semakin besar. 

(Sutopo, H.B., 2002. Hal. 37) 

Pemilihan teknik tersebut dikarenakan, gaya hidup dugem pada seseorang 

tidak dapat dipahami hanya dengan sekali atau dua kali pengamatan saja, 

melainkan harus mengamati perilaku-perilaku yang dilakukan dalam 

kesehariannya. Untuk membantu memudahkan dalam proses menggali data, 

akhirnya peneliti memilih teknik snowball. Karena dalam penelitian ini, peneliti 

tidak dapat dengan mudah menjudge seseorang melakukan perilaku menyimpang 

dengan pengamatan sekilas saja, melainkan harus mengamati kesehariannya. Hal 

tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Adler dan Clark: 

“When population listings are unvailable (as in the case 
of “community elites’, gay couples, upperworld or 
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underworld criminals, and so forth), snowball sampling 
can be very useful. Snowball sampling involves using 
some members of the group of interest to identify other 
members.” (Emily Stler Adler dan Roger Clark, 2011. 
Hal: 119) 
 

Penggunaan snowball sampling berguna apabila tidak memiliki daftar 

penuh informan dalam kelompok sosial. Individu dalam kelompok sosial tempat 

penelitian dilakukan diminta untuk merujuk anggota lainnya untuk mendapatkan 

data yang dicari. 

Langkah awal dalam penelitian ini peneliti menemui informan kunci yaitu 

NP. Perkenalan peneliti dengan NP berawal pada saat informan NP bertugas 

sebagai SPG di sebuah event yang diadakan oleh Event Organizer yang juga 

dimana peneliti tergabung dalam tim Event Organizer tersebut. Peneliti menemui 

NP dengan harapan NP sebagai informan pertama dapat membantu proses 

pemilihan informan berikutnya kepada peneliti. Dipilihnya informan NP bukan 

tanpa pertimbangan, melainkan karena NP adalah informan yang masuk dalam 

kriteria yang ditentukan oleh peneliti.  

Dari rekomendasi NP peneliti mendapat data sebanyak 8 remaja putri yang 

melakukan gaya hidup Dugem. Setelah mendapatkan data yang dihimpun dari NP, 

peneliti melakukan proses seleksi guna memfokuskan kriteria untuk informan 

selanjutnya. Proses seleksi tersebut dilakukan dengan cara survei mengenai umur 

dan status pendidikan calon informan berikutnya. Survei yang dilakukan oleh 

peneliti berguna untuk menemukan kriteria informan yang tepat sesuai dengan apa 

yang menjadi topik bahasan penelitian ini. 
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Dalam survei tersebut, dari 8 remaja putri yang direkomendasikan, 

ditemukan sebanyak 4 diantara mereka yang masuk dalam kriteria yang telah 

ditentukan peneliti. Mereka adalah AR, VH, CA, dan FF. 

Dari 8 (delapan) remaja putri tersebut, peneliti memilih 4 (empat) 

informan yang dipilih berdasarkan tingkat pendidikannya yaitu, adalah yang 

masih berstatus sebagai pelajar sekolah. Peneliti menggunakan dasar 

pertimbangan tersebut karena dengan status pelajar mereka, maka kesulitan yang 

akan dihadapi oleh informan dalam menjalanai gaya hidup dugem ini juga lebih 

besar. Sehingga informan yang terpilih adalah informan AR, VH, FA, dan CA.  

Pemilihan terhadap 4 (empat) informan baru yang dilakukan oleh peneliti 

adalah karena telah ditentukannya jumlah subyek penelitian. Dalam penelitian ini, 

peneliti akan melakukan wawancara terhadap 5 (lima) subyek penelitian.  

Penentuan jumlah informan tersebut dipilih atas dasar kejenuhan data pula. 

Selain itu peneliti beranggapan bahwa jawaban dari kelima informan tersebut 

sudah mencapai titik jenuh, dimana jawaban-jawaban yang diberikan oleh 

informan satu dengan yang lain memiliki kesamaan jawaban. Dari hasil tersebut, 

peneliti berasumsi bahwa penggalian data yang telah dilakukan peneliti 

mengalami titik jenuh. 

Daymon dan Holloway memberikan penjelasan tentang kejenuhan data, 

yaitu: 

“Bagaimana Anda mengetahui kapan harus berhenti 
mengumpulkan data ... ketika data baru yang dihasilkan 
tidak memberikan informasi apapun ... ini berarti, Anda 
telah sampai pada titik di mana data yang ada selalu bisa 
dimasukkan dalam kategori yang telah Anda temukan ... 
maka, dalam hal ini, Anda telah mencapai batas-batas 
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akhir pengumpulan data dan analisis.” (Christine 
Daymon dan Immy Holloway, 2002. Hal: 197) 
 

 Kejenuhan data adalah keadaan dimana data yang diterima mengalami 

pengulangan, atau mendapatkan fakta yang sama. Kesamaan data tersebut 

kemudian tidak mampu memberikan informasi baru terkait data yang dicari. 

Jumlah informan yang lebih kecil bisa diterima hingga kejenuhan terjadi, yaitu 

ketika tidak muncul data baru yang penting. (Christine Daymon dan Immy 

Holloway, 2002. Hal: 254) 

Data baru yang penting, adalah dimana kebutuhan data untuk analisa 

dalam rangka menjawab fokus penelitian yang diangkat dalam penelitian ini. 

Dengan demikian, pengambilan informan dihentikan karena tidak mampu 

memberikan kebaruan data yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. 

Namun, apabila informasi yang didapat dari 5 (lima) informan tersebut dirasa 

masih kurang dalam kaitannya untuk melengkapi data, maka peneliti akan 

menambah lagi jumlah informan sampai data yang didapatkan mengalami 

kejenuhan. 

I.6.5  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan, 

maka teknik yang digunakan adalah wawancara mendalam (in depth interview). 

Teknik utama yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman 

wawancara (interview guide). Melalui informan, wawancara bertujuan untuk 

memperoleh keterangan dan data dari individu-individu tertentu untuk keperluan 

berbagai macam informasi (Koentjaraningrat, 1994, Hal: 130). 
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Untuk mendapatkan informasi yang benar-benar akurat, tahap pertama dan 

yang merupakan tahap utama adalah mempelajari karakteristik pribadi subyek 

yang menjadi informan. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan ke tahap 

berikutnya karena dengan membangun hubungan dekat tanpa batasan diharapkan 

timbul keterbukaan kemudian informasi yang ingin digali akan mengalir dengan 

lancar dan runtut dalam suasana yang kondusif, santai, dan penuh dengan suasana 

keakraban selama wawancara dilakukan. Wawancara tersebut dilakukan dengan 

menggunakan berbagai pertanyaan yang telah dirumuskan pada pedoman 

wawancara (interview guide). 

I.6.6  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode seperti 

yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) dengan langkah-

langkah: reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk proses 

pemilihan, pengeditan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan di lapangan. Selanjutnya data 

yang merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dalam 

penelitian ini disajikan dalam bentuk matriks. Format matriks merupakan 

abstraksi atau penyederhanaan dari data kasar yang diperoleh dari catatan di 

lapangan. Penyusunan matriks beserta penentuan data kasar yang masuk 

dilakukan berdasarkan kasus atau topik bahasan. Selanjutnya dari data yang 

terdapat disusun dalam matriks tersebut, kemudian dilakukan penarikan 

kesimpulan yang dideskripsikan secara normatif. 
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Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi 

data sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

Alur kedua adalah penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun 

melalui pemetaan matriks yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan yang merupakan kegiatan analisis yang ketiga. Kesimpulan-

kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang 

muncul dari data harus diuji kebenarannya dan kecocokannya melalui analisa 

terstruktur tersebut berdasarkan konseptualisasi penelitian. 
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