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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 
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adalah gaya hidup yang mempunyai idealisme sendiri. Perjalanan punk bukanlah 

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

Remaja mengalami banyak masalah dalam kehidupannya, dengan segala 

permasalahan yang melatarbelakangi remaja, mereka cenderung membuat sebuah 

pilihan yang dirasakan cocok bagi jiwa mudanya yang dapat melampiaskan segala 

ekspresi yang dimiliki sebagai proses pencarian identitas diri. Sekaligus sebagai 

bentuk perlawanan terhadap sistem baik sistem dalam konteks budaya maupun 

sistem dalam konteks lingkungan masyarakat. Punk merupakan budaya Negara 

barat yang sudah diterapkan dalam kehidupan, oleh sebagian anak remaja 

Indonesia. Kebiasaan kelompok akan gaya pakaian, dandanan rambut, selera 

musik dan segala macam asesoris yang menempel, atau pilihan kegiatan yang 

dilakukan merupakan bagian dari pertunjukan identitas dan kepribadian.  

Anak merupakan amanah yang harus di jaga, karena pada merekalah masa 

depan dipercayakan. Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan 

persoalan sosial. Hidup menjadi anak punk memang bukan merupakan pilihan 

yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak mempunyai 

masa depan jelas dan keberadaan mereka menjadi masalah bagi banyak pihak, 

keluarga, masyarakat, dan bangsa. Anak punk sebagaimana anak-anak lainnya 

memiliki hak yang sama, yakni hak untuk di lindungi untuk tumbuh dan 

berkembang dengan baik. Kondisi dan keadaan yang lebih buruk membuat anak 

jalanan perempuan memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk memperoleh 

hak-haknya.  
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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.  

Hadirnya begitu banyak kelompok-tongkrongan ini dapat dilihat sebagai 

era lahirnya gank-gank di tengah komunitas punk. Salah satu faktor penting yang 

menyatukan individu-invidu di dalam kelompok-tongkrongan adalah faktor 

daerah. Individu-individu yang berasal dari daerah yang sama memiliki rute 

perjalanan pergi-pulang menuju tempat acara yang sama. Hal ini mendorong 

individu-individu tersebut saling kenal dan mempersatukan mereka. Namun, salah 

satu dampak negatif dari terbentuknya gank-gank atau kelompok-tongkrongan ini 

adalah sering terjadinya perkelahian. Perkelahian sering terjadi di setiap acara 

musik punk akibat adanya masalah-masalah interaksi dan kesalahpahaman yang 

memicu terjadinya konflik.  

Kadang mereka mencari kegiatan agar dapat menghasilkan uang untuk 

memenuhi kebutuhan dan kesenangannya sendiri sebagai anak punk. Penyebab 

anak-anak menjadi anak punk karena mencari kompensasi dari kurangnya 

perhatian keluarga dan sekedar mencari uang tambahan. Keberadaan dan 
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berkembangnya jumlah anak punk merupakan persoalan yang perlu diperhatikan 

hal ini mengingat anak-anak punk yang melakukan kegiatan atau tinggal dijalanan 

senantiasa berhadapan dengan situasi buruk yang menjadikan mereka sebagai 

korban dari berbagai bentuk perlakuan salah dan eksploitasi seperti kekerasan 

fisik, penjurusan tindakan kriminal, penggunaan obat-obatan dan minuman keras 

dan lain sebagainya. Situasi semacam ini akan berdampak buruk bagi 

perkembangan anak secara mental, fisik dan sosial. Pada umumnya, anak punk 

kurang atau tidak mendapatkan kasih sayang dan penerimaan sosial secara 

semestinya. Mereka mempunyai akses yang terbatas pada pendidikan formal 

maupun non formal. Keadaan tersebut  menyebabkan mereka mempunyai peluang 

yang sangat terbatas untuk mempersiapkan masa depan kehidupannya serta 

adanya perilaku anti sosial dan prasangka sosial.   

Anak punk terpisah secara permanen dari orang tua atau keluarganya 

dengan sendirinya telah kehilangan acuan formal yang diperlukan untuk 

mendapatkan identitas sebagai warga Negara. Dengan demikian juga berisiko 

tinggi untuk kehilangan peluang guna menjalani kehidupan sebagai warga 

masyarakat atau warga Negara yang sewajarnya.  

Penelitian ini ada kaitannya dengan mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di SMP dan SMA. Adapun materi yang terkait dalam mata 

pelajaran Pendidikan kewarganegaraan dengan penelitian ini sebagai berikut:  

1. Kelas VII SMP semester 1 dengan standar kompetensi: menunjukkan sikap 

positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara.  
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2. Kelas X SMA semester 2 dengan standar kompetensi menghargai persamaan 

kedudukan warga Negara dalam berbagai aspek kehidupan.  

 

B. Identifikasi Masalah  

Adapun faktor dominan menjadi anak punk karena kondisi ekonomi 

keluarga tidak harmonisnya hubungan antara orang tua dan tidak memiliki 

sumber-sumber ekonomi yang dapat mendukung, sehingga mereka harus ke jalan 

dan menjadi anak punk untuk hidup mandiri tanpa adanya orang tua yang harus 

memenuhi kebutuhannya. Anak punk agar dapat bertahan hidup menjadi 

pengamen, sehingga anak punk tersebut dapat hidup mandiri. Anak turun ke jalan 

menjadi anak punk dikarenakan tidak terpenuhinya kesejahteraan anak di rumah. 

Terpenuhinya aspek ekonomi saja bukan jaminan anak sejahtera, pada keluarga 

yang pecah atau tidak utuh, baik yang disebabkan oleh perceraian atau 

meninggalnya salah satu anggota keluarga.  

Orang tua akan memberikan akibat bagi anak berupa: kurang mendapatkan 

perhatian kasih sayang dan tuntunan pendidikan orang tua, kebutuhan dan harapan 

tidak terpenuhi dan tidak mendapat latihan fisik dan mental.  

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi diatas, maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai” Profil Anak Punk (Studi Kasus 

di Pasar Gemolong).  
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C. Pembatasan Masalah  

Permasalahan yang dikaitkan dengan judul diatas sangat luas, sehingga 

tidak mungkin semuanya dapat terselesaikan dan terjangkau. Oleh karena itu, 

untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalah pahaman dan penafsiran yang 

berbeda-beda, maka perlu adanya pembatasan dan pemfokuskan masalah, 

sehingga persoalan yang diteliti menjadi jelas. Dalam hal ini penulis membatasi 

ruang lingkup dan fokus masalah yang diteliti sebagai berikut:  

1. Objek Penelitian  

Objek penelitian adalah aspek-aspek dari subjek penelitian yang 

menjadi sasaran penelitian, meliputi:  

a. Latar belakang anak punk di pasar Gemolong  

b. Gambaran kehidupan anak punk   

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah anak punk di pasar Gemolong.  

 

D. Perumusan Masalah  

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian harus 

mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Dengan permasalahan yang 

jelas maka proses pemecahannya akan terarah dan terfokus.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: “Adakah Profil Anak Punk di Pasar Gemolong?”.   
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E. Tujuan Penelitian  

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”.  

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat atau kegunaan teoritis  

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

khususnya, maupun pada masyarakat pada umumnya mengenai profil anak 

punk.  

b. Menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai gambaran 

kehidupan anak punk  

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis.  

2. Manfaat atau kegunaan praktis 

a. Menyebarluaskan informasi dan masukan mengenai profil dan gambaran 

kehidupan anak punk, termasuk dalam mata pelajaran PKn.  

b. Sebagai calon pendidik pelajaran Pendidikan kewarganegaraan, 

pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan penelitian ini dapat di 

transformasikan kepada peserta didik pada khususnya, serta bagi 

masyarakat luas pada umumnya.  
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G. Daftar Istilah  

Daftar istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Pengertian Punk merupakan pemberontakan dari anak-anak kelas pekerja yang 

tidak puas akan sistem politik dan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah 

karena menyebabkan pengangguran dan juga terjadinya krisis moral. Punk ini 

juga dijadikan sebagai ideologi dan aliran musik yang bernuansa sosial, 

politik, budaya, bahkan agama. (http://www.facebook.com/notes/komunitas-

taring-babi)arti-punk). 

2. Pengertian anak punk merupakan gerakan sekelompok anak muda yang 

mengalami masalah ekonomi, keluarga, prustasi pengelolaan Negara serta 

kebebasan mengeluarkan inspirasi, expresi dengan gaya punk. Punk berusaha 

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

dengan music dan lirik yang sederhana namun terkadang kasar dan 

menghentak-hentak.(http://kenakalananakpunk.blogspot.com/). 
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