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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi maka pesat 

juga perkembangan dalam dunia mode dan  fashion. Munculnya subculture seperti 

aliran Punk, Hippies, Emo, Hip-Hop, dan sebagainya dalam budaya dominan yang 

sudah ada dalam masyarakat sejak lama menjadi salah satu penyebab dimana 

fashion itu berkembang apalagi dalam lingkungan anak muda. Dunia anak muda 

juga sangat diwarnai dengan pencarian identitas, sebagai salah satu budaya pop yang 

masih bertahan dan berkembang hingga saat ini aliran Hip-Hop yang  juga 

merupakan salah satu  aliran yang  banyak disukai oleh anak-anak muda. Sebagai 

contoh ditengah ramainya aktifitas multibudaya di UKSW (Universitas Kristen 

Satya Wacana) terlihat jelas anak-anak muda suku Ambon dominannya mengikuti 

aliran Hip-Hop, tidak hanya dari cara menciptakan karya-karya mereka di bidang 

musik namun juga mereka menampakkan kekhususan sebuah budaya Hip-Hop lewat 

cara berpakaian mereka. Dari ciri khas yang terlihat, kebanyakan anak-anak muda 

suku Ambon mengenakan pakaian gombrong, lebar atau berukuran besar ala Hip-

Hop ras afro Amerika dimana pakaian tersebut merepresentasikan bahwa mereka 

adalah anak-anak muda suku Ambon yang beraliran Hip-Hop sebagai identitas 

mereka. Dalam praktik komunikasi identitas tidak hanya memberikan makna tentang 

pribadi seseorang, tetapi lebih jauh dari itu menjadi ciri khas sebuah kebudayaan 

yang melatarbelakanginya.  

Menurut Jorn K. Braman, dalam Makna Budaya dalam Komunikasi Antar 

Budaya, karya Alo Liliweri (2002:69)  jika disana hadir situasi multibudaya maka di 

sana pula-lah kita memerlukan Identitas budaya. Secara etimologis, kata identitas 

berasal dari kata Identity, yang berarti (1) kondisi atau kenyataan tentang suatu 

keadaan yang sama, suatu keadaan yang mirip satu sama lain; (2) kondisi atau fakta 

yang sama diantara dua orang atau dua benda; (3) kondisi atau fakta yang 
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menggambarkan sesuatu yang sama diantara dua orang (individualitas) atau dua 

kelompok atau benda. 

 The Bounty Crew yang merupakan salah satu kelompok atau grup Rap yang 

berada di UKSW (Universitas Kristen Satya Wacana) yang terdiri dari anak-anak 

muda Suku Ambon yang menampilkan gaya berpakaian yang 

besar/longgar/gombrong layaknya pakaian Hip-Hop ras kulit hitam afro Amerika di 

tahun 1970-an. Gambar di bawah ini merupakan foto dari salah satu grup beraliran 

Hip-Hop yang beranggotakan anak-anak muda suku Ambon di UKSW yaitu The 

Bounty Crew. 

 

 

 

Gambar 1 

Foto beberapa anggota grup Hip-Hop anak-anak muda suku Ambon (The 

Bounty Crew) di UKSW. 

Sumber:  Akun resmi media sosial Facebook grup The Bounty Crew, 5 Maret 

2010. 

(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1289885540554&set=o.773620

54285&type=3) 

 

Seiring dengan berjalannya waktu Hip-Hop yang dianggap sebagai sebuah 

kebudayaan sudah pasti mengalami perubahan dari waktu ke waktu di mana akan 

ada perkembangan yang berlangsung sperti perubahan jenis dan cara berpakaian. 
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Namun sebuah fenomena yang ditangkap penulis bahwa anak-anak muda Suku 

Ambon yang berkuliah di UKSW tetap mempertahankan cara dan gaya berpakaian 

Hip-Hop seperti tahun 1970-1980-an. Fenomena seperti ini yang membuat penulis 

tertarik untuk meneliti, sebenarnya ada makna seperti apa di balik cara berpakaian 

anak-anak muda Suku Ambon yang berkuliah di UKSW. Atau bisa saja cara 

berpakaian gaya Hip-Hop seperti itu menandakan sebuah ciri khas budaya anak-

anak muda Suku Ambon UKSW. 

  

 
1
Terkadang orang awam menganggap kalau Hip-Hop itu menampilkan 

pakaian besar (longgar/gombrong) seperti baju besar dan celana besar, sampai 

sepatu pun besar, tentunya tidak salah  jika orang awam menilai seperti itu. Namun 

sesungguhnya Hip-Hop merupakan sebuah gerakan budaya. “Hip-Hop adalah 

sebuah gerakan kebudayaan yang mulai tumbuh sekitar tahun 1970-an yang 

dikembangkan oleh masyarakat Afro-Amerika dan Latin-Amerika. Selama dekade 

1980-an Hollywood bergabung dengan Ronald Reagan dan pemerintahnya dalam 

mengabaikan berbagai persoalan dan permasalahan masyarakat kulit hitam.  

Berbagai suara Afrika-Amerika baru telah muncul dalam dunia film, budaya Hip-

Hop, serta musik Rap. Permasalahan tentang struktur identitas budaya Hip-Hop pada 

awalnya dibangun lewat film yang berjudul Do The Right Thing yang diperankan 

oleh aktor Spike Lee. Dalam film tersebut digambarkan bagaimana awalnya budaya 

Hip-Hop terbentuk serta unsur-unsurnya, salah satunya cara berpakaian ala Hip-Hop 

yang serba besar. Dalam proses perlawanannya juga Hip-Hop membangun sebuah 

identitas dimana identitas tersebut yang berupa gaya dan cara berpakaian menjadi 

sebuah proses simbolisasi. Pentingnya peran busana, fashion, dandanan, dan 

perhiasan tidak pernah lepas dari masyarakat guna menandakan sebuah keberadaan 

kelas dan strata kelompok tertentu dalam masyarakat secara luas.  

Kebudayaan menurut Larry A. Samovar dan Richard E. Porter (dalam buku 

berjudul Makna Kebudayaan dalam Komunikasi Antarbudaya, karya Alo Liliweri 

                                                           
1
Diunduh dari: http://choeliknf75.blogspot.com/2012/02/Hip-Hop-dan-sejarahnya.html (pada hari 

Selasa, tanggal 10 April, tahun 2012, jam 2:40:08 dini hari). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Afrika-Amerika
http://choeliknf75.blogspot.com/2012/02/hip-hop-dan-sejarahnya.html
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(2002:9) dapat berarti simpanan akumulatif dari pengetahuan, pengalaman, 

kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, pilihan waktu, peranan, relasi 

ruang, konsep yang luas, dan objek material atau kepemilikan yang dimiliki dan 

dipertahankan oleh sekelompok orang atau suatu generasi. Demikian pula 

kebudayaan bisa berarti sistem pengetahuan yang dipertukarkan oleh sejumlah orang 

dalam sebuah kelompok yang besar (Gudykunst dan Kim, 1992), dalam buku 

berjudul Makna Kebudayaan dalam Komunikasi Antarbudaya, karya Alo Liliweri 

(2002:9). Bahkan lebih tegas lagi Edward T. Hall mengatakan bahwa kebudayaan 

adalah komunikasi dan komunikasi adalah kebudayaan (Edward T. Hall, 1981), 

dalam buku berjudul Makna Kebudayaan dalam Komunikasi Antarbudaya, karya 

Alo Liliweri (2002:9). Kebudayaan juga merupakan pandangan hidup dari 

sekelompok orang dalam bentuk perilaku, kepercayaan, sikap, nilai, dan simbol-

simbol yang mereka terima tanpa sadar atau tanpa dipikirkan, yang semuanya 

diwariskan melalui proses komunikasi dan peniruan dari satu generasi kepada 

generasi berikutnya. Kebudayaan juga dapat dipahami sebagai komunikasi simbolis, 

simbolisme itu adalah ketrampilan kelompok, pengetahuan, sikap, nilai, dan motif. 

Makna dari simbol-simbol itu sendiri dipelajari dan disebarluaskan dalam 

masyarakat melalui intuisi.  

Dalam pemahaman Nas dan v.d. Sande (Susianto 1993:58), dalam Semiotika 

Komunikasi karya, Alex Sobur (2009). Gaya hidup merujuk pada frame of reference 

(kerangka acuan) yang dipakai seseorang dalam bertingkah laku. Dua aspek yang 

ditekankan disini adalah bahwa individu berusaha membuat seluruh aspek hidupnya 

berhubungan dalam suatu pola tertentu dan mengatur strategi bagaimana individu 

tersebut dipersepsi oleh orang lain. Hal ini berhubungan erat mengenai bagaimana 

gaya hidup itu sendiri mempengaruhi cara setiap manusia dalam beberapa aspek 

kehidupan sebagai contoh dalam cara berpakaian yang kemudian melalui cara 

berpakaian tersebut manusia secara individu ataupun berkelompok ingin 

merepresentasikan makna dan identitas melalui fashion. Menurut Susane K. Langer 

salah satu kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan simbolisasi atau penggunaan 

lambang (Mulyana, 2000:83). James P. Spradley (1997:121) mengatakan bahwa 
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semua makna budaya diciptakan dengan menggunakan simbol-simbol. Menurut 

Cliffort Geertz (1992:51) makna hanya dapat disimpan di dalam simbol. Hal ini 

berarti bahwa gagasan mengenai simbol serta pemaknaan merupakan hal yang saling 

berhubungan erat seperti halnya yang diungkap oleh Charles Sanders Pierce melalui 

teori semiotika pragmatik.  

2
Di sisi lain Charles Sanders Peirce berpendapat bahwa  “tanda adalah 

sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan 

merupakan sesuatu yang merujuk (merepresentasikan) hal lain di luar tanda itu 

sendiri. Tanda menurut Peirce terdiri dari Simbol (tanda yang muncul dari 

kesepakatan), Ikon (tanda yang muncul dari perwakilan fisik) dan Indeks (tanda 

yang muncul dari hubungan sebab-akibat). Sedangkan acuan tanda ini disebut objek. 

Objek atau acuan tanda adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau 

sesuatu yang dirujuk tanda. Interpretant atau pengguna tanda adalah konsep 

pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna 

tertentu atau makna yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk 

sebuah tanda. Hal yang terpenting dalam proses semiosis (proses tanda) adalah 

bagaimana makna muncul dari sebuah tanda ketika tanda itu digunakan orang saat 

berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung” seperti komunikasi 

artifaktual dimana dalam ciri komunikasi jenis komunikasi seperti ini digolongkan 

sebagai komunikasi nonverbal. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Diunduh dari: http://junaedi2008.blogspot.com/2009/01/teori-semiotik.html (pada hari Selasa, 

tanggal 10 April, Tahun 2012) 

 

http://junaedi2008.blogspot.com/2009/01/teori-semiotik.html
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menyusun rumusan masalah 

sebagai berikut: 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1.2.1  Simbol-simbol apa yang direpresentasikan oleh anak-anak muda Suku 

Ambon UKSW dalam cara berpakaian gaya Hip-Hop? 

1.2.2. Bagaimana simbol-simbol tersebut berfungsi dan terstruktur sebagai 

representasi budaya Hip-Hop? 

1.2.3. Pesan apa yang disampaikan oleh anak-anak muda Suku Ambon lewat 

pakaian gaya berpakaian Hip-Hop? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1  Memaparkan simbol-simbol yang terkandung dari pakaian gaya Hip-Hop 

anak-anak muda Suku Ambon UKSW. 

1.3.2. Memaparkan bagaimana simbol-simbol tersebut berfungsi dan terstruktur 

sebagai representasi budaya Hip-Hop. 

1.3.3. Memaparkan pesan yang ditampilkan melalui gaya berpakaian Hip-Hop 

oleh anak-anak muda Suku Ambon di UKSW. 

 

1.4. Manfaat Peneliatian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan berupa ilmu pengetahuan yang berharga 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkhususnya untuk disiplin ilmu 

Komunikasi yang berkaitan dengan Interaksi Simbolik. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

Dapat memberikan wawasan kepada peneliti dan juga masyarakat 

tentang Budaya Hip-Hop yang ditampilkan lewat cara berpakaian anak-anak 

muda suku Ambon di UKSW.  

 


