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ABSTRAC 

 Lifestyle grows consecutive with modernity. Generaly, lifestyle grows in the 

urban society because there’s many product that people consume or buy not because they 

need except for the image they get from consume or buying these products. One of them 

that is booming these days is a vinyl record. This vinyl record is booming because some 

people want music that is more deluxe. This research was made to see the phenomenon 

on how this vinyl record become a lifestyle of a collectors, which is supported by music 

store like Cempaka Music Store, Blackwood Record Store, and Galaksi music. This 

research is using the qualitative method with in-depth interview, observation, and 

documentation on its data collective technique. The theory that used to research this 

phenomenon is lifestyle theory by David Chaney. Results that have been collected from 

this reseach is what kind of impacts that makes the collectors interested with the vinyl 

record and render it as a lifestyle. 
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ABSTRAK 

 Gaya hidup tumbuh beriringan dengan Modernitas. Umumnya, gaya hidup 

berkembang pada masyarakat perkotaan karena banyak produk-produk yang membuat masyarakat 

untuk mengkonsumsi bukan karena kebutuhan melainkan karena citra yang terdapat pada suatu 

produk tersebut.  Salah satu produk yang saat ini booming ialah Piringan hitam. Boomingnya 

piringan hitam ini disebabkan karena orang-orang menginginkan musik yang lebih mewah. 

Penelitian ini dibuat untuk melihat fenomena bagaimana piringan hitam ini dijadikan kolektor 

sebagai suatu gaya hidup dengan didukung adanya toko musik yang tersebar khususnya di 

Surabaya seperti Cempaka Music Store, Blackwood Record store, dan Galaksi Music. Penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori yang dipakai dalam 

meneliti fenomena ini adalah teori gaya hidup yang dibuat oleh David Chaney. Hasil yang didapat 

dari penelitian ini adalah pengaruh apa saja yang membuat kolektor tertarik dengan piringan hitam 

dan menjadikannya satu gaya hidup. 

Kata kunci: Gaya Hidup, Piringan Hitam, Kolektor 
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PENDAHULUAN 

Koentjaraningrat dalam 

bukunya yang berjudul Pengantar 

Ilmu Antropologi (2009: 150-151) 

berpindirian bahwa dalam kebudyaan 

terdapat tiga wujud. Wujud yang 

pertama adalah wujud ide, gagasan, 

nilai, dan norma yang wujudnya 

adalah abstrak sehingga tidak dapat 

diraba dan lokasinya masih berada di 

dalam pikiran masyarakat suatu 

kebudayaan tertentu. Wujud yang 

kedua adalah sistem sosial mengenai 

tindakan berpola yang dihasilkan 

manusia itu sendiri, dimana 

lokasinya lebih konkrit daripada 

wujud yang pertama karena bisa 

diamati disekeliling lingkungan kita 

bagaimana aktivitas manusia yang 

saling berinteraksi, berhubungan, dan 

bergaul satu sama lain. Dan yang 

ketiga adalah wujud kebudayaan 

fisik, dimana kebudayaan yang 

dihasilkan oleh manusia dengan 

menggunakan sistem ide tersebut 

sehingga menghasilkan karya fisik 

yang berbentuk nyata seperti mulai 

dari bentuk-bentuk yang besar seperti 

mobil sampai yang sederhana seperti 

piringan hitam. 

Musik menjadi bagian dari 

kehidupan manusia dan salah satu 

bagian dari kesenian. Kesenian 

merupakan salah satu dari tujuh 

unsur budaya yang dicetus oleh 

Koentjaraningrat. Musik sebagai 

seni, musik dibuat untuk 

mengungkapkan sesuatu perasaan 

dan ide yang secara ekspresif 

dihasilkan oleh pencipta lagu dengan 

bantuan alat-alat musik. Menurut 

Immanuel Kant (1724-1804) yang 

diambil dari 

(https://www.djarumcoklat.com/artic

le/musik-adalah-ranting-dari-pohon-

filsafat, yang diakses pada tanggal 10 

Februari 2018) musik adalah bahasa 

ekspresi manusia yang masih harus 

diterjemahkan, emosi saja tidak 

cukup untuk menerangkan musik, 

oleh sebab itu diberlakukan kaidah-

kaidah logis untuk mendasari 

kesenian. musik dikatakan indah bila 

dapat mempengaruhi pendengar 

musik tersebut dan merasakan 

imajinasi dari nada-nada yang 

dibunyikan. 

Media musik pada awal 

perkembangannya adalah vinyl 

kependekan dari polyvinyl chloride 

https://www.djarumcoklat.com/article/musik-adalah-ranting-dari-pohon-filsafat
https://www.djarumcoklat.com/article/musik-adalah-ranting-dari-pohon-filsafat
https://www.djarumcoklat.com/article/musik-adalah-ranting-dari-pohon-filsafat
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yaitu sejenis bahan kimia yang sering 

digunakan sebagai bahan kabel, 

furnitur, mainan, dan produk-produk 

yang berhubungan dengan kesehatan 

atau dalam Bahasa Indonesianya 

disebut dengan Piringan hitam. 

Piringan hitam masih hidup 

dan masih eksis sampai zaman 

modern ini tidak lain karena masih 

banyak orang yang mengkoleksi dan 

mengumpulkan Piringan hitam 

sebagai hobi dan gaya hidup. 

Memang banyak sekali jenis-jenis 

hobi yang dimiliki oleh setiap 

individu seperti mendengarkan 

musik, bermain bola, bermain basket, 

penyanyi, dan hobi mengkoleksi 

sesuatu. 

Selain untuk dikoleksi, 

piringan hitam juga termasuk salah 

satu bentuk dari gaya hidup 

(lifestyle). Gaya hidup sendiri tidak 

bisa dilepaskan dari masyarakat 

modern, pada masa kini gaya hidup 

berkembang luas dan tidak terbatas 

pada masyarakat tertentu melainkan 

melekat pada seluruh lapisan 

masyarakat. Gaya hidup sendiri 

merupakan suatu bentuk perbedaan 

yang didasarkan pada pola-pola 

perilaku yang berbeda antar individu 

dengan individu lainnya. Gaya hidup 

sendiri digunakan untuk memahami 

dengan tujuan untuk menjelaskan apa 

yang seorang individu lakukan, 

dengan beberapa alasan seperti 

mengapa mereka melakukan, dan 

apakah yang mereka lakukan tersebut 

memiliki esensi bagi dirinya ataupun 

individu (Chaney, 2017 : 40). 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif yang 

berarti menjelaskan dan 

menggambarkan secara mendalam 

tentang Gaya Hidup para Kolektor 

piringan hitam di Surabaya. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan 

teknik pemilihan informan menurut 

Spradley yaitu Enkulturasi penuh, 

Keterlibatan langsung, Suasana 

budaya yang tidak dikenal, Cukup 

waktu, dan Non analitik. 

Dalam menentukan lokasi 

penilitan, peneliti memilih Surabaya, 

Jawa Timur dalam penilitiannya. 

Surabaya merupakan kota 

metropolitan terbesar kedua setelah 
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DKI Jakarta. Pada penelitan ini 

peneliti memilih tiga toko musik di 

Surabaya yang sudah terkenal yaitu 

yang pertama bernama Cempaka 

Music Store yang berlokasi di 

Ketintang Selatan II Nomor 34, 

Surabaya, kedua, Galaksi Music 

Surabaya yang berlokasi Jl. Simo 

Sidomulyo V No.36, Petemon, Kec. 

Sawahan, Surabaya, dan yang ketiga 

ialah Blackwood yang berlokasi di 

Pagesangan II No.36, Pagesangan, 

Jambangan, Kota Surabaya, Jawa 

Timur. Alasan penulis dalam 

pemilihan lokasi penelitian ini adalah 

selain keterjangkauan dalam 

menggali data karena penulis juga 

tinggal di Surabaya, pemilik 

Cempaka Music Store, Galaksi 

Music Surabaya, dan Blackwood 

juga seorang kolektor piringan hitam 

yang memiliki beragam aliran musik 

dan piringan hitam yang dijual juga 

terbilang banyak dan lengkap karena 

selain banyak juga beragam aliran 

mulai dari musik Indonesia sampai 

luar Indonesia dari musik lama 

sampai musik rilisan terbaru. Selain 

itu ketiga toko rilisan fisik ini juga 

terkenal di Surabaya khususnya bagi 

para penggemar rilisan fisik musik 

maupun kolektor. Selain itu toko 

musik cempaka, galaksi, dan 

blackwood sudah mempunyai 

langganan tetap dan barang-barang 

dagangannya sudah banyak dikirim 

mulai dari pulau jawa, luar  pulau 

jawa, bahkan luar negeri. 

. Lokasi ini dinggap peneliti 

cukup untuk memenuhi syarat 

penentuan informan menurut 

Spradley. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Di dalam gaya hidup terdapat 

keberadaan citra yang tidak bisa 

dipisahkan satu dengan yang lainnya. 

Gaya hidup adalah suatu cara 

manusia untuk memberikan makna 

tertentu pada kehidupannya, 

sehingga dalam hal itu manusia 

membutuhkan ruang atau medium 

untuk mengekspresikannya seperti 

pada benda-benda dan ruang-ruang 

tertentu yang memiliki nilai berharga 

dan prestige yang tujuannya ialah 

ingin membedakan antara satu 

dengan yang lainnya seperti yang di 

jelaskan oleh Drs. J.H De Goode 

(dalam Schoorl: Modernisasi. 1981) 

dalam Menno. S (1994: 24) bahwa 
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terdapat beberapa ciri dari watak 

khas tata kehidupan kota seperti 

kepadatan dan jumlah penduduk 

yang relatif besar, pengaruh sektor 

industri dan jasa dalam kehidupan 

ekonomi, dan salah satunya yang 

paling penting ialah heterogenitas 

susunan penduduk. 

 Gaya hidup sudah merupakan 

salah satu ciri dari masyarakat 

modern yang berarti memanfaatkan 

suatu benda atau ruang untuk 

menjadi ciri-ciri menonjol baik 

dalam diri individu maupun 

kelompok. Salah satunya ialah 

kolektor piringan hitam. Meskipun 

teknologi pada saat ini sudah sangat 

maju sehingga banyak kemudahan 

yang didapat seperti salah satunya 

untuk mendengarkan musik. Pada 

saat ini musik digital sangat beragam 

dan sangat mudah didapat hanya 

dengan sentuhan jari. Tapi tidak bagi 

kolektor piringan hitam, bagi mereka 

musik tidak hanya sebagai musik 

melainkan sebuah effort dan 

authentic dari musik itu sendiri.  

Kolektor Piringan Hitam memiliki 

ciri-ciri perilaku, kebiasaan, dan 

istilah-istilah yang mereka 

kembangkan sendiri dalam 

komunitas dan kesehariannya yang 

membedakan gaya hidup tersebut 

dengan gaya hidup lainnya. Bab ini 

berisikan tentang identitas, 

bagaimana keseharian kolektor 

piringan hitam, aktivitas apa saja 

yang dilakukan saat berkumpul dan 

pakaian apa yang dipakai sehari-hari 

sehingga penjelasan tentang gaya 

hidup kolektor ini tidak sebatas dari 

ciri khas dan penyebab melainkan 

suatu cerminan tentang apa yang 

mereka lakukan sehingga 

menjadikan koleksi piringan hitam 

sebagai gaya hidup yang dijalankan. 

Salah satu yang menarik dari 

gaya hidup ini adalah setiap orang 

yang menggilai musik tidak lepas 

dari yang namanya sesuatu yang 

dipakai yaitu kaos band. Kaos band 

adalah salah satu ciri yang paling 

menonjol dari kolektor musik, 

rasanya kurang lengkap jika keluar 

rumah tanpa memakai kaos band 

favorit karena kaos band sendiri 

sudah menjadi identitas bagi 

penggila musik, ibarat seperti makan 

tanpa minum, ada sesuatu yang 

kurang dan lengkap jika tidak 

memakai kaos band dan bahkan 
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menjadikan seseorang tidak percaya 

diri ketika tidak memakai kaos band. 

Kaos band ini melambangkan 

kesedeharnaan dalam hidup, dimana 

dalam hidup ini tidak perlu untuk 

menjadi kaya dan memiliki banyak 

mobil, cukup dengan memakai kaos 

band dan mendengarkan musik yang 

disenanginya sudah sangat cukup 

untuk membuat kolektor bahagia. 

Ciri Khas Kolektor Piringan 

Hitam adalah Jumlah piringan hitam 

yang terbatas sehingga menjadikan 

kolektor memiliki nilai prestige saat 

memiliki piringan hitam yang 

dincarnya, lalu perjuangan 

mendapatkan piringan hitam yaitu 

para kolektor mencari piringan hitam 

yang diincarnya sampai keluar negeri 

dan membeli di toko online. Ketiga, 

piringan hitam memiliki jenis macam 

rekaman yaitu early press, first 

press, re-issue, dan, Re-master. Ke-

empat, merakit pemutar piringan 

hitam, dimana semakin bagus 

pemutar piringan hitam semakin 

bagus suara yang dihasilkan sehingga 

para kolektor untuk menghabiskan 

banyak uang. 

Ada beberapa alasan dan 

tujuan mengapa piringan hitam 

menjadi suatu yang berharga. Alasan 

yang pertama adalah karena piringan 

hitam memiliki suara yang ekslusif. 

Kedua, piringan hitam memiliki 

cover yang besar. Ketiga, memiliki 

citra nostalgia. Keempat, pemutar 

piringan hitam yang unik. Kelima, 

dari mengkoleksi piringan hitam 

tersebut mendapatkan pengalaman-

pengalaman seru, Keenam piringan 

hitam dapat merubah hidup dan 

dapat memberi kepuasan batin 

pemiliknya. 

 

KESIMPULAN 

 Menurut penelitian ini 

dapat diketahui bahwa seorang 

kolektor piringan hitam memiliki 

gaya hidup tersendiri. Gaya hidup ini 

tentunya berbeda dari kebanyakan 

orang karena tentunya tidak semua 

orang juga mau atau menyukai gaya 

hidup yang dijalankan oleh seorang 

kolektor piringan hitam. Gaya hidup 

ini juga mempengaruhi perilaku dari 

kolektor piringan hitam itu sendiri 

dalam kehidupan sehari-harinya. 

Dalam penelitian ini dapat kita 
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ketahui gaya hidup seorang kolektor 

piringan hitam meliputi kegiatan 

mereka dalam berburu untuk 

mendapatkan piringan hitam itu 

sendiri. Tidak jarang kolektor 

piringan hitam akan berburu sampai 

ke luar negeri untuk mendapatkan 

piringan hitam yang dicari.  Produksi 

yang terbatas membuat kolektor 

piringan hitam rela berjuang berburu 

di berbagai tempat untuk 

mendapatkan piringan hitam 

incarannya seperti berbelanja di luar 

negeri, berburu di online shop, atau 

biasanya juga dapat dicari di situs 

jual-beli online yaitu Ebay atau 

Discogs. Kemudian tidak jarang juga 

seorang kolektor piringan hitam juga 

terlibat dalam kegiatan lelang yang 

ada di website-website ternama untuk 

mendapatkan suatu piringan hitam 

incarannya. Gaya hidup lainnya yaitu 

seorang kolektor piringan hitam juga 

harus dibekali dengan keterampilan 

untuk merakit pemutar piringan 

hitam itu sendiri. Suatu piringan 

hitam akan bisa dimaksimalkan 

kualitas suaranya jika 

dikombinasikan dengan perpaduan 

pemasangan amplifier, sound, jarum 

atau needle yang digunakan untuk 

menyalurkan frekuensi suara ke 

pemutarnya. Tidak jarang hal yang 

dilakukan atau bisa disebut sebagai 

gaya hidup dari seorang kolektor 

piringan hitam itu tadi memakan 

biaya yang cukup banyak, jadi bukan 

hal baru jika seorang kolektor 

piringan hitam terbiasa 

menghabiskan banyak biaya untuk 

gaya hidup sehari-hari mereka. 

Gaya hidup dari kolektor 

piringan hitam juga dipengaruhi dari 

beberapa faktor yang ditawarkan dari 

produk piringan hitam itu sendiri, 

seperti dari faktor kualitas dari suara 

yang dihasilkan, kemudian citra 

nostalgia yang biasanya lekat dengan 

piringan hitam, keunikan gambar 

covernya dan pemutar piringan hitam 

yang juga unik menurut para pecinta 

piringan hitam. Adanya pandangan 

tersendiri tentang biaya yang cukup 

banyak yang harus dihabiskan untuk 

beberapa piringan hitam atau untuk 

menjalankan gaya hidup ini membuat 

tidak jarang ada prestige tersendiri 

yang dirasakan dan didapatkan oleh 

para kolektor piringan hitam. 
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