
  

 

 

 

 

 

 

MUSISI MUSIK UNDERGROUND DI SUKOHARJO 

(Kajian sikap dan perilaku musisi musik underground 

dalam bermasyarakat) 

skripsi 

disajikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Jurusan Seni Drama, Tari dan Musik 

oleh 

Frida 

2503405055 

Program Studi Pendidikan Seni Musik 

 

 

JURUSAN SENDRATASIK 

FAKULTAS BAHASA DAN SENI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2012 



 

 

iv 

SARI 

 

Frida. 2011. (MUSISI MUSIK UNDERGROUND DI SUKOHARJO (Kajian 
sikap dan perilaku musisi musik underground dalam bermasyarakat). Skripsi. 
Jurusan Sendratasik. Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I : Drs. Slamet Haryono M.Sn., Pembimbing II : Drs. Suharto S. Pd  

 Selama ini penilaian masyarakat terhadap musisi musik underground 
cenderung negatif, karena penampilan mereka yang bebas, tidak teratur, dominan 
hitam, dan kurang sesuai dengan norma-norma sopan santun dalam masyarakat. 
Masalah yang diangkat yaitu tentang bagaimana sikap dan perilaku musisi musik 
underground dalam bermasyarakat di kota Sukoharjo. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana sikap dan perilaku musisi musik 
underground dalam bermasyarakat. Manfaat penelitian adalah (1) hasil penelitian 
ini dapat dijadikan referensi bagi  penelitian-penelitian yang lain khususnya 
penelitian  tentang musik underground, (2) menambah wawasan bagi masyarakat, 
khususnya mahasiswa seni musik tentang musisi musik underground di 
Sukoharjo, dan (3) memberikan masukan pada musisi underground untuk 
mengembangkan musik agar bermanfaat dalam bermasyarakat 

 Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Analisis data melalui tiga tahap yaitu reduksi data, sajian data, dan 
verifikasi serta dilanjutkan dengan pemeriksaan keabsahan data. 

 Hasil penelitian menunjukkan sikap dan perilaku musisi musik 
underground di Sukoharjo, menggunakan pakaian dengan dominan hitam dalam 
pertunjukan musik dan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka beraktivitas secara 
berkelompok dalam penyelenggaraan pertunjukan musik underground dan aksi 
sosial Food Not Bomb (berbagi makanan gratis). Dalam kemasyarakatan musisi 
underground mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada dalam masyarakat, namun 
tetap dengan pakaian serba hitam dan penampilan yang terkesan bebas tidak 
teratur. 

 Saran dari penulis yaitu agar musisi musik underground terus berkarya 
dengan mengembangkan musik yang lebih menarik. Selain itu diharapkan musisi 
underground menggunakan pakaian yang lebih sopan dalam bermasyarakat, 
berbeda ketika pertunjukan musik underground yang bebas tanpa aturan. 

 




