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ABSTRAK 

Komunitas punk di Indonesia lebih terkenal dengan cara berpenampilannya 

dan perilakunya yang di cap negatif oleh masyarakat, dengan dandanan yang tidak 

pada sewajarnya seperti menggunakan gaya rambut Mohawk, baju yang lusuh, celana 

super ketat ini membuat masyarakat takut ketika berdekatan dengan komunitas punk. 

Tindakan mereka pun juga meresahkan masyarakat seperti meminta uang dengan 

paksa.Dari latar belakang tersebut, pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah 

yaitu 1. . Bagaimana perilaku anggota komunitas punk di Surabaya. .2. Bagaimana 

dampak pemberian stigma negatif oleh masyarakat terhadap anggota komunitas punk 

di Surabaya.Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku anggota 

komunitas punk dan mengetahui dampak pemberian stigma negatif yang diberikan 

oleh masyarakat. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paragidma perilaku sosial, 

dimana paradigm sosial adalah untuk memahami kenyataan sosial berada dalam 

hubungan stimulus dan respon yang dialami individu ketika berhadapan dengan 

lingkungannya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dimana peneliti 

berusaha menggambarkan bagaimana perilaku anggota komunitas punk. Untuk 

mendeskripsikan rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland 

dan menggunakan teori labeling yang dikemukakan oleh Edwin H. Lemert. Teori 

asosiasi diferensial merupakan teori tentang perilaku menyimpang, dimana menurut 

teori ini penyimpangan adalah konsekuensi dari kemahiran dan penguasaan atas suatu 

sikap atau tindakan yang dipelajari dari norma-norma yang menyimpang.Sedangkan 

teori labeling mengatakan bahwa definisi-definisi sanksi sosial dapat membuat 

individu untuk berperilaku lebih menyimpang lagi, karena dia sudah mendapatkan 

pengecapan sebagai individu yang berperilaku menyimpang. 

 Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku anggota komunitas 

punk dipengaruhi oleh peran komunitas punk dan stigma negatif yang diberikan oleh 

masyarakat terhadap anggota komunitas punk tidak mempegerahui perilaku anggota 

komunitas punk, tetapi anggota komunitas punk justru melakukan penolakan terhadap 

pengecapan tersebut dengan cara melakukan aksi-aksi sosial dengan tujuan agar 

masyarakat tidak memandang negatif komunitas punk. 
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