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Abstrak  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan profil anak punk di Pasar 

Gemolong yang berjumlah tiga anak yang bernama Sandi (nama samaran) berusia 

22 tahun tinggal bersama kedua orang tuanya, Dodi (nama samaran) berusia 21 

tahun tinggal bersama kedua orang tuanya, Teguh (nama samran) berusia 23 tahun 

tinggal bersama kedua orang tuanya. Data penelitian ini dikumpulkan dari 

berbagai sumber melalui informan atau nara sumber dan tempat berlangsungnya 

aktivitas anak punk. Penelitian ini menggunakan dua macam trianggulasi yaitu 

sumber data dan teknik atau metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Teknik analisis interaktif yang meliputi: Pengumpulan data, reduksi data, sajian 

data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah aktivitas anak punk. 

Masyarakat memandang aktivitas anal punk itu tidak bermoral, tidak baik dan 

tidak sopan karena kegiatan anak punk tersebut menyimpang. Simpulan dari 

penelitian ini yaitu: (1) Anak Punk di Pasar Gemolong berasal dari Desa 

Sumberlawang. Peleman, Canden. (2) faktor yang melatar belakangi anak punk 

adalah antara lain: permasalahan keluarga dan kurangnya perhatian dan kasih 

sayang dari keluarganya khususnya orang tua. (3) Cara-cara anak punk 

mempertahankan hidup antara lain membangun solidaritas dan melakukan 

kegiatan ekonomi.   

 

Kata Kunci: Profil, Anak Punk.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PENDAHULUAN  

Punk merupakan sebuah budaya yang lahir di Negara inggris, pada awal 

mulanya, sekelompok punk selalu saling berselisih paham dengan golongan skin 

head. Namun, sejak tahun 1980-an, saat punk mulai merajalela di Amerika, 

golongan punk dan skinhead seolah-olah bersatu, karna mempunyai semangat dan 

visi yang sama. Namun, punk juga dapat berarti jenis musik atau genre yang lahir 

di awal 1970-an. Punk juga bisa berarti ideologi kehidupan yang mencakup aspek 

sosial dan politik. Gerakan sekelompok anak muda yang diawali oleh anak-anak 

kelas pekerja ini dengan cepat berkembang di Amerika yang mengalami masalah 

ekonomi dan keuangan yang diawali oleh kemerosotan moral oleh para tokoh 

politik yang memicu tingkat penggerakan dan kriminalitas yang tinggi. Punk 

berusaha menyindir para penguasa dengan cara-cara mereka sendiri, melalui lagu-

lagu dengan musik dan lirik yang sederhana namun terkadang kasar dan 

menghentak-hentak. 

Punk bicara tentang kebebasan, kontrol diri tanpa norma yang menjerat, 

banyak masyarakat yang menggap anak punk itu tidak lain sama preman, tukang 

mabok, sampah bagi masyarakat dan lain sebagainya tapi mereka salah punk 

punya komunitas tersendiri yang anti penindasan, anti di kekang dan anti 

kemapanan tetapi juga banyak anak-anak yang mengaku sok punk tanpa tau arti 

punk itu sebenarnya. Punk bukan hanya musik, bukan fashion semata tapi punk 

adalah gaya hidup yang mempunyai idealisme sendiri. Perjalanan punk bukanlah 

tanpa tujuan, dengan keberadaanya yang terbukti kecil namun tetap berarti.  

Daerah Pasar Gemolong, terdapat beberapa anak punk. Anak punk tersebut 

bernama Sandi (nama samaran) dan berusia 22 tahun, Ari (nama samaran) berusia 



 
 

22 tahun dan Rianto (nama samaran) berusia 21 tahun, mereka menjadi anak punk 

karena kesenangan. Mereka memutuskan hidup jadi anak punk untuk menghindari 

masalah ataupun hanya sekedar mendapatkan kesenangan dan memupuk rasa 

solidaritas teman, namun di jalanpun mereka juga mendapatkan masalah yang 

lebih besar. Sosok anak punk bermunculan di kota, baik itu di pinggir jalan, lampu 

merah, pasar, emper-emper toko ataupun ditempat biasa anak punk berkumpul.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis 

merumuskannya dalam bentuk penelitian dan memilih judul “Profil Anak Punk 

(Studi Kasus di Pasar Gemolong).  

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang akan 

dilaksanakan sehingga dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai 

langkah pemecahan masalahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah “ Untuk 

mendeskripsikan profil anak  punk di Pasar Gemolong”.  

 

LANDASAN TEORI  

1. Latar Belakang Anak Punk  

a) Pengertian Anak. Suharso dan Ana (2005:37), menyatakan bahwa:  

anak: turunan yang kedua; manusia yang lebih kecil; bintang yang 

masih kecil; pohon kecil yang tambah pada umbi atau rumpun tumbuh-

tumbuhan yang besar; orang yang termasuk dalam golongan pekerjaan 

(keluarga, dan sebagainya); orang yang berasal dari atau di lahirkan di 

(suatu negeri, daerah, dan sebagainya); bagian yang kecil (pada suatu 

benda); yang lebih kecil dari pada yang lain.  

 

b) Pengertian Anak Punk.  

Gerakan sekelompok anak muda yang mengalami masalah ekonomi 

dan keluarga, serta kebebasan mengeluarkan inspirasi, expresi dengan 



 
 

gaya punk. Punk berusaha menyindir para penguasa dengan cara-cara 

mereka sendiri, melalui lagu-lagu dengan musik dan lirik yang 

sederhana namun terkadang kasar dan menghentak-hentak.  

(http://www.pjtv.co.id/ragam/detail/gaya-hidup/229/kisah-hidup-anak-

punk). 

 

Di Indonesia, dalam hal ini tidak membatasi usia anak punk. 

Hal ini dilakukan agar konsisten dengan hokum local maupun definisi 

Internasional yang telah disepakati. Ciri-ciri anak punk sebagai 

berikut:  

1) Berada ditempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat 

hiburan)  

2) Berpenampilan ngepunk (rambut berdiri atau Mohawk, pakai 

anting, rantai, sepatu boots, celana jeans ketat dan baju lusuh, 

jaket kulit).  

3) Berasal dari keluarga-keluarga yang tidak harmonis dan tidak 

mampu. 

4) Melakukan aktivitas sebagai anak punk.  

Walaupun diketahui adanya ciri-ciri umum, namun bukan 

berarti anak-anak punk merupakan pemuda urakan, sampah bagi 

masyarakat. Dalam kehidupannya mereka tetap memiliki 

keberagaman karena adanya perbedaan latar belakang keluarga, 

lamanya berada di jalanan, lingkungan tempat tinggal, pilihan 



 
 

pekerjaan, pergaulan dan pola pengasuhan. 

(http://www.facebook.com/note).  

Dengan mempertimbangkan latar belakang anak punk dibuat 

suatu strategi jangka panjang untuk menghasilkan perubahan 

permanen yang positif dalam kehidupan anak punk. Strategi tersebut 

di imbangi dengan strategi yang memfokuskan pada pemuasan 

kebutuhan dasar anak punk. Pendekatan ini disebut pendekatan 

dualistik yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan 

perkembangan anak-anak punk dan meningkatkan atau memperbaiki 

kehidupan sosial ekonomi keluarga anak punk. Menurut Lestari dan 

Usmi (1997:57), adapun tujuan jangka panjang dari pendekatan 

dualistik sebagai berikut:  

1) Memberikan bantuan sosial, bimbingan dan pendidikan bagi 

anak jalanan agar dapat menjadi anggota masyarakat yang 

berguna dan produktif.  

2) Mengintegrasi anak-anak ke dalam keluarganya jika 

memungkinkan  

3) Memperbaiki dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi dari 

anggota keluarga anak jalanan dengan mengenalkan pada mereka 

program pengentasan kemiskinan peningkatan penghasilan yang 

ditawarkan oleh Departmen sosial dan departemen-departemen 

lainnya.  

 

c) Latar Belakang Anak Punk  

Punk merupakan budaya Negara barat yang sudah diterapkan 

dalam kehidupan oleh sebagian anak remaja Indonesia. Kebiasaan 

kelompok gaya pakaian, dandanan rambut, selera music dan segala 

macam asesoris yang menempel atau pilihan kegiatan yang dilakukan 

merupakan bagian dari pernyataan identitas dan kepribadian diri.  

(http://student-research.umm.ac.id/index.php/departmentofpsychology 

/article/view). 

 

http://www.facebook.com/note
http://student-research.umm.ac.id/index.php/departmentofpsychology%20/article/view
http://student-research.umm.ac.id/index.php/departmentofpsychology%20/article/view


 
 

Faktor yang melatar belakangi anak-anak muda jaman sekarang 

mengikuti aliran punk antara lain lingkungan dan kondisi tempat 

tinggal keluarga banyak berpengaruh terhadap masalah kenakalan anak 

sehingga anak sering membolos sekolah. Kemudian kondisi sosial dan 

ekonomi orang tua juga ikut mempengaruhi, misalnya mereka yang di 

dalam garis kemiskinan serta kurang mampunya orang tua menjalin 

ikatan baik dengan anak-anaknya.  

2. Gambaran Kehidupan Anak Punk 

a. Pengertian Gambaran. Menurut Suharso dan Ana (2005:148), “ 

Gambaran: hasil menggambar; lukisan; bayangan; uraian; keterangan; 

penjelasan’. 

b. Gambaran Kehidupan Anak Punk. Aktivitas anak punk di daerah 

Gemolong sehari-harinya nongkrong, ngamen untuk beli makan, 

mengikuti acara khusus punk.  

 Faktor-faktor penyebab terjadinya anak punk bias digolongkan 

menjadi dua, yaitu:  

1) Faktor Internal  

a) Sifat malas dan tidak mau bekerja  

b) Impian kebebasan. Berbagai masalah yang dihadapi di dalam 

keluarga yang dapat menimbulkan pemberontakan di dalam dirinya 

dan berusaha mencari jalan keluar. Seorang anak merasa bosan dan 

tersiksa di rumah karena setiap hari menyaksikan kedua Orang 

tuanya bertengkar dan tidak memperhatikan mereka, pada akhirnya 



 
 

dia memilih menjadi anak punk karena mereka memiliki banyak 

kawan yang bisa menampung keluh kesahnya.  

2) Faktor Eksternal   

a) Pengaruh teman.  

Pengaruh teman menjadi salah satu faktor yang menyebabkan 

mereka menjadi anak punk. Pengaruh teman menjadi dampak 

besar.  

b) Kekerasan dalam keluarga  

Kekerasan dalam keluarga banyak diungkapkan sebagai salah satu 

faktor yang mendorong mereka lari dari rumah dan menjadi anak 

punk.  

c) Pemikiran anak punk,  

Pemikiran anak punk sebagian besar dari mereka menginginkan 

pola hidup bebas berexspresi tanpa mengikuti aturan aturan dari 

pihak keluarga maupun dari Negara atau pemerintahan  yang 

mengekang dirinya sendiri. Sehingga mereka memutuskan untuk 

melawan dengan menjadi atau mengikuti  salah satu anggota 

punk. 

d) Idealisme Anak Punk,  

Sebenarnya mereka adalah orang orang yang keresahan untuk 

menemukan solusi “menghancurkan tiran”. Lalu keresahan itu 

mereka wujudkan dengan pemberontakan dengan berbagai 

wujudnya baik lewat jalur musik, propaganda, membuat produk 

sendiri dll. Pada dasarnya mereka anti segala sesuatu yang bersifat 

beku. Melainkan yang mereka inginkan adalah mampu 

menciptakan arus sendiri. Dengan demikian anak punk memiliki 



 
 

tujuan hidup dengan caranya sendiri dan target yang jelas.dan 

pasti mempunyai strategi dalam mewujudkan segala kehendak 

anak punk tersebut.  

(http://lymovementkaltim.wordpress.com/category/1/).  

e) Filsafat hidup  

Anak Punk selalu percaya diri dengan apa yang mereka punyai 

dari kekurangan ataupun kelebihan yang mereka miliki dan selalu 

berani mengambil segala resiko yang akan dihadapi nantinya. 

Seperti halnya masalah kehidupan, ada beberapa kehidupan yang 

begitu indah, kadang memuakan dan juga membosankan. Begitu 

pula dengan anak punk, ”Nikmati Sajalah Hidup”. 

 (http://filsafat.kompasiana.com/202/01/26/ritme-kehidupan/).  

 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tipe 

penelitian ini berusaha menerangkan fenomena sosial tertentu. Menurut 

Singarimbun (1989:4), ”Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran 

yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, misalnya perceraian, 

pengangguran, keadaan gizi, preferensi terhadap politik tertentu dan lain-lain”. 

Penelitian deskriptif biasanya mempunyai dua tujuan, pertama untuk 

mengetahui perkembangan fisik tertentu, kedua untuk mendeskripsikan secara 

terperici fenomena sosial tertentu. Penelitian ini biasanya tanpa menggunakan 

hipotesa, ada kalanya menggunakan hipotesa tetapi bukan untuk diuji secara 

statistik.  

Strategi penelitianya adalah kasus tunggal terpancang agar dalam penelitian ini 

lebih mudah dalam mencari data yang sesuai dengan masalah, serta 

mengumpulkan datanya lebih terarah dari pada tujuan yang hendak dicapai.  

http://lymovementkaltim.wordpress.com/category/1/
http://filsafat.kompasiana.com/202/01/26/ritme-kehidupan/


 
 

Subjek penelitian adalah Anak Punk di Pasar Gemolong. Objek penelitian 

ini adalah, aspek-aspek dari subjek penelitian yang menjadi sasaran penelitian 

meliputi, latar belakang anak punk di Pasar Gemolong, gambaran kehidupan anak 

punk di Pasar Gemolong.  

Adapun jenis sumber data yang dikumpulkan dari berbagai sumber meliputi, 

informan atau nara sumber, yaitu anak punk di pasar gemolong, tempat dan 

peristiwa berlangsungnya aktivitas anak punk dalam hal ini lokasinya adalah 

Pasar Gemolong.  

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Anak Punk di Pasar 

Gemolong.  

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan tidak terstruktur karena penelitian tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk 

mengumpulkan datanya sehingga wawancara bebas. Dalam metode wawncara ini 

dugunakan untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih jelas.  

Dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data dan identitas anak 

punk antara lain nama anak punk, aktivitas anak punk, latar belakang orang tua 

dan faktor-faktor anak punk.  

Secara garis besar model analisis interaktif yang diterapkan dalam 

penelitian ini sebagaimana digambarkan oleh Miles dan Huberman (1992:20), 

seperti gambar I di bawah ini. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat tiga anak punk yang masih pulang 

kerumah dan berusia 21-23 tahun. Disini peneliti mengambil tiga anak punk dan 

orang tua anak-anak punk tersebut. Anak punk yang menjadi subjek penelitian Di 

pasar Gemolong berasal dari pinggiran kota Gemolong yaitu Di desa 

Sumberlawang dan nama anak punk tersebut adalah Sandi (nama samaran) dan 

berusia 22 tahun, dan Desa Peleman bernama Dodi (nama samaran) dan berusia 

21 tahun, dan dari Desa Canden bernama Teguh (nama samaran) dan berusia 23 

tahun. Aktifitas anak punk di pasar Gemolong setiap harinya nongkrong, ngamen, 

dan lain sebagainya.  

1. Profil Kehidupan Anak Punk Sehari-harinya  

Anak menjadi anak punk turun ke jalan selain untuk mencari 

kebebasan, nongkrong, pengaruh teman, kekerasan dalam keluarga, prustasi 

pengelolaan Negara dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti 

makan. Mereka memutuskan hidup di jalan untuk menghindari masalah, 

Pengumpulan Data 

Reduksi data Sajian Data 

Penarikan 

Kesimpulan 



 
 

namun tidak jarang di jalan justru mereka kadang mendapatkan masalah yang 

lebih besar. Sosok anak punk bermunculan di kota, baik itu di emper-emper 

took, di stasiun, terminal, pasar, pinggiran jalan, tempat wisata.  

2. Cara Anak Punk Mempertahankan Hidup  

Kehidupan anak punk dikenal keras dan penuh berbagai eksploitasi. 

Sosok manusia bagaikan serigala yang senantiasa memangsa manusia lainnya 

mudah dijumpai dalam kehidupan jalanan. Jalanan bagaikan hutan belantara 

yang memberlakukan hukum rimba, siapa kuat dia akan menjadi 

pemenangnya. Maka, ketika anak-anak, terlebih anak punk yang dalam 

kehidupan normalpun masih terpinggir kan memasuki dunia punk. Komunitas 

punk termasuk salah satu komunitas yang sangat kerasa. Pengalaman-

pengalaman buruk yang sering didengar pernah dialami, membuat anak punk 

dituntut untuk menghubungkan kreativitasnya yang tidak hanya sekedar 

mendapatkan uang untuk membiayai hidupnya melainkan juga di dalam upaya 

melindungi dirinya dari beragam ancaman yang ada.  

3. Ketaatan Agama Anak Punk  

Kehidupan jalanan ternyata tak seburuk yang dibayangkan, di antara 

segerombolan anak punk kerap di identikkan dengan minuman keras, narkoba, 

free sex. Masih ada setitik cahaya yang memberikan harapan bahwa dakwah 

di kalangan yang dianggap termarjinalkan ini masih ada dan mungkin 

dilakukan. Kadang mereka merasa tidak mempunyai Tuhan sebagai 

penciptanya karena mereka tidak ingin hidupnya ada yang mengatur ada juga 

yang merasa bahwa masih mempunyai Tuhan meskipun kadang mereka tidak 



 
 

pernah melakukan kewajiban sebagai seorang Muslim. Anak-anak punk 

tersebut masih mempercayai adanya Tuhan sebagai penciptanya dan masih 

merasa beragama meskipun anak-anak punk tersebut mekakukan kewajibanya 

seperti shalat hanya kadang-kadang karena setiap orang mempunyai karakter 

dan kepribadian masing-masing.  

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan di bab IV 

penelitian yang berjudul ”Profil Anak Punk (Studi Kasus di Pasar Gemolong). 

Dapat penulis simpulkan sebagai berikut:  

1. Anak punk di Pasar Gemolong berasal dari Desa Sumber lawang, Peleman 

dan Canden. Selama jadi anak punk yang dilakukan adalah nongkrong, 

lihat event atau band indi dan mengamen.  

2. Faktor-faktor penyebab anak ikut dalam anggota anak punk di Pasar 

Gemolong yaitu: kekerasan dalam keluarga, diri sendiri, impian 

kebebasan, solidaritas antar teman, pengaruh teman.  

SARAN  

1. Bagi Anak Punk di Pasar Gemolong disarankan agar giat belajar, 

beribadah sesuai agama dan keyakinan serta menabung untuk bekal masa 

depan juga mengurangi kegiatan-kegiatan dijalan.  

2. Bagi orang tua Anak Punk disarankan untuk memperhatikan keselamatan 

serta kesejahteraan hak-hak anak. Orang tua juga melakukan pendekatan-

pendekatan pada anak untuk memperkenalkan pendidikan kesehatan.  



 
 

3. Bagi orang tua pada umumnya di sarankan tidak mendidik anak dengan 

kekerasan dan memperhatikan hak-hak anak agar tidak turun ke jalan.  

4. Bagi Pemerintah Desa (lurah) perlu memperhatikan keadaan ekonomi 

warganya dan diteruskan kepada Bupati supaya ada dana untuk rakyat 

miskin. 
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