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ABSTRAK
Motivasi Remaja Akhir yang Tergabung Dalam Komunitas

Punk di Kota Salatiga Untuk Tetap Bertahan di Jalanan

Yosie Indra Setyawan
S. A. Kristianingsih, K. D. Ambarwati

Fakultas Psikologi, Universitas Kristen Satya Wacana
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi

remaja akhir yang tergabung dalam komunitas Punk di kota
Salatiga untuk tetap bertahan di jalanan. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara
dan observasi sebagai metode pengambilan data. Subjek
penelitian ini adalah remaja akhir (usia 18-22 tahun) yang
tergabung dalam komunitas Punk di Kota Salatiga. Hasil
penelitian menyatakan bahwa (aspek ekspektansi), untuk
tetap bertahan di jalanan sebagai seorang Punk maka subjek
melakukan berbagai usaha. Subjek melakukan usaha-usaha
seperti mengamen, menyablon, menato, menindik, membuat
aksesoris Punk maupun menjaga parkir. (aspek instrument),
subjek memiliki keyakinan yang sangat tinggi terhadap
perilakunya, hal ini terkait dengan usaha-usaha untuk
bertahan di jalanan. Semakin tinggi keyakinan subjek maka
akan semakin tinggi harapan subjek untuk dapat melakukan
usaha-usaha dengan efektif sehingga usaha-usaha yang
dilakukan akan berhasil. (aspek valensi) Kedua subjek
mendapatkan kebebasan, kemandirian, kesetaraan,
kebersamaan, dan solidaritas dipengaruhi oleh pemenuhan
kebutuhan pribadi tanpa mempertimbangkan penilaian
masyarakat. Subjek sadar bahwa bergabungnya subjek di
dalam komunitas Punk untuk tetap bertahan di jalanan
dilarang oleh orang tuanya dan masyarakat, akan tetapi subjek
tetap memilih bergabung dalam komunitas Punk yang tetap
bertahan di jalanan. Tergabungnya dalam komunitas Punk
dan bertahan di jalanan juga dipengaruhi cara pola asuh orang
tua.

Kata kunci : motivasi remaja akhir yang tergabung dalam
komunitas Punk, untuk bertahan di jalanan.
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PENDAHULUAN

Menilik mengenai problematika dalam dunia remaja,

terdapat banyak kesan yang muncul. Ada yang berkata bahwa

remaja merupakan kelompok yang biasa saja, tidak beda

dengan manusia yang lain. Sementara pihak lain menganggap

bahwa remaja adalah kelompok orang-orang yang sering

menyusahkan orang-orang tua, atau mungkin ada pula remaja

yang mendapat kesan bahwa kelompoknya adalah kelompok

minoritas yang punya warna tersendiri, yang punya “dunia”

sendiri yang sukar dijamah oleh orang-orang tua (Mappiare,

1982). Bukan hanya masalah kesan yang sering muncul dari

dunia remaja, namun remaja sebetulnya tidak mempunyai

tempat yang jelas. Ia tidak termasuk golongan anak, tetapi ia

tidak pula termasuk golongan orang dewasa atau golongan

tua. Remaja ada di antara anak dan orang dewasa (Haditono,

2002).

Menurut Papalia, Olds dan Feldman (1998), masa

remaja (adolescence) sebagai bagian dalam periode

perkembangan. Masa remaja terbagi dalam tiga periode, yaitu

periode remaja awal (12-16 tahun), periode remaja tengah

(16-18 tahun) dan remaja akhir (18-22 tahun). Masa ini

disebut juga masa physiological learning dan social learning.

Menurut Hurlock (1997), remaja akhir memiliki ciri-ciri yaitu

matang secara hukum. Sedangkan menurut Gunarsa (1989),

menyebutkan bahwa saat-saat masa remaja akhir diutamakan
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mengalami perubahan dan hubungan dengan lingkungan

hidup.

Dalam perkembangan sosial seorang individu mulai

membentuk suatu kelompok tertentu. Kebanyakan dari

mereka membuat relasi dengan kelompok teman sebaya.

Anggota-anggota kelompok bertemu karena

kepentingan/minat mereka yang sama dalam berbagai

kegiatan, bukan karena mereka saling tertarik (Santrock,

2002). Fenomena merebaknya anak Punk di berbagai kota

merupakan suatu masalah yang kompleks. Mereka bertahan

selama bertahun-tahun di jalanan dan menjadi satu bagian

dari sebuah lingkungan di suatu kota. Kata bertahan (menurut

KBBI, 2005) diartikan sebagai “tetap pada tempatnya” atau

dalam konteks ini adalah sikap di mana anak Punk tetap

berada di jalanan selama kurun waktu yang cukup lama atau

lebih dari satu tahun hidup di jalanan.

Motivasi sangat penting dimiliki oleh remaja yang

tergabung dalam komunitas Punk karena hal tersebut yang

menjadi daya dorong yang membangkitkan, mengarahkan dan

menjaga atau memelihara perilaku agar terarah pada tujuan

tertentu (Yuwono, 2005).

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat mengetahui

motivasi remaja akhir yang tergabung dalam komunitas Punk.

Hal ini berkaitan dengan alasan mengapa ia masih bertahan di

jalanan walaupun banyak ancaman dan  Punk yang dianggap
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sampah yang mengganggu dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat

mengetahui motivasi anak Punk, mengapa ia masih tinggal di

jalanan. Hal ini bertujuan mengetahui motivasi  remaja akhir

yang tergabung dalam komunitas Punk di kota Salatiga untuk

tetap bertahan di jalanan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, yang menjadi rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana motivasi

remaja akhir yang tergabung dalam komunitas Punk di kota

Salatiga untuk tetap bertahan di jalanan”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui motivasi

remaja akhir yang tergabung dalam komunitas Punk di kota

Salatiga untuk tetap bertahan di jalanan.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Dalam kerangka keilmuan, hasil penelitian ini akan

memberikan informasi bagi pengembangan psikologi

sosial, terutama hal apakah yang memotivasi remaja akhir

yang tergabung dalam komunitas Punk di kota Salatiga

untuk tetap bertahan di jalanan.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi Remaja yang Tergabung Dalam Komunitas Punk

Remaja Punk bisa mengerti hal-hal apa saja

yang memotivasi remaja akhir tergabung dalam

komunitas Punk di kota Salatiga untuk tetap bertahan

di jalanan.

b. Bagi Orang Tua

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan informasi orang tua (khususnya memiliki

anak remaja akhir) yaitu mengenai motivasi remaja

akhir yang tergabung dalam komunitas Punk,

sehingga bisa menambah pengetahuan orang tua

dalam mendidik anaknya, sebab anak-anak yang ikut

dalam komunitas Punk ini sebagian besar kurang

mendapatkan perhatian dari orang tua.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat membuka pemikiran

masyarakat luas untuk dapat memahami motivasi

remaja yang tergabung dalam komunitas Punk supaya

dapat memberikan wawasan bagi masyarakat untuk

memahami keberadaan anak Punk dengan sudut

pandang objektif dan dapat menghargai satu sama

lain.
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TEORI

A. MOTIVASI

1. Pengertian Motivasi

Motivasi berasal dari bahasa latin “movere”,

yang berarti dorongan atau daya penggerak (Hasibuan,

2001). Motivasi adalah istilah yang digunakan untuk

menggambarkan apa yang memberikan energi bagi

seseorang dan apa yang memberikan arah bagi

aktivitasnya. Dalam penelitian ini penulis

menggunakan teori motivasi Vroom (dalam

Munandar, 2001) bahwa motivasi adalah suatu proses

di mana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang

untuk melakukan serangkaian kegiatan yang

mengarah tercapainya tujuan tertentu. Tujuan yang

jika berhasil dicapai, akan memuaskan atau memenuhi

kebutuhan-kebutuhan tersebut.

2. Teori Motivasi

Teori motivasi terbagi dalam dua bagian yaitu

teori motivasi isi dan teori motivasi proses. Teori

motivasi isi menekankan pada faktor-faktor yang

berasal dari dalam individu, faktor-faktor tersebut

mendorong, mengarahkan, memertahankan dan

menghentikan perilaku. Ada juga teori yang

memusatkan perhatian pada “bagaimana” proses
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motivasi berlangsung yaitu teori motivasi proses

(Munandar, 2001). Didalam teori pengharapan Vroom

(dalam Luneneburg, 2011) didasarkan pada tiga

asumsi yaitu Expectancy, Instrumentality, dan

Valensi. Seseorang akan termotivasi untuk mencapai

tujuan yang diinginkan. (a) usaha akan mengarahkan

kepada perilaku tertentu (Expectancy), (b) perilaku

akan mendapatkan nilai (Instrumentality), dan (c)

penghargaan akan memberikan nilai yang positif

(Valensi). Seperti yang dapat dilihat pada gambar 2.1

Expectancy Instrumentality

Valensi

Gambar 2.1 Basic expectancy model

Di gambar tersebut dijelaskan bahwa untuk

mendapatkan hasil yang diharapkan maka seseorang

akan berupaya untuk melakukan usaha-usaha (effort).

Keyakinan individu akan usaha-usaha (Expectancy)

akan mengarahkan kepada perilaku tertentu

(performance). Perilaku yang dilakukan akan

mempengaruhi  individu, jika individu mempunyai

keyakinan akan perilaku dari upaya-upaya yang

RewardsPerformanceEffort
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dilakukan akan mengarah ke tujuan yang diinginkan

(Instrumentality) maka secara tidak langsung akan

mendapatkan penghargaan (rewards) yang akan

memberikan nilai yang positif bagi individu (Valensi).

3. Aspek-aspek Motivasi

Aspek-aspek motivasi pengharapan yang

menurut Vroom (dalam Luneneburg, 2011), yaitu:

a. Ekspektansi

Harapan merupakan perkiraan seseorang dari

kemungkinan bahwa perilaku yang berhubungan

dengan kepuasan akan menghasilkan suatu kebutuhan-

kebutuhan. Harapan ini didasarkan pada probabilitas

dan berkisar dari 0 ke 1. Jika seseorang melihat tidak

ada kesempatan bahwa upaya-upaya yang dilakukan

akan mengarah ke tujuan yang diinginkan, maka

harapan adalah 0. Di sisi lain, jika seseorang benar-

benar yakin bahwa upaya-upaya tersebut akan

terlaksana, maka harapan memiliki nilai 1. Umumnya,

seseorang memerkirakan bahwa harapan terletak di

suatu tempat antara kedua nilai ini.

b. Instrumen

Instrumen merupakan perkiraan individu dari

kemungkinan bahwa suatu perilaku tertentu yang

dicapai akan menuju pada suatu tujuan. Seperti
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dengan harapan, sarananya berkisar dari 0 ke 1.

Sebagai contoh, jika seseorang melihat bahwa sikap

yang baik selalu akan menghasilkan harapan,

sarananya memiliki nilai 1. Jika tidak ada hubungan

yang dirasakan antara sikap yang baik dan harapan,

maka sarananya adalah 0.

c. Valensi

Valence adalah kekuatan preferensi (pilihan)

seseorang untuk mencapai keinginan tertentu. Dengan

demikian, keyakinan, prinsip, pilihan, dan sikap

mungkin memiliki nilai lebih atau kurang untuk

individu. Tidak seperti harapan dan instrumentalitas,

valensi dapat bersifat positif atau negatif. Jika

seseorang memiliki preferensi yang kuat untuk

mencapai keinginannya, maka valensinya adalah

positif. Sedangkan jika preferensi rendah, maka

valensinya menjadi negatif. Jika seseorang acuh tak

acuh terhadap keinginan, valensi adalah 0. Rentang

total dari -1 sampai +1. Secara teoritis, kepuasan

memiliki valensi karena berkaitan dengan kebutuhan

seseorang.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga

aspek motivasi menurut Vroom (dalam Luneneburg,

2011), karena dengan menggunakan teori aspek

motivasi menurut Vroom dapat menggali dan
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membahas motivasi remaja akhir yang tergabung

dalam komunitas Punk di kota Salatiga untuk tetap

bertahan di jalanan.

B. Komunitas Public United Not Kingdom (PUNK)

Pengertian Punk

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) Punk

diartikan sebagai pemuda yang ikut gerakan yang

menentang masyarakat yang mapan, dengan

menyatakannya lewat musik, gaya berpakaian dan gaya

rambut yang khas. Sedangkan pengertian Punk menurut

O’Hara (2001) dibagi dalam tiga bentuk. Pertama, Punk

sebagai trend remaja dalam fashion dan musik. Kedua,

Punk sebagai keberanian memberontak dan melakukan

perubahan. Terakhir, Punk sebagai bentuk perlawanan

yang “hebat” karena menciptakan musik, gaya hidup,

komunitas, dan kebudayaan sendiri.

C. Remaja Akhir

Batasan Remaja Akhir

Menurut Papalia, Olds dan Feldman (1998) masa

remaja (adolescence) sebagai bagian dalam periode

perkembangan. Masa remaja terbagi dalam tiga periode,

yaitu periode remaja awal (12-16 tahun), periode remaja

tengah (16-18 tahun) dan remaja akhir (18-22 tahun).
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Masa ini disebut juga masa physiological learning dan

social learning.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari

Papalia, Olds dan Feldman (1998) bahwa rentang umur

18-22. Dari hasil observasi anak Punk berumur belasan

tahun, sehingga berdasarkan umurnya mereka dapat

digolongkan dalam remaja akhir, sehingga subyek

penelitian adalah anak punk yang berumur 18-22 tahun

sebagai golongan remaja akhir.

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode kualitatif deskriptif dengan pengambilan sampel

secara purposive yang digunakan dalam penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini ialah motivasi remaja akhir yang

tergabung dalam komunitas Punk di kota Salatiga untuk

tetap bertahan di jalanan. Dalam penelitian ini penulis

menggunakan teori motivasi Vroom (dalam Munandar,

2001) bahwa motivasi adalah suatu proses di mana

kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk

melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah

tercapainya tujuan tertentu. Tujuan yang jika berhasil

dicapai, akan memuaskan atau memenuhi kebutuhan-

kebutuhan tersebut.
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C. Sumber Data

Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui

motivasi remaja akhir yang tergabung dalam komunitas

Punk di kota Salatiga untuk tetap bertahan di jalanan,

maka sumber data adalah remaja yang tergabung dalam

komunitas Punk dengan kriteria berikut: (1) dengan usia

18-22 tahun, termasuk dalam golongan remaja akhir; (2)

sudah mengikuti komunitas Punk minimal selama satu

tahun; (3) melakukan aktivitas di jalanan; (4) bertempat

tinggal di Salatiga.

D. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang digunakan ialah

wawancara dan observasi.

E. Analisis Data

Ada beberapa tahap untuk menganalisis data yang

digunakan dalam penelitian ini (Lacey & Luff dalam

Patilima, 2005), yaitu: (a) Transkripsi; (b) reduksi data;

(c) pemprosesan satuan; (d) koding; (e) analisa data.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang digunakan ialah triangulasi

sumber. Menurut Patton (dalam Moleong, 1989)

triangulasi sumber adalah memanfaatkan penggunaan

sumber berarti dalam rangka membandingkan dan

mengecek balik (cross check) derajat kepercayaan suatu

informasi yang diperoleh melalui waktu dan informan
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yang bersangkutan. Hal ini dapat dicapai dengan

membandingkan data yang diberikan subjek dengan

pendapat orang lain yang mengenal subjek, seperti pada

keluarga, teman dekat, dan sebagainya (Poerwandari,

2007).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Subjek 1

Subjek melakukan usaha-usaha (ekspectancy) seperti

mengamen, menyablon, menato, ngeband dan membuat

aksesoris. Biasanya subjek melakukan aktivitas seperti

mengamen di sekitar lapangan Pancasila. Sedangkan hasil

kreasinya ia jual saat ada acara-acara tertentu. Semua itu ia

lakukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Subjek

yakin bahwa usaha-usaha yang dilakukannya akan

membuahkan hasil untuk tercapainya tujuan, hal ini terbukti

dengan pengakuan subjek yang masih ingin bertahan di

jalanan. Subjek juga merasa senang jika usaha yang ia

lakukan dapat berhasil.

Pernyataan subjek

“Kadang kita bermain on the street ke kota lain, kita
membentuk band atau membuat sablonan untuk lapak
misalnya ada even kita buat sablonan kita buat lapak
untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.” A (49-52)
“kita buat aksesoris dan kita menjual aksesoris sendiri
dalam even-even tertentu” A (703-706)
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“ada yang sedang menato di jalanan ya ada, ada yang
nyablon” A (831-834)
”mengamen itukan hanya sambilan.” A (1439-1440)

Segala sesuatu yang menjadikan keinginan seseorang

untuk mencapai tujuan dan harapan, seseorang, seseorang

tidak akan mencapainya jika tidak adanya keyakinan yang

dapat membantu (instrument) untuk mewujudkan tujuan

tersebut. Subjek memiliki keyakinan yang sangat tinggi

dalam melakukan usaha-usahanya. Subjek merasa senang bila

usahanya dapat berhasil. Hal ini terkait dengan dukungan

teman-temannya juga yang sering membantu dan memberikan

dukungan kepada subjek untuk tetap bertahan di jalanan.

Pernyataan subjek

“85% usaha saya berhasil, jika Tuhan menghendaki” A
(769-770)
“Perasaan saya senang  jika usaha saya berhasil, tetapi
saya tidak akan lupa dengan orang-orang yang
mendukung langkah-langkah saya”A (783-788)

Ketika subjek tergabung dalam komunitas Punk dan

melakukan aktivitasnya di jalanan. Subjek menemukan

beberapa nilai yang dapat membuat seseorang mencapai

sebuah tujuan (valensi). Nilai yang didapatkan adalah

kemandirian, kebersamaan, dan kesetaraan.  Setiap orang

pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Ketika subjek

memutuskan untuk bergabung dalam komunitas Punk dan

bertahan di jalanan. Tentunya  subjek memiliki ketertarikkan.
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Ada beberapa hal yang membuat subjek tertarik untuk tetap

bertahan di jalanan. Yang pertama subjek merasa tertarik

untuk bertahan di jalanan karena subjek bisa hidup bebas

melakukan apa saja tanpa adanya larangan dan aturan. Kedua,

subjek masih bertahan di jalanan karena solidaritas teman itu

sangat tinggi. Yang terakhir adalah mudahnya mencari uang

di jalanan membuat subjek terbiasa dan memilih untuk

bertahan di jalanan. Subjek memiliki tujuan untuk tetap

bertahan di jalanan sebab subjek ingin hidup mandiri. Untuk

mendapatkan tujuan yang diharapkan, maka

Pernyataan subjek

“kita bisa belajar susah belajar mandiri bukan berarti kita
di jalan itu cuma bisanya meminta dan meminta tapi untuk
mandiri untuk hidup” A (106-111)
“Nyablonin baju nanti ada yang pesan terus di jual, buatin
aksesoris gespering misalnya pakai spek nanti dilapakin,
membuat media misalnya emblem kita sablonin terus kita
lapakkan terus semua itu dibagi”A (742-750)
“nilai pertama yang saya dapatkan adalah bahwa
kebersamaan itu indah” A (216-219)
“terkadang misalnya ingin pulang sampai dirumah pasti
teringat, teman saya sudah makan apa belum, sekarang
dimana? Tidur dimana? Jadi kangen”A (860-865)
“tidak memandang apa golongan dan penampilannya dari
mereka walaupun mereka, walaupun kita miskin kita kaya
kita tidak membeda-bedakan kita anggap semua sama.”A
(66-73)

Subjek 2

Subjek melakukan usaha-usaha (ekspectancy) sehingga

subjek dapat bertahan di kehidupan jalanan. Usaha yang



20

sering dilakukan subjek adalah mengamen, menyablon,

menato, menindik, dan membuat aksesoris Punk. Biasanya

subjek melakukan aktivitas seperti mengamen dan menjaga

parkir di depan kampus UKSW. Sedangkan hasil kreasinya ia

jual saat ada acara-acara tertentu. Semua itu ia lakukan untuk

mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Pernyataan subjek

“Ya awalnya sablon, nyablon baju, baju baru terus di
sablon terus di jualin lagi, terus bikin cincin, anting dari
batok kelapa terus sama tato sama usaha nindik” C (688-
495)
“Ya ngamen rata-rata, kalau yang belum punya usaha ya
ngamen ya kayak gitu paling usahanya nyablon baju” C
(698-703)
Ya tentunya gak bisa, kalau sampingannya kita cari
pekerjaan yang lain seperti parkir mungkin, kerja sama
orang lain C (740-745)

Segala sesuatu yang menjadikan keinginan seseorang

untuk mencapai tujuan dan harapan, seseorang, seseorang

tidak akan mencapainya jika tidak adanya keyakinan yang

dapat membantu (instrument) untuk mewujudkan tujuan

tersebut. Subjek memiliki keyakinan yang sangat tinggi

dalam melakukan usaha-usahanya. Subjek merasa bangga bila

usahanya dapat berhasil.

Pernyataan subjek

“Ya berhasil” C (750)
“Sangat besar banget, sekitar 70% “usaha yang saya
jalani dapat berhasil tinggal kita jalaninnya gimana gt” C
(754-758)
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“Ada kebanggaan tersendiri karena saya bisa
melakukannya, harus ada kebanggaan tersendiri” C (764-
768)

Ketika subjek tergabung dalam komunitas Punk dan

melakukan aktivitasnya di jalanan. Subjek menemukan

beberapa nilai yang dapat membuat seseorang mencapai

sebuah tujuan (valensi). Nilai yang didapatkan adalah

kemandirian, kebersamaan, kesetaraan dan solidaritas.  Setiap

orang pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Ketika

subjek memutuskan untuk bergabung dalam komunitas Punk

dan bertahan di jalanan. Subjek memiliki tujuan untuk tetap

bertahan di jalanan sebab subjek ingin hidup mandiri. Untuk

mendapatkan tujuan yang diharapkan, maka

Pernyataan subjek

“Ya itu di dunia Punk kita di ajarkan untuk mandiri tidak
bergantung pada orang tua dan orang lain kita harus
hidup sendiri  dengan kaki kita sendiri” C (348-355)
“juga di dalam dunia Punk kita di ajarkan untuk mandiri
tanpa harus bergantung pada orang lain. Kalau pribahasa
dalam dunia Punk itu madikari (mandiri dengan kaki
sendiri)” C (199-206)
“Ya awalnya sablon, nyablon baju, baju baru terus di
sablon terus di jualin lagi, terus bikin cincin, anting dari
batok kelapa terus sama tato sama usaha nindik” C (688-
695)
“Sebenarnya Punk itu tidak suka pada kelompok yang anti
penindasan pengennya semua sama rata dan juga rata-
rata.” C (166-171)
“Karena di Punk itu kebersamaan dan solidaritasnya
tinggi dan mempunyai visi dan misi tidak hanya ikut bebas
asal-asalan doang, yang saya bilang bebas yang
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bertanggung jawab” C (336-341)
“Jujur saya dari dulu tidak suka diatur, inilah saya

namun saya punya prinsip walaupun saya bebas  tetapi
bertanggung jawab” C (76-82)

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi

remaja akhir yang tergabung dalam komunitas Punk di kota

Salatiga untuk tetap bertahan di jalanan. motivasi ditinjau dari

teori Victor H. Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa

Aspek dikemukakan oleh Vroom dalam teorinya adalah

ekspektansi, Harapan merupakan perkiraan seseorang dari

kemungkinan bahwa perilaku yang berhubungan dengan

kepuasan akan menghasilkan suatu kebutuhan-kebutuhan. jika

seseorang benar-benar yakin bahwa upaya-upaya tersebut

akan terlaksana, maka harapan memiliki nilai (Vroom dalam

Luneneburg, 2011).

Untuk dapat bertahan di jalanan yang begitu keras

subjek I dan subjek II melakukan usaha-usaha sehingga

mereka dapat mencapai yang diinginkan. Subjek I dan subjek

II tetap bertahan di jalanan karena mereka ingin belajar hidup

mandiri tidak bergantung kepada kedua orang tuanya. Mereka

tergabung dalam komunitas Punk yang sering melakukan

segala aktivitasnya dijalanan. Subjek I  sering melakukan

usaha seperti mengamen, membuat band, menato, menyablon

dan membuat aksesoris. Sedangkan subjek II melakukan

usaha-usaha seperti mengamen, menyablon, menindik,
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menato, membuat aksesoris, dan menjaga parkiran. Hal ini

mereka lakukan untuk tetap bertahan di jalanan. Subjek I

sering melakukan usahanya di daerah pasar sapi sampai

lapangan pancasila. Sedangkan subjek II sering melakukan

usahanya tersebut disekitar depan kampus UKSW. Subjek I

dan subjek II sering melakukan aktivitasnya di daerah yang

ramai dengan begitu usaha yang mereka lakukan dapat

berhasil. Wirausaha atau wiraswasta menurut Priyono dan

Soerata (2005) berasal dari kata “wira” yang berarti utama,

gagah, luhur berani atau pejuang; “swa” berarti sendiri; dan

kata ”sta” berarti berdiri. Dari asal katanya “swasta” berarti

berdiri di atas kaki sendiri atau berdiri di atas kemampuan

sendiri. Kemudian mereka menyimpulkan bahwa

wirausahawan atau wiraswastawan berarti orang yang

berjuang dengan gagah, berani, juga luhur dan pantas

diteladani dalam bidang usaha, atau dengan kata lain

wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat

kewirausahaan atau kewiraswastaan seperti: keberanian

mengambil resiko, keutamaan dan keteladanan dalam

menangani usaha dengan berpijak pada kemauan dan

kemampuan sendiri.

Segala sesuatu yang menjadi keinginan seseorang

untuk mencapai tujuan dan harapan, seseorang tidak akan

mencapainya jika tidak adanya keyakinan yang dapat

membantu (instrument). Instrumen merupakan perkiraan
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individu dari kemungkinan bahwa suatu perilaku tertentu

yang dicapai akan menuju pada suatu tujuan (Vroom dalam

Luneneburg, 2011). Berkaitan dengan keyakinan subjek untuk

melakukan usaha-usaha yang dilakukan, Subjek I dan Subjek

II memiliki keyakinan yang tinggi terhadap usaha yang

dilakukan dapat berhasil. Usaha-usaha tersebut mereka

lakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga

subjek dapat bertahan di jalanan. Untuk dapat melakukan

usaha-usaha tersebut subjek memerlukan sarana-sarana yang

dapat membantu subjek. Mereka menggunakan sarana seperti

ketipung, alat tato, alat menyablon, alat tindik, dan gitar kecil

(kulele). Sarana-sarana tersebut membantu subjek untuk tetap

bertahan di jalanan. Selain itu sarana seperti jaket, celana

jeans ketat, kaos, sepatu boot, gespering, emblem, dan

aksesoris-aksesoris Punk semua itu digunakan mereka untuk

menunjukkan identitas mereka sebagai seorang Punker.

Sarana tersebut selalu mereka gunakan ketika beraktivitas di

jalanan. Semua yang mereka kenakan adalah simbol

keberpihakan mereka kepada kaum yang tertindas.

Sedangkan aspek lain dari vroom adalah valensi yang

ditemukan dari subjek sebagai remaja yang tergabung dalam

komunitas Punk di kota Salatiga untuk tetap bertahan di

jalanan sangat bervariasi. Hal ini sesuai dengan pendapat

Vroom yang mengatakan setiap hasil yang dimiliki individu

dalam melakukan sesuatu hal memiliki valensi yang berbeda
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bagi setiap orang (Vroom dalam Hasibuan, 2001).  Kedua

subjek memilih tergabung dalam komunitas Punk dan

melakukan aktivitas di jalanan karena mereka memiliki

keinginan untuk hidup bebas. Subjek II adalah seorang yang

tidak mau diatur oleh karena itu subjek II memilih untuk

bertahan di jalanan supaya dapat hidup bebas. Namun

berbeda dengan subjek I, selain mempunyai keinginan untuk

hidup bebas, subjek II juga mempunyai prinsip bahwa

kebebasannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Kebebasan merupakan keinginan yang hendak dicapai oleh

kedua subjek sehingga subjek memilih untuk bertahan di

jalanan.

Selanjutnya diketahui bahwa saat bergabungnya subjek

di dalam komunitas Punk yang melakukan aktivitas di jalanan

menghasilkan nilai. Subjek I dan subjek II mendapatkan nilai

kemandirian setelah bertahan di jalanan. Subjek I

mendapatkan nilai kesetaraan, sedangkan subjek II

mendapatkan nilai anti penindasan dan kebebasan. Subjek I

sangat senang bila bersama-sama dengan teman-temannya

anak Punk. Kebersamaan dengan teman-teman merupakan hal

terindah bagi subjek I dan subjek II. Bagi subjek I dan subjek

II merasa bahwa solidaritas sesama anak Punk itu sangat

tinggi. Kedua subjek menilai bahwa teman-teman adalah

segalanya sewaktu berada di jalanan. Solidaritas sosial

mengandung pengertian sifat rasa senasib atau perasaan setia
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kawan dalam masyarakat (Hasan, 1988), maka solidaritas

sosial masyarakat yang dimaksudkan disini merupakan sifat

perasaan setia kawan dalam sejumlah manusia atau dalam

suatu kelompok yang terikat oleh kebudayaan yang dianggap

sama. Dalam kelompok masyarakat biasanya satu dengan

yang lain berbeda sehingga untuk menyatukan mereka saling

gotong royong dalam mengerjakan sesuatu hal. Hal ini sesuai

dengan pendapat Vroom mengenai valensi bahwa setiap

orang memiliki nilai tertentu.

Perilaku Subjek I dan Subjek II tergabung dalam

komunitas Punk dan bertahan di jalanan juga dipengaruhi cara

pola asuh orang tua. Subjek I cenderung dimanja oleh kedua

orang tuanya dengan keinginannya yang selalu dipenuhi serta

cenderung tidak mengawasi kegiatan-kegiatan yang subjek

lakukan selama ini, sehingga subjek terpengaruh dengan

teman-temannya, dalam hal ini subjek tergabung dalam

komunitas Punk. Dalam mendidik anaknya, orang tua subjek

I termasuk dalam pola asuh permisif. (Hurlock, 1999).

Baumrind (dalam Sipahutar, 2009) menyatakan pola asuh

permisif yang diterapkan orang tua kepada anak

mengakibatkan anak akan berperilaku atas kehendaknya

sendiri dan tidak memperdulikan apakah perilakunya sesuai

dengan norma-norma atau tidak. Munculnya perilaku

menentang subjek II adalah saat kedua orang tuanya

memberikan pola asuh yang diterapkan banyak aturan yang
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harus dipatuhi. Pola asuh yang diterapkan seperti ini termasuk

dalam pola asuh otoriter. Orang tua memperlakukan anak

dengan cara ketat sebagai pengontrol tingkah laku pada

anaknya dan harus mentaati segala peraturan, hal ini

mengakibatkan anak cenderung melanggar norma dan

melakukan perlawanan pada aturan-aturan yang diterapkan

oleh orang tua (Hurlock, 1999). Munculnya perilaku yang

cenderung menentang dan agresif pada Subjek II disebabkan

karena cara pola asuh orang tua yang begitu banyak aturan.

Walaupun subjek I dan II menyadari bergabungnya subjek

didalam komunitas Punk untuk tetap bertahan di jalanan

dilarang oleh orang tuanya dan masyarakat, akan tetapi subjek

tetap memilih bergabung dalam komunitas Punk yang tetap

bertahan di jalanan untuk mencapai kebebasan dan

kemandirian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai motivasi

remaja akhir yang tergabung dalam komunitas Punk dikota

Salatiga untuk tetap bertahan di jalanan dengan menggunakan

teori motivasi dari Vroom dapat ditarik kesimpulan bahwa

(aspek ekspektansi) untuk tetap bertahan di jalanan sebagai

seorang Punk maka subjek melakukan berbagai usaha. Subjek

melakukan usaha-usaha seperti mengamen, menyablon,

menato, menindik, membuat aksesoris Punk maupun menjaga
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parkir. Hal tersebut dapat mereka capai dengan adanya

keyakinan dalam rangka pencapaian hasil yang diinginkan

(instrumen). Subjek memiliki keyakinan yang sangat tinggi

terhadap perilakunya, hal ini terkait dengan usaha-usaha

untuk bertahan di jalanan. Semakin tinggi keyakinan subjek

maka akan semakin tinggi harapan subjek untuk dapat

melakukan usaha-usaha dengan efektif sehingga usaha-usaha

yang dilakukan akan berhasil. Untuk dapat melakukan usaha-

usaha tersebut subjek memerlukan sarana-sarana yang dapat

membantu subjek.  Sarana yang digunakan untuk bertahan di

jalanan  seperti ketipung, alat tato, alat menyablon, alat tindik,

dan gitar kecil kulele. Sedangkan aksesoris yang digunakan

mereka untuk menunjukkan identitas mereka sebagai seorang

Punker seperti jaket, celana jeans ketat, kaos, sepatu boot,

kespering, emblem, dan aksesoris-aksesoris Punk. Semua

sarana tersebut selalu mereka gunakan ketika beraktivitas di

jalanan. Selain itu mereka menggunakan sarana tersebut

supaya usaha-usaha yang mereka lakukan dapat berhasil.

(aspek valensi) Kedua subjek dipengaruhi oleh

pemenuhan kebutuhan pribadi tanpa mempertimbangkan

penilaian orang tua dan masyarakat. Mereka sadar bahwa

bergabungnya subjek didalam komunitas Punk untuk tetap

bertahan di jalanan dilarang oleh orang tuanya dan

masyarakat, akan tetapi subjek tetap memilih bergabung

dalam komunitas Punk yang tetap bertahan di jalanan untuk
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mencapai kebebasan, kemandirian, kesetaraan, kebersamaan,

dan solidaritas.

Saran

1. Bagi anggota komunitas Punk di kota Salatiga

a. Tetaplah semangat untuk bekerja dan carilah usaha-

usaha yang positif yang dapat diterima masyarakat.

b. Walaupun penampilan anak punk berbeda pada

umumnya tetapi tunjukan bahwa tidak semua punk itu

jahat dan suka anarkis tidak seperti yang di nilai

negatif masyarakat.

2. Bagi remaja

a. Dalam pergaulan yang semakin berkembang ini

diharapkan dapat memilih lingkungan sebagai tempat

bersosialisasi serta pergaulan dengan teman yang baik.

b. Mampu mengontrol diri dengan cara mengalihkan

dengan kegiatan-kegiatan yang positif.

c. Mampu memilih segala kegiatan yang bermanfaat

pada diri sendiri secara bijaksana dan tidak

bertentangan dengan norma agama dan masyarakat.

d. Mengubah pola pikir tentang nilai-nilai kehidupan

yang selama ini belum benar karena setiap negara

memiliki budaya yang berbeda, sehingga dengan

mengubah pola pikir nilai-nilai kehidupan yang positif
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dan sesuai dengan norma agama dan masyarakat

Indonesia.

e. Lebih mengevaluasi diri dari perbuatan yang telah

dilakukan selama ini, sebagai bagian dari

perkembangan hidup subjek menuju arah yang lebih

baik.

3. Bagi orangtua dan masyarakat

a. Bagi orang tua diharapkan bisa memberikan

pengawasan terhadap pergaulan putra-putrinya, serta

dapat memberikan perhatian, pentingnya pendidikan,

dan memberikan pendidikan moral dan nilai-nilai

kehidupan yang baik sesuai dengan ajaran agama.

b. Bagi masyarakat untuk dapat memahami keberadaan

anak Punk dengan sudut pandang objektif dan tidak

berdasarkan generalisasi serta dapat menghargai satu

sama lain.

4. Bagi penelitian selanjutnya

a. Bagi penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada

dewasa yang tergabung dalam komunitas Punk.

b. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan faktor-

faktor yang lain seperti pola asuh orangtua pada

anaknya berkaitan dengan munculnya ketertarikan

terhadap komunitas Punk  yang melakukan aktivitas di

jalanan.
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