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Kata Kunci: Fungsi Sosial, Komunitas Vespa UVO 

 

Di lingkungan kampus Uneversitas Negeri Semarang terdapat beberapa 

komunitas, salah satunya adalah komunitas penggemar vespa yang benama 

komunitas vespa Unnes Vespa Owners. Berdirinya komunitas vespa Unnes Vespa 

Owners atas dasar perasaan yang sama antar penggemar vespa yang bertujuan untuk 

melestarikan kendaraan vespa dan juga memfasilitasi para penggemar vespa 

khususnya di  kota Semarang dalam menjalin tali persaudaraan. Komunitas vespa 

Unnes Vespa Owners berdiri sejak tahun 2000 yang masih eksis dampai saat ini, 

dengan jumlah anggota sampai 90 anggota. Pertanyaan penulis dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui perkembangan, bentuk-bentuk kegiatan dan fungsi sosial 

komunitas Unnes Vespa Owners. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teori fungsionalisme struktural Talcott Parson, menyatakan bahwa sebuah 

masyarakat agar tetap eksis dalam mempertahankan keberadaannya harus dapat 

melakukan fungsi-fungsi atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan sebagai sebuah 

sistem. Teori fungsionalisme struktural dari Parson penulis gunakan untuk mengkaji 

fungsi sosial keberadaan komuitas Unnes Vespa Owners. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian berada di 

wilayah kampus Universitas Negeri Semarang. Subjek penelitian adalah anggota 

komunitas Unnes Vespa Owners. Pengumpulan data memakai observasi, wawancara, 

dokumentasi. Validitas data memakai teknik triangulasi. Analisis data memakai 

metode analisis data kualitatif yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas Unnes Vespa Owners 

merupakan komunitas motor tertua yang didirikan oleh para mahasiswa Universitas 

Negeri Semarang yang memiliki persamaan hobi pada bidang otomotif khususnya 

pada kendaraan vespa. Keanggotaan berlaku seumur hidup dan para anggota nya 

tidak hanya yang berkuliah di kampus Universitas Negeri Semarang saja melainkan 

dari Universitas Dian Nuswantoro dan IKIP PGRI. Para anggota komunitas vespa 

Unnes Vespa Owners memiliki dua jenis kegiatan yaitu kegiatan yang rutin 

dilakukan dan kegiatan insidental. Kegiatan rutin sebagai kegiatan yang sering 

dilakukan antara lain nongkrong, perayaan hari jadi, pelantikan calon anggota baru. 

Kegiatan insidental meliputi : kunjungan ke komunitas lain, kerjasama dengan REM 

fm, bakti sosial, touring. Hubungan sosial yang terjalin antar  sesma anggota 

komunitas vespa Unnes Vespa Owners terjalin secara baik karena didasari oleh rasa 

kekeluargaan dan  antar sesama komunitas yang ada pada lingkungan kampus 

Universitas Negeri Semarang terjalin secara baik yang disebabkan karena para 

sesama komunitas saling menghargai dan menghormati. Fungsi sosial yang terdapat 
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pada komunitas vespa UVO meliputi  ketrampilan merawat vespa, sarana untuk 

berwirausaha, relasi sosial dalam pencarian kerja dan menumbuhkan rasa solidaritas. 

Hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa, adanya komunitas vespa 

Unnes Vespa Owners dilingkungan kampus Universitas Negeri Semarang yang 

bertujuan sebagai wadah berkumpulnya para penggemar kendaraan dalam jenis 

vespa yang bertujuan agar dapat menyalurkan hobi dalam bidang otomotif khususnya 

pada kendaraan vespa dan memiliki fungsi sosial yaitu mendapatkan  ketrampilan 

merawat untuk vespa, sarana untuk berwirausaha, relasi sosial dalam pencarian kerja 

dan menumbuhkan rasa solidaritas. Pada umumnya para anggota komunitas vespa 

Unnes Vespa Owners masuk dalam keanggotaan dilatar belakangi oleh rasa 

kesadaran diri sendiri akan jiwa petualang dan juga dari faktor keluarga. Saran yang 

direkomendasikan adalah bagi para anggota komunitas Unnes Vespa Owners agar 

dapat memberikan citra positif pada masyarakat sekitar kampus Universitas Negeri 

Semarang dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan sosial, bersosialisasi dengan 

masyarakat sekitar sehingga hubungan dengan masyarakat sekitar kampus terjalin 

dengan baik. Fungsi sosial yang terdapat pada komunitas vespa UVO meliputi  

ketrampilan merawat vespa, sarana untuk berwirausaha, relasi sosial dalam pencarian 

kerja dan menumbuhkan rasa solidaritas. Saran bagi para anggota komunitas vespa 

UVO  agar dapat meningkatkan rasa solidaritas dan kebersamaan antar sesama 

anggota dengan cara selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan rutin maupun 

insidental sehingga akan memiliki perasaan saling memiliki dan meningkatnya rasa 

kekeluargaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Masyarakat pada umumnya di dalamnya terdapat berbagai lembaga sosial 

yang mempunyai suatu fungsi masing-masing salah satunya yaitu untuk mengatur 

agar kebutuhan manusia terpenuhi contohnya kebutuhan akan mata pencaharian, 

kebutuhan akan pendidikan dapat terpenuhi secara maksimal dan sekaligus untuk 

mengatur kehidupan sosial masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Ada 

beberapa macam lembaga sosial seperti lembaga keluarga yang sebagai unit sosial 

terkecil yang terdiri atas ayah, ibu dan anak, dari setiap anggota keluarga memiliki 

peran dan fungsi masing-masing untuk menunjang kehidupan di masyarakat, 

lembaga politik yang berfungsi untuk mengatur dan menjaga ketertiban dan 

keselarasaan dengan wewenang yang dimilikinya, lembaga ekonomi sebagai suatu 

wadah yang memiliki fungsi untuk mengatur pembagian kerja dalam kehidupan dan 

memberi pedoman dalam bidang ekonomi, lembaga agama sebagai lembaga yang 

terpenting untuk mengatur kehidupan manusia dalam hal ini agama diartikan sebagai 

pedoman hidup suatu umat. 

Penulis mengambil salah satu contoh lembaga sosial yaitu lembaga 

pendidikan yang berfungsi menjadi wadah untuk melaksanakan sistem pendidikan, 

universitas negeri semarang yang selanjutnya disingkat UNNES salah satu lembaga 

pendidikan perguruan tinggi yang terletak di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. 

Mahasiswa UNNES tidak hanya berasal dari Jawa Tengah saja melainkan berasal 

dari berbagai daerah, contohnya  mahasiswa yang berasal dari Sumatera, Kalimantan,  
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Sulawesi, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, DIY, dari perbedaan daerah inilah 

yang akan mempengaruhi perbedaan pemikiran dan aktivitas yang dilakukan. 

Karakteristik mahasiswa UNNES yang beragam menyebabkan adanya 

berbedaan-perbedaan dalam segi aktivitas sehari-hari, dari beragamnya karakteristik 

mahasiswa akan mengakibatkan perbedaan pada hobi dari setiap mahasiswa.. Latar 

belakang dari setiap mahasiswa yang menjadi salah satu faktor penyebab adanya 

perbedaan dalam hal pemikiran dan kecintaan pada suatu kegemaran atau yang 

sering diartikan memiliki hobi yang bervarasi. 

Persamaan hobi yang tercipta antar sesama mahasiswa UNNES memiliki 

keinginan untuk membuat suatu komunitas hobi untuk memenuhi kebutuhan akan 

hobinya dengan cara membuat suatu komunitas yang berfungi untuk wadah 

penyaluran hobi para mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki persamaan hobi dalam 

bidang otomotif khususnya kecintaan pada kendaraan vespa, memiliki suatu 

keinginan untuk membentuk suatu komunitas vespa yang disebut komunitas vespa 

Unnes Vespa Owners yang selanjutnya disingkat UVO. 

Komunitas vespa cenderung dipandang negatif oleh beberapa orang karena 

komunitas vespa itu biasanya hanya berkumpul bersama tanpa ada tujuan tertentu 

dan cenderung mengkonsumsi minum-minuman beralkohol, berkeliling kota secara 

bersama-sama tanpa mempedulikan bagaimana keadaan vespa masing-masing, 

penjelasan yang telah disampaikan oleh penulis menjadi ketertarikan penulis untuk 

melaksanakan penelitian terhadap komunitas vespa UVO. Anggota komunitas vespa 

UVO pada umumnya merupakan mahasiswa yang masih menuntut ilmu pada suatu 

lembaga pendidikan, apakah komunitas vespa UVO memiliki fungsi bagi para 
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anggotanya selain menjadi wadah untuk mempererat tali persaudaraan, ternyata 

menimbulkan ketertarikan penulis untuk meneliti bagaimana fungsi yang ada pada 

komunitas vespa UVO. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul Fungsi Sosial Keberadaan UVO Semarang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, masalah 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perkembangan keberadaan komunitas UVO? 

2. Bagaimanakah bentuk-bentuk kegiatan anggota komunitas UVO? 

3. Bagaimanakah fungsi sosial keberadaan komunitas UVO? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui perkembangan keberadaan komunitas UVO. 

2. Mengetahui bentuk-bentuk kegiatan anggota komunitas UVO. 

3. Mengetahui fungsi sosial keberadaan komunitas Unnes Vespa Owners. 

D. Manfaat Penelitian 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun 

secara praktis. 

1. Secara teoritis skripsi ini bermanfaat sebagai: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana pengetahuan kajian 

sosiologi maupun antropologi terutama yang berkonsentrasi dikajian 

komunitas, serta dapat digunakan sebagai bacaan bagi yang akan melakukan 

penelitian yang sejenis. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat 



4 

 

 

 

memberikan kontribusi terhadap kajian-kajian maupun teori-teori yang 

berkaitan dengan persoalan komunitas. 

b. Memberikanalternatif data untuk kajian lanjutan atau penulisan karya ilmiah 

mengenai dalam bidang komunitas. 

2. Secara praktis kajian ini bermanfaat sebagai: 

a. Memperluas wacana mahasiswa yang berkaitan dengan permasalahan 

mengenai komunitas yang ada di masyarakat. 

b. Dapat dijadikan acuan awal bagi mahasiswa untuk menganalisis mengenai 

komunitas yang ada di masyarakat. 

E. Batasan Istilah 

1. Fungsi 

Suatu proses yang di dalamnya terdapat beberapa komponen-

komponen yang saling mempengaruhi dan bertujuan untuk menghasilkan 

suatu tujuan tertentu. Fungsi sosial yang  dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

manfaat dari keberadaan komunitas vespa UVO bagi para anggota komunitas 

vespa UVO. Fungsi pertemuan bersama atau hal-hal yang berkaitan dengan 

pesta ( Susilo, 2008:212). 

2. Komunitas Vespa 

Komunitas vespa sebagai suatu wadah yang dibentuk berdasarkan 

persamaan kecintaanya terhadap kendaraan jenis vespa. Secara fisik suatu 

komunitas biasanya diikat berdasarkan batas lokasi atau wilayah geografis, 

para penggemar vespa memiliki suatu perasaan yang sama dalam hal 
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kecintaanya terhadap vespa ini juga memiliki suatu perasaan bangga akan 

komunitasnya karena berbeda dengan komunitas lainnya. 

Komunitas vespa khususnya memiliki ciri-ciri khusus yang tidak 

dimiliki oleh kumunitas lainnya, sebagai suatu kesatuan manusia atau yang 

sering disebut dengan komunitas tentu mempunyai perasaan kesatuan, tetapi 

perasaan kesatuan dalam komunitas ini biasanya amat keras sehingga 

menimbulkan suatu sentimen persatuan. 

Menurut Koentjaraningrat (1980;155), Unsur sentimen persatuan 

yaitu mengandung unsur rasa kepribadian kelompok (kelompok tersebut 

mempunyai ciri-ciri, baik ciri kebudayaan maupun ciri gaya hidup) yang 

berbeda dengan kelompok lain, bangga akan ciri kelompok sendiri dan sering 

kali ada perasaan negatif ialah menganehkan ciri-ciri yang terdapat pada 

komunitas lain. 

3. Unnes Vespa Owners 

Merupakan komunitas vespa yang awal berdiri pada tahun 2000 dan 

diresmikan pada 14 mei 2002 oleh Ikatan Vespa Indonesia sampai sekarang 

masih eksis. Jenis vespa yang terdapat di komunitas vespa UVO dapat 

dikatakan bervariasi apabila dilihat dari tahun pembuatan dan juga jenis 

modifikasi yang dibuat oleh anggota komunitas vespa UVO. Anggota 

komunitas  UVO tidak hanya mahasiswa UNNES melainkan dari mahasiswa 

kampus Universitas Dian Nuswantoro dan IKIP PGRI. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

A. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian dengan judul “Gaya Hidup Komunitas Punk. 

Mahasiswa Unnes” yang ditulis oleh Sofian (2008:44) mengemukakan ada 

banyak alasan menjadi pemicu yang menyebabkan individu tertarik untuk masuk 

komunitas di dalam masyarakat, dalam penelitian ini adalah mengkonsumsi 

budaya punk. Berbagai alasan seorang mahasiswa (pengaruh internal dan 

eksternal), yaitu pengaruh teman sebaya, dan pengaruh keluarga, jadi dalam 

penelitian skripsi tersebut, lebih mengulas tentang komunitas punk sebagai 

pilihan gaya hidup. 

Dalam penelitian yang berjudul “Komunitas Vespa Gembel dan 

Aktualisasi Gaya Hidup Kaum Remaja (Studi Kasus pada Anggota Komunitas 

Vespa Banjarnegara Scooter Club (BSC) di Banjarnegara) yang ditulis oleh Latif 

Widada (2011). Penelitian tersebut mengemukakan bahwa komunitas vespa 

merupakan sebuah komunitas hobi yang memiliki ciri khas dan gaya hidup yang 

berbeda dengan komunitas motor lain. Dengan atribut dan simbol-simbol yang 

terkesan aneh sehingga mereka membentuk komunitas vespa gembel (rat 

scooter). Pada dasarnya dalam komunitas vespa gembelmerupakan bentuk 

perlawanan terhadap kaum kapitalis yang selalu menyuguhkan gaya hidup 

mewah dan hedonis. 

  Hasil penelitian Widada menunjukan bahwa munculnya komunitas 

vespa gembel khususnya pada lingkup Banjarnegara Scooter Club (BSC) 
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diBanjarnegara, dilatarbelakangi oleh rasa kegelisaan akan realita kehidupan. 

Dimana pada realitas sekarang remaja banyak mencari jati diri dan ingin eksis 

serta diakui oleh masyarakat. Kemunculan vespa gembel merupakan etos 

kemerdekaan kelas pekerja dan anak-anak muda kelas bawah, serta sebagai 

reaksi kebosanan terhadap mode yang didominasi oleh kelas atas. Komunitas 

vespa gembel melalui gaya hidup dan tampilan yang mereka kenakan telah 

menjadi simbol akan keberadaannya. Komunitas tersebut melakukan aktualisasi 

yang menyuguhkan gaya hidup baru bagi kaum remaja seperti dalam bentuk 

tampilan pakaian, kendaraan dan bentuk interaksi sesama komunitas vespa 

gembel.  

Pustaka-pustaka yang telah dijelaskan memiliki beberapa kesamaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian Sofian (2008:44) 

mengenai alasan menjadi pemicu yang menyebabkan individu tertarik untuk 

masuk komunitas di dalam masyarakat, dalam penelitian ini adalah 

mengkonsumsi budaya punk. Hasil penelitian Sofian memberikan gambaran 

persamaan dalam penelitian penulis mengenai komunitas hobi, sedangkan 

perbedaannya yaitu pada penelitian Sofian membahas tentang komunitas punk 

sebagai pilihan gaya hidup sedangkan penelitian penulis menggunakan objek 

kajian komunitas vespa yang menjelaskan tentang fungsi sosial keberadaan 

komunitas UVO. Penelitian penulis juga memiliki persamaan dengan penelitian 

Latif Widada (2011) dalam hal penelitian mengenai komunitas vespa, akan 

tetapi penelitian yang dilakukan Latif mengenai gaya hidup dan aktualisasi 
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berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang 

fungsi sosial keberadaan komunitas UVO. 

B. Landasan Teori 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fungsionalisme 

struktural Talcott Parson. Parson (dalam Salim 2006:113) menyatakan bahwa 

sebuah masyarakat agar tetap eksis dalam mempertahankan keberadaannya 

harus dapat melakukan fungsi-fungsi atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

sebagai sebuah sistem. Teori fungsionalisme struktural dari Parson penulis 

gunakan untuk mengkaji fungsi sosial keberadaan UVO.  

Empat persyaratan mutlak yang harus ada agar masyarakat dapat 

berfungsi. Empat persyaratan yang diajukan Talcott Parson (dalam Raho 2007) 

disebut AGIL yang merupakan singkatan dari Adaptation (A), Goal Attainment 

(G), Integration (I) dan Latency (pattern maintenance) (L), masyarakat harus 

menjalankan fungsi dan kebutuhannya dengan cara: 

1. Adaptasi (adaptation) 

Masyarakat dapat bertahan maka harus menyesuaikan diri dengan 

lingkungan masyarakat sekitar yang dimaksud masyarakat dalam konteks 

ini yaitu para  anggota komunitas vespa UVO. Bagaimana cara anggota 

UVO dapat beradaptasi dengan masyarakat sekitar kampus. Para anggota 

juga mampu beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada pada 

komunitas vespa UVO. 
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2. Pencapaian tujuan (goal attainment) 

Fungsi sistem harus memiliki tujuan yang diinginkan dan dicapai. 

Abercrombie (dalam Raho 2007:55) menyatakan bahwa sistem kesatuan 

yang berhubungan antara bagian satu dengan yang lain pada umumnya 

mempunyai tujuan tertentu. Bagian tersebut membentuk satu kesatuan 

(sistem) demi tercapainya tujuan atau maksud tertentu. Fungsi pencapaian 

tujuan yang dilakukan oleh UVO direalisaikan dengan kegiatan rutin 

maupun dengan kegiatan insidental..  

3. Integrasi (integration) 

Masyarakat harus mengatur hubungan diantara komponen-

komponennya agar dapat berfungsi secara maksimal. Fungsi integrasi yang 

ada di dalam komunitas vespa UVO dilakukan untuk menjaga hubungan 

antara anggota yang menjadi komponen-komponen di dalam komunitas 

UVO. 

4. Pemeliharaan pola-pola yang sudah ada (latensi) 

Setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki dan 

memperbaharui baik motivasi individu-individu maupun kelompok yang  

merupakan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan 

motivasi-motivasi. Komunitas vespa UVO memiliki kegiatan-kegiatan rutin 

dan insidental, memperbaiki dan memperbaharui baik motivasi individu-

individu maupun kelompok yang merupakan pola-pola budaya yang 

menciptakan dan mempertahankan motivasi-motivasi baik para anggota di 
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dalamnya yang akan berpegaruh juga terhadap keberadaan komunitas vespa 

UVO. 

Parsons dalam analisis sistem sosial tertarik pada komponen-komponen 

struktural. Parson memperhatikan masalah tentang status peran dan juga 

komponen sistem sosial skala besar seperti kolektivitas, norma, dan nilai. Parson 

dalam analisis sistem sosial tidak sekedar seorang strukturalis tetapi seorang 

fungsionalis yang menguraikan sejumlah pesyaratan fungsional bagi sistem 

sosial (Ritzer dan Goodman, 2008:260). Sistem sosial harus terstruktur 

sedemikian rupa sehingga dapat beroperasi secara baik dengan sistem lain 

seperti halnya komunitas vespa UVO yang memiliki struktur organisasi sehingga 

dapat berjalan sesuai dengan peran dan status dari setiap anggota. 

Komunitas vespa UVO agar dapat bertahan hidup maka sistem sosial 

yang di dalamnya harus dapat didukung sepenuhnya oleh sistem lain seperti 

halnya para anggota komunitas vespa UVO yang saling bekerjasama untuk 

mendukung antara satu dengan yang lainnya serta menjalin hubungan baik 

dengan masyarakat sekitar. Sistem harus secara signifikan memenuhi proporsi 

kebutuhan aktor-aktornya. Sistem harus menimbulkan partisipasi yang memadai 

dari anggotanya. Sistem paling tidak harus memiliki kontrol minimun terhadap 

perilaku yang berpotensi merusak. Konflik menjadi sesuatu yang menimbulkan 

kerusakan yang signifikan harus dikontrol. untuk kelangsungan hidupnya, sistem 

sosial memerlukan bahasa. Teori fungsionalisme struktural dari Parsons penulis 

gunakan untuk membahas permasalahan yang akan dijawab melalui penelitian 

mengenai fungsi sosial keberadaan komunitas UVO. 
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Penulis dalam penelitian ini mengkaji tentang fungsi sosial, fungsi 

tersebut dibagi menjadi dua yaitu fungsi manifes dan juga laten untuk 

memperoleh penjelasan mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu 

mengenai fungsi sosial keberadaan komunitas UVO, , Merton membagi dua 

pembeda antara fungsi manifes dan fungsi laten dalam suatu tindak atau unsur 

budaya. Fungsi manifes adalah konsekuensi objektif yang memberikan 

sumbangan pada penyesuaian atau adaptasi sistem yang dikehendaki dan 

disadari oleh partisipan sistem tersebut. Fungsi laten adalah konsekuensi objektif 

dari suatu ihwal budaya yang hilang, tidak dikehendaki maupun disadari oleh 

warga masyarakat ( Kaplan, 2002 : 79 ).  

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1 . Kerangka Berfikir Penelitian Keberadaan UVO 

UNNES VESPA OWNERS 

Bentuk-Bentuk 

Kegiatan 

Fungsi sosial 

Komunitas vespa 

UVO 

Perkembangan 
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Kerangka dalam bagan 1 dapat dideskripsikan sebagai berikut:. 

Komunitas vespa UVO yang berdiri sejak tahun 2000 dan diresmikan oleh 

Ikatan Vespa Indonesia pada 14 Mei 2002. Komunitas vespa UVO memiliki 

anggota yaitu sekitar 90 anggota dari awal berdiri sampai sekarang, salah satu 

bukti dari para angota dalam melangsungkan keberadaannya pada bidang 

otomotif khususnya pada kegemaraan terhadap kendaraan berjenis vespa, 

perkembangan yang dilakukan oleh para anggota komunitas vespa UVO juga 

diiringi dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para anggotanya yaitu 

para anggota komunitas vespa UVO memiliki agenda kegiatan rutin dan 

insidental. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para anggota seiring dengan 

berkembangnya komunitas vespa UVO yang menjadikan adanya fungsi sosial 

bagi para anggotanya selama bergabung dalam komunitas tersebut. Penulis 

memfokuskan bagaimana fungsi sosial yang diperoleh para anggota dengan 

adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga akan 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata .Data yang dianalisis di dalamnya 

berbentuk deskriptif atau yang lebih dikenal sebagai penjelasan dan tidak berupa 

angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif 

menggunakan analisis lapangan, dengan maksud menafsirkan fenomena yang 

terjadi dan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang ada.  

Penelitian kualitatif adalah penenlitian yang menggunakan data deskriptif 

yang berupa teks maupun dari orang-orang yang diteliti. Bogdan dan Taylor 

mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data 

deskriptif yang menghasilkan kata-kata tertulis maupun lisan atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong,2005;4). Penelitian ini 

bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wawancara dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati sehingga dapat memberikan gambaran secara umum 

dan sistematis mengenai kegiatan yang dilakukan oleh para anggota komunitas 

UVO yang berada dilingkungan kampus Unnes. Penulis berusaha untuk 

mendapatkan data secara lengkap dan berkaitan tentang bagaimana awal 

berdirinya UVO, bentuk-bentuk aktivitas dan fungsi sosial mengenai komunitas 

Unnes Vespa Owers, melihat interaksi yang terjadi diantara para anggota 

komunitas vespa UVO maupun dengan masyarakat sekitar kampus, penulis juga
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berusaha mengakrabkan diri dengan subyek penelitian agar terlihat 

natural dan tidak kaku, sehingga data yang didapatkan bisa sesuai dengan 

keadaan di lapangan. Ada kendala-kendala yang dihadapi pada saat 

melaksanakan penelitian antara lain ada beberapa subjek dan informan yang 

jarang terlihat pada komunitasnya yang disebabkan sedang ada keperluan atau 

acara yang harus dilakukan. Penggunaan metode penelitian ini disesuaikan 

dengan tujuan pokok penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan mengenai Fungsi 

Sosial Keberadaan Komunitas UVO Semarang. 

B. Lokasi penelitian  

Penulis melakukan penelitian ini dilaksanakan di lingkungan kampus 

Unnes. Sebagian besar kegiatan yang dilakukan oleh para anggota komunitas 

vespa UVO berada dilingkungan kampus. Lokasi penelitian yang menjadi objek 

penelitian ini sebagai suatu keterjangkauan data tersendiri untuk penulis 

sehingga sangat memudahkan penulis untuk memperoleh data penelitian yang 

dibutuhkan. Penulis pada saat melakukan penelitian ini masih menjadi 

mahasiswa dan berada dilingkungan kampus Unnes untuk melangsungkan 

aktivitas-aktivitas sehari-hari, sehingga penulis mengenal sedikit banyak 

keberadaan objek penelitian. Alasan dipilihnya UVO sebagai objek penelitian 

didasari oleh beberapa pertimbangan, yaitu penulis sebagai salah satu anggota 

yang pernah berpartisipasi dalam serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh 

anggota komunitas vespa UVO, sehingga memudahkan penulis untuk dapat 

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian penulis. 
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C. Fokus penelitian 

Fokus penelitian akan mengarahkan dan membimbing penulis pada 

situasi lapangan bagaimana yang akan dipilihnya dari berbagai latar yang sangat 

banyak tersedia. Penulis menggunakan fokus penelitian dengan tujuan adanya 

fokus penelitian akan membatasi studi, yang berarti bahwa dengan adanya fokus 

yang diteliti akan memunculkan suatu perubahan atau objek penelitian menjadi 

lebih terpusat dan terarah.Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini 

akan difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para anggota 

komunitas vespa UVO yang secara tidak langsung akan mempunyai fungsi 

sosial dengan keberadaan komunitas vespa UVO. 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, tindakan, dan 

data tambahan seperti dokumen. Data dapat dikumpulkan dengan menggunakan 

sumber primer dan sumber sekunder (Satori dan Komariah, 2011: 103). 

1. Sumber Primer 

Subjek dan informan yang dapat memberikan informasi tentang objek 

kajian yang diperlukan oleh peneliti. Subjek dan Informan ini dipilih dari 

beberapa orang yang mengetahui objek yang akan diteliti. Sumber primer ini 

meliputi : 

a. Subjek Penelitian 

Pemilihan subjek penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian 

dan subjek penelitian ini terdiri dari individu-individu tertentu yang 

diwawancarai oleh penulis untuk kepentingan penelitian karena yang 
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benar-benar mengetahui objek yang diteliti. Pertimbangan penentuan 

subjek penelitian dimaksudkan untuk memperoleh data yang memang 

benar-benar dibutuhkan mengenai fungsi sosial keberadaan komunitas 

vespa UVO. Subjek dalam penelitian ini adalah para anggota komunitas 

vespa UVO, pemilihan atau penentuan subjek penelitian ini memiliki 

maksud untuk memperoleh data yang memang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. Berikut daftar subjek dalam penelitian ini: 

Tabel 1. Daftar Subyek Penelitian 

No Nama  Jenis 

kelamin 

Usia  Status 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

 

Moh.Satrio Utomo 

Wiratna Abdul. G 

Gogy Darmawan 

Miftakhul K 

Widi Priyono 

Angga Agusta 

Eqy Anandika 

Bambang Adi P 

Kurniawan S 

Setyo Eri M 

Angga Rianto 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

20 

27 

25 

19 

31 

29 

23 

21 

21 

21 

23 

Mahasiswa  

Alumni  

Mahasiswa  

Mahasiswa  

Alumni  

Alumni   

Mahasiswa 

Mahasiswa 

Mahasiswa 

Mahasiswa 

Mahasiswa 

(Sumber: Pengolahan data primer november 2012) 

Berdasarkan tabel 1 subyek penelitian berjumlah 11 orang. Subjek 

penelitian yang diambil oleh penulis merupakan anggota dari komunitas 

vespa UVO yang masih aktif dalam serangkaian acara yang sering 

diselenggarakan oleh anggota komunitas vespa UVO dan paham dengan 

apa yang menjadi obyek kajian penulis. 
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b. Informan  

Informan menurut Satori dan Komariah (2011:94) adalah orang yang 

membantu agar dapat menyatu dengan masyarakat setempat, terutama bagi 

peneliti yang belum begitu mengenal tentang sistem kehidupan, adat-

istiadat dan kebudayaan setempat. Penjelasan tersebut penulis gunakan 

untuk dapat menggali atau mendapatkan jawaban dari beberapa 

pertanyaan-pertanyaan yang akan penulis sampaikan kepada komunitas 

lain yang ada di lingkungan kampus Universitas Negeri Smarang informan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian 

No. Nama Jenis kelamin Usia  Status 

1 Moh. Ibnu Sholeh L 24 Mahasiswa  

2 Wahyu Saputra L 26 Alumni  

3 Sukma Andari P 22 Mahasiswa  

(Sumber: Pengolahan data primer November 2012) 

Berdasarkan tabel 2, pemilihan informan yaitu Ibnnu, Wahyu dan 

Sukma merupakan anggota dari komunitas yang ada dilingkungan kampus. 

Informan membantu penulis dalam mendapatkan data tambahan yang 

dibutuhkan oleh penulis. 

2. Sumber Sekunder 

Data dalam penelitian ini selain diperoleh dari sumber manusia, maka 

sebagai bahan tambahan juga diperoleh dari sumber tertulis, yaitu: 

a. Sumber Pustaka Tertulis dan Dokumentasi 
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Sumber pustaka tertulis digunakan untuk melengkapi sumber data 

informasi, sumber data tertulis ini meliputi, skripsi, buku-buku yang 

sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Dokumentasi 

adalah pengumpulan data melalui peninggalan tulisan berupa arsip-arsip, 

buku-buku, sebagai bukti yang menunjukkan peristiwa atau kegiatan 

yang berhubungan dengan penelitiaan ini. Dokumen yang penulis 

dapatkan dari lapangan yaitu penulis mendapatkan pedoman awal yang 

digunakan oleh komunitas vespa UVO yaitu  Anggaran Dasar (AD) dan 

Anggaran Rumah Tangga (ART). 

b. Foto 

Foto digunakan dalam penelitiaan kualitatif karena mampu 

mengahasilkan data deskriptif yang cukup berharga. Foto digunakan 

sebagai sumber data tambahan, penggunaan foto sebagai pelengkap dari 

data yang diperoleh melalui observasi atau pengamatan, wawancara. Foto 

yang terkait pada penelitian ini misal mulai dari lokasi yang biasanya 

digunakan untuk berkumpul secara rutin maupun insidental, foto 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para anggota komunitas vespa 

UVO, Penulis mendapatkan dari pengumpulan foto pribadi maupun 

dokumentasi aggota komunitas vespa UVO. 

E. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan digunakan untuk memperoleh 

gambaran yang tepat mengenai situasi saat berkumpul dan melaksanakan 
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agenda-agenda komunitas vespa UVO serta interaksi dengan masyarakat 

sekitar kampus. Teknik observasi dilaksanakan dengan pengamatan secara 

langsung terhadap obyek yang diteliti dalam kurun waktu yaitu rentan bulan 

November sampai Dovember. 

Penulis hendaknya dapat merekam perilaku atau obyek yang 

disesuaikan dengan fokus penelitian. Spradley (dalam Satori dan Komariah, 

2011:111-112)  menyatakan dalam tiap situasi sosial terdapat tiga 

komponen yang dapat diamati yaituplace (tempat), actor (pelaku), dan 

activities (kegiatan). Penulis melakukan pengematan baik dari tempat 

berkumpulnya komunitas vespa UVO, interaksi, bentuk-bentuk kegiatan. 

Observasi dalam konteks penelitian kualitatif  untuk memperoleh data dari 

lapangan yang di butuhkan penulis dalam rangka menjawab permasalahan 

mengenai fungsi keberadaan komunitas vespa UVO.  

Observasi ialah kunjungan ke tempat kegiatan secara langsung, 

sehingga semua kegiatan yang sedang berlangsung atau obyek yang ada 

dapat di amati dan penulis dapat memperoleh data baik dengan wawancara 

atau dengan mendokumentasikan kegiatan, obyek serta kondisi penunjang 

yang ada dapat diamati dan dicatat(Satori dan Komariah, 2011:106). 

Teknik observasi mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti, 

akan tetapi untuk mempermudah pengamatan dan ingatan maka peneliti 

menggunakan catatan-catatan dan alat elektronik.Penulis melakukan 

pengamatan dan pencatatan data secara bertahap terhadap unsur-unsur yang 

tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian dengan melihat pedoman 
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sebagai instrumen pengamatan. Tahapan yang dilakukan oleh penulis sebaai 

berikut: 

1. Tahap pertama sebagai tahap pengenalan umum obyek yang akan diteliti 

yaitu rentang waktu pada tanggal 20 sampai 23 November 2012. 

2. Tahap kedua penulis melakukan wawancara terhadap masyarakat sekitar 

kampus Unnes pada rentang tanggal 5 sampai dengan 10 Desember 2012 

3. Tahapan ke tiga penulis melakukan pengamatan dan wawancara terhadap 

anggota komunitas vespa UVO mengenai kegiatan rutin maupun 

insidental yang dilaksanakan pada rentang tanggal 5 sampai dengan 10 

Desember 2012. 

Penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan 

pengamatan dan pencatatan data secara berulang-ulang pada objek 

penelitian. Penulis mengamati kegiatan-kegiatan yang sering dilaksanakan 

oleh para anggota komunitas vespa UVO serta mecari data mengenai fungsi 

sosial dengan keberadaan komunitas vespa UVO. 

Penulis secara perlahan, intens dan kembali lagi ke lapangan secara 

bertahap sesuai kebutuhan data yang kurang lengkap untuk menjawab 

permasalahan yang ditemui oleh penulis dan sampai penulis mendapatkan 

data yang lengkap yang dibutuhkan oleh penullis. Pelaksanaan observasi 

dalam penelitian ini sendiri dilaksanakan pada rentan tanggal 20 sampai 

dengan 23 November 2012, 5 sampai dengan10 Desember 2012 dan 13 

sampai dengan 20 Desember 2012. 
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Observasi pertama penulis lakukan pada rentan tanggal 20 sampai 

dengan 23 November 2012 adalah untuk mengamati secara umum 

keberadaan dari UVO,  anggota komunitas vespa UVO yang masih aktif, 

penulis melakukan observasi pertama ini pada saat malam hari tepatnya 

kamis malam pada saat komunitas vespa UVO melangsungkan kumpul 

rutin. Penulis melakukan observasi kedua pada rentang tanggal 5 sampai 

dengan 10 Desember 2012 adalah untuk mewawancarai masyarakat sekitar 

kampus dengan adanya komunitas vespa UVO. 

Observasi ketiga dilakukan pada rentan tanggal 13 sampai dengan 

20 Desember 2012. Observasi ketiga dilakukan untuk mengamati kegiatan 

ataupun acara-acara yang dilaksanakan oleh  anggota UVO, baik itu dari 

acara rutin, sampai acara-acara insidental  yang mengirimkan delegasi untuk 

menghadiri acara perayaan ulang tahun club vespa. Mengamati perjamuan 

apabila para nggota komunitas vespa Unnes Vepsa Owners kedatangan 

sesama penggemar vespa baik dalam kota Semarang maupun luar kota 

Semarang juga penulis lakukan yang dilakukan oleh para anggota UVO 

pada saat ada tamu yang sama-sama penggemar vespa maupun tamu dari 

komunitas lain yang sekedar bergabung untuk beristirahat sejenak. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui 

percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif 

sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik 
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dan jelas dari informan (Satori dan Komariah, 2011:130).Stewart dan Cash 

(dalam Herdiansyah, 2011:118) mengartikan wawancara sebagai sebuah 

interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, 

tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. Wawancara 

bukanlah suatu kegiatan dengan kondisi satu orang melakukan pembicaraan 

sementara yang lian hanya mendengarkan. Jenis wawancara yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, wawancara tak 

berstruktur dan wawancara mendalam. Wawancara terstruktur dilakukan 

untuk memperoleh gambaran identitas dan latar belakang subjek dan 

informan pelaku yang terlibat dalam kegiatan ataupun aktivitas para anggota 

UVO. Penulis akan menggunakan teknik wawancara secara mendalam (dept 

interview) dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan untuk 

mendapatkan informasi yang lebih mendalam dengan tanpa melepas rasa 

kekeluargaan dalam proses wawancara tersebut. Wawancara tidak 

terstruktur penulis lakukan dengan cara mengobrol mengenai kegemaran 

terhadap vespa yang dilakukan kepada anggota komunitas vespa UVO. 

Alat-alat yang diperlukan dalam wawancara berupa buku catat,alat 

elektronik dan kamera. Alat-alat ini digunakan agar hasil wawancara dapat 

terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan 

wawancara kepada informan atau sumber data (Sugiyono, 2010:81-82). 

Wawancara dilakukan dengan Ketua UVO yaitu Gogy Darmawan 

dan dengan para anggotanya dilakukan pada rentang tanggal 20 November 

sampai dengan 23November 2012, wawancara dilaksanakan dengan ketua 
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dan anggota komunitas vespa UVO. Penulis melaksanakan kegiatan 

wawancara pada saat berkumpul dengan suasana yang santai pada hari 

kamis malam di lingkungan kampus yang menjadi tempat berkumpulnya 

anggota komunitas vespa UVO. Penulis melakukan  hal ini bertujuan agar 

wawancara bisa dilakukan dengan lebih mendalam, sehingga data yang 

diperoleh dari hasil wawancara itu  bisa lebih maksimal. 

Wawancara dengan masyarakat disekitar lingkungan kampus 

dilakukan pada rentan tanggal 5 Desember sampai dengan 10 Desember 

2012. Wawancara dilaksanakan pada tempat-tempat tertentu misalnya di 

warung dan sekitar kampus Unnes, penulis kerap sekali ikut masuk ke 

dalam setiap obrolan, sehingga membuat penulis menjadi lebih akrab dan 

tidak sungkan untuk menggali ataupun mencari data dari masyarakat sekitar 

kampus yang dibutuhkan dalam proses pengumpulan data penulis. 

Wawancara dengan anggota komunitas vespa UVO dengan 

serangkaian acara yang dimiliki oleh para anggotanya salah satunya, dengan 

mengirimkan delegasi ke acara ulang tahun club vespa Klaten. Penulis ikut 

masuk dalam keanggotaan dan berpartisipasi dalam serangkaian acara yang 

dimiliki oleh para anggota komunitas vespa UVO. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi juga dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini 

dengan pengumpulan dan mengutip dokumen yang berhubungan 

denganlatar belakng, kegiatan-kegiatan dan fungsi sosial keberadaan 

komunitas vespa UVO. Dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk 
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membantu penulis dalam melengkapi ataupun menambah data yang 

diperlukan. Dokumentasi juga dapat memberikan latar belakang yang lebih 

luas terhadap penulis mengenai pokok penelitian yang dapat dijadikan 

bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data. Dokumentasi ini bisa 

berbentuk arsip-arsip, buku-buku, surat kabar yang digunakan sebagai bukti 

yang menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Pengambilan dokumentasi dimulai sejak penulis melakukan 

observasi penelitian hingga pelaksanaan penelitian itu sendiri. Pengambilan 

dokumentasi dilakukan rentang bulanNovember sampai bulan Desember. 

F. Validitas data 

Validitas data yang digunakan penulis untuk mendapatkan data yang valid, 

penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, yang dicapai dengan 

jalan : 

1. Membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara. 

Tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah membandingkan 

antara hasil observasi dengan hasil wawancara. Hasil wawancara yang 

diperoleh penulis dari berbagai sumber yang salah satunya dari ketua 

komunitas vespa UVO, penulis bandingkan dengan hasil observasi pertama 

penulis pada 23 November 2012 untuk mengamati secara lebih umum 

mengenai keberadaan komunitas UVO. Tujuan membandingkan hasil 

wawancara dengan observasi dan hasil wawancara dengan pengamatan ketika 

penelitian dilaksanakan agar penulis mengetahui bagaimana kondisi yang 

sebenarnya dilapangan. 
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2. Melakukan pengamatan langsung dan membandingkan dengan hasil 

wawancara. 

Penulis juga melakukan pengamatan langsung ke lapangan apakah 

sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek dan informan 

penelitian. Pengumpulan data dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan 

penelitian dilakukan dengan cara mengkombinasikan antara dua pengamatan 

dengan hasil wawancara. Penulis melakukan ini agar dapat mendengar, 

merasakan dan memahami hal-hal yang dianggap penting dalam penelitian 

yang meliputi perkembangan, bentuk-bentuk kegiatan dan bagaimanakah 

fungsi sosial dengan adanya komunitas vespa UVO.  

3. Uji keabsahan hasil penelitian 

Pelaksanaan uji keabsahan dalam penelitianmegenai fungsi sosial 

keberadaan komunitas vespa UVO dengan cara membandingkan data hasil 

pengamatan penelitian dengan data hasil wawancara terhadap anggota 

komunitas vespa UVO dan juga masyarakat sekitar kampus . Teknik 

triangulasi dalam penelitian ini lebih ditekankan kepada teknik triangulasi 

sumber. Triangulasi sumber penulis gunakan untuk menguji validitas data 

dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yang 

terkait dengan penelitian penulis. Triangulasi sumber penulis lakukan dengan 

cara membandingkan data hasil pengamatan penulis dengan data hasil 

wawancara dengan anggota komunitas vespa UVO dan masyarakat sekitar 

kampus. 
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G. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengelompokan jawaban-jawaban dari setiap item pertanyaan yang 

mengacu pada instrumen penelitian, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata 

verbal, bukan dalam bentuk angka. Data dalam bentuk kata verbal sering muncul 

dalam kata yang berbeda dengan maksud yang sama atau sebaliknya, sering 

muncul dalam kalimat panjang lebar yang lain singkat melainkan perlu dilacak 

kembali maksudnya. Data kata verbal yang beragam tersebut perlu diolah agar 

menjadi ringkas dan sistematis. Hasil olahan tersebut mulai dari menuliskan hasil 

observasi, wawancara, atau rekaman, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, dan 

menyajikan. 

Miles dan Huberman (1992:16) mengemukakan bahwa analisi data terdiri 

dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu yang meliputi reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Rangkaian ketiga 

alur tersebut akan digabungkan oleh peneliti dengan analisis menggunakan 

pendekatan teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini. 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data  penelitian dilakukan dengan mencatat semua 

data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan 

wawancara di lapangan. Pengumpulan data penulis lakukan pada rentang 
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tanggal 20 November sampai 20 Desember 2012. Pengumpulan data 

diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan anggota komunitas 

vespa UVO serta masyarakat sekitar kampus. Kelengkapan data penelitian 

juga penulis peroleh dari dokumen, dan foto-foto penelitian yang penulis 

dapatkan di lapangan. 

2. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa 

sehingga memudahkan penulis dalam menarik kesimpulan atau verifikasi. 

Penulis melakukan reduksi data setelah mendapatkan data hasil wawancara 

dan dokumentasi yang penulis peroleh pada saat melakukan penelitian 

mengenai objek kajian penulis. Data hasil wawancara penulis pilah-pilah 

dan penulis kelompokkan sebelum dianalisis. Penulis menyimpan data yang 

penting dan dapat mendukung penelitian penulis mengenai fungsi 

keberadaan komunitas vespa UVO, sedangkan untuk data yang kurang 

mendukung penulis sisihkan agar tidak menggangu proses penyajian tulisan 

akhir. 
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3. Penyajian Data 

Dalam penyajian data peneliti harus menyajikan data atau memberikan 

sekumpulan informasi yang tersusun rapi sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

Data yang disajikan sesuai dengan apa yang diteliti. Data yang diperoleh 

dari hasil observasi dan wawancara yang telah terpilih mengenai hasil 

pengamatan dan wawancara dengan anggota komunitas vespa UVO serta 

masyarakat sekitar kampus. Data yang telah penulis peroleh baik dari hasil 

pengamatan dan juga hasil wawancara penulis sajikan data yang telah 

terkumpul dalam bentuk deskriptif yang melalui proses analisis dengan 

menggunakan teori fungsionalisme struktural. 

4. Penarikan Kesimpulan  

Verifikasi adalah tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau 

kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul dai data yang 

harusdi ujikan kebenarannya, kekokohannya yaitu merupakan validitasnya 

(Miles, 1992:19). Penarikan simpulan atau verifikasi penulis lakukan setelah 

penyajian data selesai, dan ditarik kesimpulanya berdasarkan hasil 

penelitian lapangan yang telah dianalisis dengan teori.Verifikasi yang telah 

dilakukan dan hasilnya diketahui, memungkinkan kembali penulis 

menyajikan data yang lebih baik. Hasil dari verifikasi tersebut penulis 

gunakan sebagaidata penyajian akhir, karena telah melalui proses analisis 

untuk yang kedua kalinya, sehingga kekurangan data pada analisis tahap 

pertama dapat dilengkapi dengan hasil analisis tahap kedua agar diperoleh 

data penyajian akhir atau kesimpulan yang baik. 
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H. Prosedur Penelitian 

Desain prosedur penelitiandibuat agar mempermudahkan pelaksanaan 

penelitian di lapangan. Prosedur penelitian ini mengacu pada tahap penelitian 

secara umum menurut Moleong (2007:127-148) yang terdiri atas tahap pra-

lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data. 

Prosedur penelitian ini dilakukan meliputi 3 (tiga) tahap yaitu: 

1. Tahap Pra-Penelitian 

Ada beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan penulis dalam 

tahapan pra-penelitian. 

a. Menyusun rancangan penelitian 

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, maka dibuat rancangan 

penelitian berupa proposal penelitian pada bulan Agustus untuk membantu 

mengarahkan proses penelitian dari awal hingga akhir. 

b. Memilih lapangan penelitian 

Terkait dengan penelitian mengenai fungsi sosial keberadaan 

komuitas vespa UVO, maka lokasi yang dijadikan sebagai lapangan 

penelitian ini adalah lingkungan kampus Unnes, karena daerah ini sebagai 

tempat bagi para anggota komunitas vespa UVO berkumpul dan 

melaksanakan kegiatan-kegiatan baik kegiatan rutin maupun insidental. 

c. Memilih dan memanfaatkan informan 

Orang-orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah 

orang yang mendukung penelitian dalam pengumpulan data, yaitu 

masyarakat sekitar kampus Unversitas Negeri Semarang Pemanfaatan 
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informan bagi penulis adalah agar dalam waktu yang relatif singkat, 

banyak informasi yang terjaring, informandimanfaatkan untuk berbicara, 

bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari 

informan lain. 

2. Tahap Penelitian 

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan yang dimulai tanggal 20 

November 2012penulis berperan serta dengan cara telah menjadi anggota 

dari komunitas vespa UVO dan sambil mengumpulkan data yang 

diperlukan.Pengumpulan data yang dilakukan penulis selain dari obervasi 

dan wawancara juga dilakukan pembandingan jawaban para subjek dan 

informan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Data yang diperoleh 

penulis dari berbagai sumber di lapangan setiap melakukan obeservasi 

dirangkai dan diuraikan secara jelas dalam catatan hasil penelitian. 

Tahap analisis data meliputi pemilihan teori, menemukan dan 

merumuskan tema utama. Setelah penelitian di lapangan, hasil penelitian 

dianalisis dengan teori dan metode yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Penelitian mengenai fungsi sosial keberadaan komunitas vespa UVO 

dengan menggunakan teori Fungsionalisme Struktural dan menggunakan 

validitas data dengan cara melakukan triangulasi sumber. 

3. Tahap Pembuatan Laporan 

Data hasil penelitian yang diperoleh penulis disusun untuk 

dianalisis kemudian dideskripsikan sebagai suatu pembahasan yang runtut 

dan terbentuk suatu laporan hasil penelitian.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Komunitas UVO 

1. Sejarah UVO  

Komunitas sebagai sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme 

yang umumnya memiliki ketertarikan pada suatu hal yang sama.Soekanto 

(1990:143) menjelaskan bahwa komunitas sebagai suatu masyarakat yang 

bertempat tinggal di suatu wilayah (geografis) dengan batas-batas tertentu, 

dimana faktor utama yang jadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar 

diantara anggota, dibandingkan dengan interaksi dengan penduduk di luar 

batas wilayahnya. Interaksi yang tercipta dalam kurun waktu lama pada suatu 

komunitas itulah yang menjadi salah satu penyebab memiliki persamaan 

dalam pemikiran ataupun kegemaran. 

Terdapat beberapa komunitas yang ada di lingkungan kampus 

Universitas Negeri Semarang, salah satu komunitas yang ada di lingkungan 

kampus yaitu komunitas penggemar pada bidang otomotif. Perkembangan 

dunia otomotif pada saat ini, baik dalam hal merk dan bentuk kendaraan 

bermotor, ternyata sekarang tidak hanya mencari nilai guna namun, 

kendaraan bermotor tersebut juga untuk mencari nilai kepuasan penggunanya. 

Kelas-kelas sosial tercipta dengan sendirinya karena melihat akan adanya 

perbedaan dalam hal memenuhi kebutuhuan akan alat transpotasi. Penulis 

melihat adanya komunitas yang ada dalam masyarakat menjadi semakin 

komplek, ditandai dengan adanya suatu kelas sosial yang tercipta di 
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masyarakat, hal ini disebabkan oleh masyarakat yang membutuhkan suatu 

wadah sebagai sarana untuk saling berbagi informasi yang berkaitan dengan 

komunitas tersebut.  

Mahasiswa Unnes berasal dari berbagai daerah, yang menimbulkan 

adanya perbedaan dalam kegiatan ataupun aktivitas sehari-hari, dalam hal ini 

juga akan berpengaruh pada hobi dari setiap mahasiswa Unnes. Mahasiswa 

yang memiliki hobi sama dalam bidang otomotif khususnya kecintaan pada 

kendaraan vespa. Para penggemar vespa memiliki suatu keinginan untuk 

mendirikan komunitas vespa di lingkungan kampus Unnes. Mahasiswa yang 

berbeda latar belakang dan asal daerah ini bersama-sama untuk mendirikan 

suatu komunitas vespa dan sepakat memberi nama UVO. Komunitas vespa 

UVO merupakan komunitas bikers vespa yang dibentuk oleh mahasiswa 

Unnes pecinta vespa yang diprakarsai oleh Afis, Anjar, Sholeh pada tahun 

2000 dan diresmikan pada tanggal 14 mei 2002 oleh Ikatan Vespa Indonesia. 

Perlahan para pendiri komunitas vespa UVO mulai menggunakan pendekatan 

personal dalam memperkenalkan dan memberikan informasi kepada 

mahasiswa Unnes khususnya dan kepada penggemar vespa yang ada di 

sekitar kota Semarang. Komunitas vespa UVO memiliki arti sebagai suatu 

perkumpulan vespa yang berada di Unnes. 

Anggota komunitas vespa UVO secara bersama-sama membentuk 

pengurus organisasi seiring bertambahnya anggota. Anggaran dasar (AD) dan 

Anggaran Rumah Tangga (ART) menjadi pedoman bagi anggota komunitas 

vespa UVO untuk dalam rangka untuk menjadikan komunitasnya  semakin 
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berkembang. Berdirinya  komunitas vespa UVO tidak terlepas dari cita-cita 

luhur yaitu untuk menjalin persaudaraan, persatuan dan kesatuan di antara 

pemilik  dan penggemar vespa yang berada di kampus Unnes khususnya dan 

masyarakat kota Semarang pada umumnya. Berawal dari jumlah anggota 

yang sedikit, komunitas vespa UVO melakukan perkembangan dalam 

organisasinya dengan cara melakukan reorganisasi dan pelantikan anggota 

baru. 

Perubahan-perubahan susunan kepengurusan serta pelaksanaan program 

kerja dengan melakukan pengiriman delegasi ke acara-acara perayaan hari 

jadi komunitas vespa lain contohnya komunitas vespa yang ada di Bali, NTB 

dan Sumatra, ini merupakan bukti nyata komunitas vespa UVO dalam 

organisasi ingin mempertahankan eksistensi pada bidang otomotif khususnya 

dalam bidang komunitas vespa. Dasar kekeluargaan, kesamaan, kegemaran, 

dan niat yang kuat dari para anggotanya yang menjadi dasar komunitas vespa 

UVO ini bertahan. Sebagai klub motor tertua dilingkungan kampus Unnes. 

Ada beberapa jenis aliran modifikasi yang terdapat pada komunitas vespa 

UVO. Para pecinta vespa yang tergabung dalam UVO juga sangat bervariasi 

dalam membentuk atau menggolongkan vespa kedalam beberapa jenis vespa 

seperti halnya memodifikasi vespa. Modifikasi merupakan bagian penting 

untuk para pengendara vespa yang sering dinamakan dengan nama scooterist, 

yang bertujuan untuk memperbaiki dan memanjakan kendaraan vespapara 

penggemar vespa. 
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Berbagai macam aliran dan jenis modifikasi diciptakan sesuai dengan 

kreatifitas. Seiring dengan berjalanya waktu dan kekreatifitasan para 

penggemar vespa semakin tinggi, para anggota UVO juga melakukan 

modifikasi terhadap vespa masing-masing, yang dulunya hanya tanpa 

modifikasi sekarang  sudah mampu melakukan modifikasi terhadap vespa dan 

pada hakikatnya bentuk modifikasi pada vespa dapat dibagi menjadi empat 

aliran modifikasi yaitu Classic, rongsok, Extreme, Racing. Pembagian aliran 

yang sering diperbincangkan oleh para pecinta vespa juga diikuti oleh 

beberapa anggota komunitas vespa UVO, berdasarkan hasil wawancara 

terhadap salah satu anggota komunitas vespa UVO yang dalam hal ini penulis 

fokuskan pada wawancara mengenai jenis-jenis modifikasi vespa yang dapat 

dibagi dalam beberapa aliran modofikasi.  Hal ini seperti yang diutarakan 

oleh Angga Agusta (28 tahun) salah satu anggota yang pernah menjadi ketua 

komunitas vespa Unnes Vesps Owners: 

“...aliran modifikasi yang saya tahu ya yang sering saya lihat sewaktu 

event vespa, ada beberapa aliran modifikasi pada vespa seperti, racing, 

classic, rongsok, extreme, intinya yang aliran klasik itu yang tahun-

tahun tua, yang racing itu yang menitik beratkan pada kecepatan vespa 

nah yang rongsok itu seperti tong sampah berjalan dan yang extreme itu 

yang sulit dikendarai  (wawancara pada tanggal 8 Desember 2012)”. 

 

Hasil wawancara yang diperoleh oleh penulis dijadikan sebagai 

penjelasan  pembagian jenis modifikasi vespa yang pernah dilakukan oleh 

beberapa anggota UVO. Para pecinta vespa classic menggunakan kendaraan 

vespa pada tahun 1960-1970 dengan ditambahkan berbagai aksesoris yang 

menempel pada vespa dan keaslian dari vespa sangat dijaga untuk menambah 

kesan classic yang akan disampaikan oleh pemiliknya. 
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Vespa dengan jenis modifikasi rongsok atau sampah jenis vespa yang 

digunakan untuk memodifikasi yaitu jenis vespa pada taun pembubuatan 

1970-1980yang sering digunakan untuk pembuatan vespa dengan aliran 

rongsok dengan berbagai alasan yang nyata yaitu pada kekuatan mesin dan 

harga yang terjangkau. Perubahan bentuk dengan menambahkan tempat 

duduk atau variasi disamping kanan maupun kiri vespa dan berbagai 

aksesoris yang menempel yang dapat digunakan sebagai ciri khas dari jenis 

modifikasi yang beraliran rongsok. Para pecinta vespa dalam aliran ini 

menggunakan barang-barang bekas yang ditempelkan pada vespa misalnya 

tempat sampah, spanduk, botol-botol, sapu lidi, tulisan-tulisan, bungkus 

makanan dan juga barang-barang yang masih diperlukan untuk berjaga-jaga 

suatu saat dibutuhkan salah satunya yaitu tali dan kawat. 

 Aliran vespa extreme dalam pembuatan jenis modifikasi pada vespa 

hampir sama seperti yang dilakukan oleh para pecinta aliran rongsok, yang 

membedakan yaitu pada tingkat kesuliatan dalam proses mengendarai dan 

tidak menggunakan aksesoris bekas-bekas dan lebih sering menggunakan 

mesin diatas tahun 1980an. Jenis vespa yang beraliran extreme memiliki 

fokus pada bentuk yang panjang atau lebar.Cara pengoperasian dalam 

mengendarai vespa tersebut berbeda dengan vespa-vespa lainnya, salah satu 

modifikasi yang dilakukan oleh para penggemar vespa pada jenis aliran ini 

yaitu dengan melakukanperubahan bentuk dan panjang sampai 6 meter atau 

menggunakan sumbu dan roda lebih dari 3 sumbu dan menggunakan roda 

lebih dari 6 roda, kopling dan gas dipindahkan pada kaki sehingga 



36 

 

 

 

pengoperasian vespa dengan aliran ini sama dengan pengoperasian 

mobil.Jenis modifikasi vespa ini memerlukan keahlian khusus pada saat 

mengendarai di jalan raya, karena sudah tidak  sesuai dengan bentuk 

pembuatan pabrik. 

 

Gambar 1. Vespa extreme(dok. Pribadi 20 april 2012) 

Aliran modifikasi vespa yang selanjutnya yaitu aliran vespa racing. 

Aliran vespa ini cenderung menggunakan vespa-vespa pembuatan tahun 

1990-2005 dengan pertimbangan spare part asli dari pabrik sudah membantu 

untuk meningkatkan performa mesin. Perubahan bentuk vespa juga dilakukan 

dengan cara memotong bentuk dari vespa asli dan diberi beberapa lubang 

pada setiap bagian vespa, hal ini memilki fungsiyaitu agar tidak teralalu besar 

untuk menahan angin. Penggunaan jenis knalpot khusus racing dan memakai 

beberapa variasi yang menempel atau diubah contohnya dengan 

menggunakan stang dan jok yangkhusus dan menjadi ciri yang berbeda 
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dengan jenis modifikasi lainya. Pembagian jenis modifikasi inilah yang 

membuat keunikan vespa yang dapat menjadi tontonan bagi masyarakat 

umum dan pengguna jalan raya mengenai kendaraan yang dapat diubah 

dalam bentuk maupun aksesoris yang terdapat pada tiap jenis aliran vespa 

yang telah dimodifikasi oleh para pemilik vespa tersebut. 

2. Tujuan Berdiri UVO 

Tujuan didirikannya UVO  dikampus Unnessebagai bentuk apresiasi 

pada kendaraan klasik yang harus dilestarikan yang berpedoman pada asas 

kekeluargaan dan Pancasila. Sebagai bentuk apreasinya terwujud melalui 

tujuan didirikannya komunitas vespa UVO yang sesuai dengan Anggaran  

Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yaitu : 

a. Menghimpun, menyatukan, dan mengorganisasikan para penggemar 

dan penghobi motor khusus scooter agar bisa lestari dan tidak punah. 

b. Menggembangkan bidang olah raga wisata bermotor khususnya 

mempromosikan potensi pariwisata kota Semarang dan Unnes. 

c. Meningkatkan sosial kemasyarakatan. 

d. Ikut meningkatkan kesadaran tertib berlalulintas dan meningkatkan 

sumber daya manusia di kota Semarang. 

Hal ini sama halnya yang diutarakan dalam wawancara dengan Gogy 

Darmawan (24 tahun) selaku ketua komunitas vespa Unes Vespa Owners : 

“ ya intinya untuk mempererat tali persaudaraan dan juga wadah saling 

bertukar pengalaman dalam bidang kecintaan terhadap vespa dan yang 

paling penting untuk memberikan informasi seputar vespa (wawancara 

tanggal 17 Desember 2012)”. 
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Hasil wawancara yang telah penulis dapatkan mengenai tujuan 

berdirinya komunitas vespa Unnes Vespa Ownes selain mempererat tali 

persaudaraan antar sesama penggemar vespa ada juga manfaatnya yaitu para 

anggota yang tergabung didalamnya memperoleh informasi seputar 

vespa.Informasi yang didapatkan yaitu mengenai cara memperbaiki 

kerusakan ataupun dalam segi modifikasi. Penjelasan yang telah disampaikan 

oleh Gogy Darmawan penulis kaitkan dengan salah satu fungsi dari 

penjelasan yang disampaikan oleh Tallcot Parson yaitu fungsi  pencapaian 

tujuan (goal attainmen) yakni menentukan, mengatur dan memfasilitasi 

pencapaian tujuan dan kesepakatan (Susilo, 2008: 121). Komunitas vespa 

UVO menjadi suatu wadah bagi para penggemar vespa dalam rangka saling 

berbagi pengalaman, mempererat tali persaudaraan dan juga pengetahuan 

umum mengenai bidang otomotif khususnya pada kendaraan vespa yang 

menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh komunitas vespa UVO. 

3. Keorganisasian UVO  

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap komunitas memiliki suatu 

cara untuk mencapai suatu tujuan.Wadah yang merupakan alat untuk 

menampung persamaan dalam mencapai tujuan tertentu yaitubiasanya dikenal 

dengan istilah organisasi. Organisasi dapat lebih menjamin dalam proses 

pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, sebab dalam organisasi inilah 

semua kegiatan dapat terhimpun dan teratur menurut sifat, bidang dan 

kepentingannya. Pada tahun 2012 jumlah anggota UVO yang tercatat baik 

aktif maupun tidak aktif dalam komunitas berjumlah 90 orang. 
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Bagan 2. Struktur Organisasi Komunitas Vespa UVO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber Anggaran Dasar komunitas vespa UVO, tahun 2012) 

Anggota memiliki tugas dantanggung jawab dalam serangkaian acara 

rutin dan acara insidental yang dapat dilakukan oleh setiap anggota secara 

seimbang. Pada setiap jabatan apabila tidak melakukan tugas yang sesuai 

dengan status dan perannya maka akan saling berpengaruh dengan jabatan-

jabatan yang lain, oleh karena itu anggota komunitas vespa UVO harus dapat 

menjalankan tugasnya dengan baik. Contoh tugas yang dijalankan salah 

satunya adalah berusaha mengembangkan komunitas vespa UVO dengan cara 

menjalin hubungan baik dengan komunitas yang ada di lingkungan kampus 

Unversitas Negeri semarang dan memberikan gagasan atau ide untuk 

mengembangkan komunitas tersebut. 

 

Bendahara I 

Ketua Umum 

Wakil Ketua I 

Sekretaris II 

Wakil Ketua II 

Sekretaris I 

Bendahara II 

Ketua Bidang 

Humas  Pendanaan Touring  Mekanik Ketertiban  
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4. Keanggotaan UVO 

Keanggotaan komunitas vespa UVO berlaku seumur  hidup yang telah 

disesuaikan dengan  Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga 

(ART) dan  disepakati oleh anggota komunitas vespa UVO setelah diadakan 

musyawarah dengan seluruh anggota komunitas vespa UVO. Anggota 

komunitas vespa UVO tidak hanya mahasiswa Unnes melainkan dari 

mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro, IKIP PGRI Semarang, dan juga 

memiliki salah satu anggota yang masih duduk di bangku SMA. Komunitas 

vespa UVO merupakan wadah bagi para penggemar otomotif khususnya 

kendaraan vespa, oleh karena itu komunitas vespa UVO memiliki anggota 

yang bukan merupakan mahasiswa kampus Unnes dan hal tersebut tidak 

menjadi masalah dalam keanggotaanya.Salah satu anggota yang masih duduk 

di Sekolah Menengah Atas terdapat pada komunitas vespa UVO periode V. 

Anggota yang masih berada pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas 

ini ternyataadaperan keluarga di dalamnya yang sekedar memberikan 

informasitentang adanya komunitas vespa UVO yang berada di lingkungan 

kampus Unnes. Wawacara penulis dengan Miftahul Kurniawan (20 tahun) 

“saya masuk komunitas vespa UVO memang sengaja saya ingin 

masuk dan juga ada suatu pengerahan tersendiri dari om saya, jadi 

saya tambah bersemangat untuk ikut bergabung, banyak teman banyak 

ilmu” 

Peran keluarga juga dapat berpengaruh terhadap salah satu anggota 

komunitas vespa UVO untuk ikut bergabung dengan komunitas vespa UVO. 

Hasil wawancara menghasilkan arti tersendiri, bahwa dengan ikut bergabung 

dalam komunitas vespa dapat memberi suatu ilmu baru dalam bidang 
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otomotif khususnya vespa. Komunitas vespa UVO merupakan komunitas 

vespa yang dijadikan wadah berkumpulnya penggemar kendaraan vespa dan 

memiliki tujuan yang sama yaitu mempererat tali persaudaraan sesama 

penggemar vespa di lingkungan kampus Unnes. 

Tabel 3. Jumlah Anggota UVO 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : UVO, periode 2011-2012) 

Keanggotaan komunitas vespa UVO yang terdaftar di buku catatan 

terdaftar sebanyak 90 anggota sejak tahun berdiri sampai sekarang.  Pada saat 

ini komunitas vespa UVO telah sampai pada periode ke VI yang didalamnya 

memilki 13 anggota baru. Saat ini anggota komunitas vespa UVO sebagian 

besar tidak berdomisili di lingkungan kampus Unnes melainkan berdomisili 

di berbagai daerah diantaranyaadalah Ambarawa, Solo, Banjarnegara, 

Purwodadi, dan Rembang. Komunikasi masih terjalin dengan baik dengan 

menggunakan alat komunikasi dan salah satu sosial media yaitu dengan 

perantara facebook. Penulis menggolongkan 2 jenis anggota yang telah 

penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan salah satu anggota komunitas 

No Keterangan Jumlah 

1. Anggota terdaftar 90 anggota 

2. Pasif  63 anggota 

3. Aktif 27 anggota 
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vespa UVO yaitu Widi Priyono (35 tahun) yang mengutarakan sebagai 

berikut : 

“...anggota komunitas vespa UVO ya bisa dikatakan dibagi menjadi 2 

anggota, pertama anggota aktif yaitu anggota yang masih sering ikut 

berpartisipasi dalam serangkaian kegiatan yang direalisasikan oleh 

para anggota komunitas vespa UVO. Nongkrong wajib malam jumat 

yang sebagai kegiatan rutin para anggota, kedua itu anggota yang 

pasif ya seperti saya ini yang sudah jarang ikut berpartsipasi secara 

langsung dan intens dalam kegiatan yang dilakukan para anggota 

komunitas vespa UVO. Saya sudah kerja dan tidak lagi berada di 

Semarang, saya bekerja di Rembang.” 

 

Hal wawancara tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara 

penulis yang dilakukan dengan ketua komunitas vespa UVO yaitu Gogy 

Darmawan (24 tahun) : 

“anggota komunitas vespa UVO itu ada anggota yang aktif dan pasif, 

angota yang aktif itu yang sering nongkrong dan yang pasif yang 

jarang ikut nongkrong”. 

 

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan menghasilkan pembagian 

2 jenis anggota komunitas vespa UVO yang sesuai dengan hasil wawancara 

meliputi : 

a. Anggota Pasif 

 Anggota pasif menurut penjelasan dari ketua maupun pengurus 

merupakan anggota komunitas vespa UVO yang terdaftar secara resmi 

dan mengikuti serangkaian acara pelantikan, tetapi pada saat ini sudah 

tidak dapat mengikuti acara rutin maupun acara insidental. Keikutsertaan 

dalam kegiatan berkumpul sudah menurun yang disebabkan oleh 

pekerjaan yang menuntut untuk keluar dari lingkungan kampus Unnes 

khususnya, ataupun sudah tidak berdomisili di kota Semarang dan jarang 
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berpartisipasi dalam serangkaian acara yang dibuat oleh komunitas vespa 

UVO periode saat ini. 

b. Anggota Aktif 

Anggota aktif dapat dijelaskan sebagai anggota yang masih sering 

mengikuti dalam semua kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh 

komunitas vespa UVO. Kegiatan dalm bentuk kegiatan rutin seperti 

nongkrong setiap hari kamis malam di lingkungan kampus Unnes, 

kegitan yang bersifat insidental yaitu ikut berpartisipasi dalam serangkain 

acara yang sering bekerjasama dengan komunitas lain yang ada di 

lingkungan kampus Unnes. 

Persyaratan untuk dapat menjadi angota komunitas vespa UVO : 

1. Penggemar dan pecinta vespa. 

2. Memiliki jiwa untuk berlatih berorganisasi dalam bidang otomotif 

khususnya dalam bidang kecintaan terhadap vespa. 

3. Mengikuti serangkaian acara pelantikan. 

4. Mampu, berniat dan berusaha untuk menjadikan komunitas vespa UVO 

lebih maju dan tetap eksis pada perkumpulan vespa baik di dalam kota 

maupun luar kota Semarang. 

Persyaratan-persyaratan yang telah ada juga sesuai dengan penjelasan 

dari ketua komunitas vespa UVO yaitu Gogy Darmawan (24 tahun) yang 

mengungkapkan : 

“ kalau bisa ya memiliki vespa atau ada niatan untuk memilikinya 

sendiri dan juga berusaha untuk membuat komunitas vespa UVO bisa 

lebih maju dan berkembang dan yang paling penting yaitu mengikuti 
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acara pelantikan dengan membawa vespa entah itu punya sendiri 

ataupun pinjam teman (tanggal 15 Desember 2012).” 

 

Komunitas vespa UVO juga memiliki cara dalam perekrutan anggota 

baru, yang sering dinamakan dengan pelantikan calon anggota baru. Umur 

bukan menjadi suatu pembatas dalam hal pelantikan anggota baru yang akan 

mengikuti serangkaian acara pelantikan. Calon anggota baru komunitas vespa 

UVO telah diberi pengarahan terlebih dahulu sebelum mengikuti serangkaian 

acara pelantikan. Penulis menemukan faktor penghambat dalam proses 

pelantikan calon anggota baru yaitu pada jumlah calon anggota yang akan 

dilantik pada tiap tahunnya sedikit, jadi ada strategi khusus yang dilakukan 

oleh para anggota komunitas vespa UVO dalam menyikapi hal ini, yaitu 

dengan cara menggabungkan calon anggota baru dari tahun pertahun apabila 

belum memenuhi kuota pelantikan dan setelah itu dilaksanakan secara 

bersama tanpa memberi perbedaan dalam proses pelantikan anggota baru 

. Jumlah minimal calon anggota baru yang akan mengikuti dan 

bergabung pada komunitas vespa UVO yaitu berjumlah 10 orang. Pelantikan 

dilaksanakan di area kampus Unnes, para calon anggota baru komunitas 

vespa UVO pada saat mengikuti acara pelantikan wajib membawa vespa baik 

itu vespa sendiri ataupun vespa teman. Pelantikan ini bermaksud untuk 

memberi suatu pengantar atau pengenalan umum seputar vespa contohnya 

dalam hal perawatan, modifikasi dan melatih untuk dapat berorganisai dalam 

bidang otomotif khususnya dalam bidang otomotif, sehingga akan memberi 

suatu gambaran umum sebelum para anggota komunitas vespa UVO akan 

terlibat langsung dengan komunitas vespa yang ada di kota-kota luar 
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Semarang.Salah satu manfaat yang paling dasar yaitu pada saat anggota 

komunitas vespa UVO melakukan perjalanan ke suatu tempat yang sering 

dinamakan touring yang sering dilakukan oleh para anggota memiliki 

pemahaman tersendiri mengenai cara-cara untuk memperbaiki vespa yang 

rusak, dan paham akan bagaimana cara bersikap yang baik pada sesama 

komunitas penggemar otomotif khususnya pada kendaraan vespa yang 

didapatkan pada saat proses pelantikan. 

 

Gambar 2. Anggota komunitas vespa UVO  

(dok. Komunitas Vespa UVO, 22 April 2012). 

 

Penulis melakukan wawancara kepada Satrio Utomo yang notabenya 

merupakan salah satu anggota komunitas vespa UVO yang baru saja 

melaksanakan serangkaian acara pelantikan anggota baru Komunitas vespa 

UVO periode VI yang menjadi salah satu syarat untuk dapat bergabung pada 

komunitas vespa UVO, penjelasan dari Satrio Utomo (20 tahun) mengenai 

persyaratan untuk dapat bergabung : 
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“saya siap sedia mas ikut acara pelantikan , karena ya saya ingin 

melatih mental saya dan juga ingin mengerti lebih jauh mengenai vespa, 

saya nikmati aja mas serangkaian acaranya, tidak membosankan dan 

bisa mengenal sesepuh UVO dari angkatan pertama sampai angkatan 

terakhir” (tanggal 17 Desember 2012). 

 

Penjelasan wawancara di atas penulis mampu menarik kesimplan 

bahwa suatu individu yang akan masuk dan bergabung dengan kelompok 

yang dalam hal ini komunitas vespa UVO harus mampu beradaptasi dengan 

kebiasaan atau peraturan-peraturanyang sudah ada sejak lama, anggota 

komunitas vespa UVO mewajibkan kepada seluruh calon anggota baru yang 

akan ikut bergabung pada komunitas vespa UVO untuk mengikuti 

serangkaian acara pelantikan anggota baru. Acara pelantikan calon anggota 

baru diadakan oleh anggota komunitas vespa UVO. 

Hal ini juga sesuai dengan ungkapan dari salah satu pendiri komunitas 

vespa UVO, Ghofur  (28 tahun) mengungkapkan : 

“ iya wajib, bagi para calon anggota baru diwajibkan mengikuti 

serangkaian acara pelantikan, kalo ada yang belum ikut pelantikan 

akan diadakan pelantikan susulan dengan kebijakan dari para 

penggurus dan anggota komunitas vespa UVO( tanggal 17 Desember 

2012).” 

 

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu anggota periode IV 

dan anggota baru komunitas vespa UVO, seperti yang telah dijelaskan oleh 

saudara Ghofur dan Satrio Utomo bahwasanya ada proses adapatasi tersendiri 

bagi para calon anggota baru komunitas vespa UVO dalam rangka untuk ikut 

bergabung pada komunitas vespa Unnes Vespa Owners dengan cara 

mengikuti acara pelantikan dan menaati peraturan yang ada. Penulis 
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mengaitkan dengan teori yang penulis gunakan yaitu menggunakan teori 

Struktural Fungsional dengan salah satu fungsi yang disampaikan oleh Talcott 

Parson (dalam Raho:2007) yaitu mengenai fungsi adaptasi ( adaptation) 

dengan penjelasan masyarakat atau individu akan dapat bertahan maka harus 

menyesuaikan diri dengan lingkungan individu, penulis artikan sebagai calon 

anggota baru komunitas vespa UVO yang akan memasuki lingkungan baru 

yaitu pada komunitas vespa UVO dengan menaati peraturan yang berlaku dan 

juga mengikuti proses pelantikan. 

B. Bentuk-Bentuk Kegiatan  

1. Kegiatan Rutin 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan UVO merupakan kegiatan yang 

sering dilaksanakan untuk menambah rasa kebersamaan dan kekeluargaan. 

Kegiatan dari UVO bersifat rutin dan insidental, para anggota komunitas 

vespa UVO juga konsisten akan pembagian waktu untuk kumpul bersama. 

Dalam hal ini penulis juga akan mengaitkan dengan salah satu fungsi yang 

dijelaskan oleh Tallcot Parson mengenai fungsi integrasi (integration) yaitu 

adanya hubungan-hubungan sosial yang melindungi secara kooperatif dan 

terkoordinasi secara sistem, maksud dari penjelasan ini adalah  komunitas 

vespa UVO memiliki cara untuk dapat menciptakan suasana yang 

terintegrasi dengan melaksanakannya kegiatan-kegiatan rutin yang bertujuan 

untuk mempererat rasa kekeluargaan.Kegiatan rutin yang dilakasanakan 

oleh para anggota komunitas vespa UVO yaitu meliputi : 

 



48 

 

 

 

a. Kumpul Wajib ( nongkrong) 

Malam jumat merupakan malam nongkrongyang telah disepakati 

bersama yang dilaksanakan di area kampus Unnes. Penulis melakukan 

pengamatan pada saat para anggota komunitas vespa UVO mengadakan 

perkumpulan rutin, sepintas hanya akan terlihat sekedar berkumpul 

setelah penulis mengamati dan mendapatkan banyak data dari hasil 

wawancara yang penulis lakukan dari perkumpulan tersebut para 

anggota komunitas vespa UVO melakukan pembahasan seputar 

vespameliputi tukar pengalaman pada saat touringke suatu tempat, 

tentang pemeliharaan vespa dan kerusakan-kerusakan yang sering 

terjadi maupun membahas mengenai pendelegasian anggota untuk ikut 

berpartisipasi dalam acara vespa. Para anggota sesekali bercanda 

mengenai hubungan percintaan dari salah satu anggota komunitas vespa 

UVO. Anggota komunitas vespa UVO secara konsekuen untuk 

menghadiri pertemuan wajib ini diadakan seminggu sekali. Ada kontrol 

sosial yang dilakukan oleh sesama anggota dalam hal ketertiban dalam 

acara rutin yaitu dengan memberi nasehat kepada salah satu anggota 

yang jarang berkumpul, sehingga terciptalah keadaan yang 

menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang akan 

berpengaruh pada pola yang terintegrasi. Pola yang terintegrasi yang 

dimaksud dalam hal ini yaitu pola atau cara yang dilakukan oleh setiap 

anggota untuk selalu menciptakan suasana yang baik, salah satunya 
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dengan menasehati dan juga saling bertukar pengalaman dalam segi 

permasalahan pribaadi atau masalah kelompok. 

Komunitas yang beranggotakan sebagian anak muda sangat rentang 

dengan penggunaan atau mengkonsumsi minuman beralkohol dan 

minuman tradisional, yang tergolong minuman beralkohol dan 

tradisional yaitu antara lain vodka, congyang, ciu, arak. Penulis 

mengamati pada komunitas vespa UVO yang sedang melakukan 

perkumpulan rutin pada malam hari, ada beberapa anggota yang pada 

saat kumpul mengkonsumsi minuman beralkohol dan tradisional 

dengan alasan untuk menghangatkan badan. Seperti yang diutarakan 

oleh Eqy  (24 tahun) : 

“...iya saya dan beberapa teman saya  memang suka mengkonsumsi 

minuman beralkohol, untuk mengangatkan badan saja, bukan untuk 

aneh-aneh kok”. 

 

Minuman beralkohol dalam penjelasan yang disampaikan salah 

satu anggota komunitas vespa UVO ini bermaksud untuk 

menghangatkan badan saja tidak untuk melakukan hal-hal yang 

kriminal atau untuk meningkatkan rasa keberanian dalam melakukan 

sesuatu. 
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Gambar 3. Berkumpul bersama anggota komunitas vespa UVO 

(dok. Komunitas vespa UVO, 7 Desember 2012) 

 

b. Pelantikan Anggota Baru Komunitas Vespa UVO 

Pelantikan sebagai acara rutin yang direalisasikan oleh para 

anggota komunitas vespa UVO yang dilakukan dalam kurun waktu 1-2 

tahun sekali dengan pertimbangan melihat berapa jumlah calon anggota 

baru yang akan ikut bergabung pada komunitas vespa UVO, pelantikan 

ini dilaksanakan selama 2 hari 1 malam di area kampus Unnes. Proses 

pelantikan ini juga memiliki fungsi yaitu sebagai cara komunitas vespa 

UVO dalam mempertahankan keberadaanya dengan cara melantik 

calon anggota baru yang ingin bergabung pada komunitas Vespa UVO. 

Acara pelantikan anggota baru merupakan salah satu ajang untuk 

bertemunyakembali atau reuni para anggota-anggota komunitas vespa 

UVO. Acara lain seperti acara ulang tahun yang dapat dijadikan suatu 

acara pertemuan bersama, dengan kegiatan pelantikan ini para anggota 

komunits vespa UVO dapat lebih mengenal calon anggota baru 

komunitas vespa UVO. Mempertahankan keberadaan komunitas vespa 
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Unnes Vespa Owner merupakan tujuan utama dari acara pelantikan 

anggota baru yang akan menjaga eksistensi komunitas vespa UVO. 

 Acara pelantikan anggota baru komunitas vespa UVO dilakukan 

pada bulan april tahun 2012 yang diikuti oleh 13 calon anggota baru. 

Serangkaian kegiatan dimulai dari sore hari dengan acara berkumpul 

bersama di  area kampus Unnes.Tempat berkumpulnya para anggota 

komunitas vespa UVO yaitu pada di lingkungan kampus, yang dalam 

hal ini  merupakan pra acara dari acara pelantikan angota baru , 

selanjutnya acara dilanjutkan pada malam hari dengan acara keakrabaan 

bersama anggota komunitas vespa UVO dari periode I sampai periode 

V. Acara pada malam hari ini ditutup dengan acara pelatihan 

menghadapi kerusakan vespa pada malam hari, para calon anggota baru 

komunitas vespa UVO memiliki tugas untuk mengganti salah satu 

bagian vespa para calon anggota baru yang sebelumnya sudah 

ditentukan terlebih dahulu oleh para panitia. Salah satu tugas para calon 

anggota baru komunitas vespa UVO yang mengikuti pelantikan yaitu 

untuk mengganti bagian mana yang perlu diperbaiki. Acara ini 

dilakukan secara bersama para calon anggota baru komunitas vespa 

UVO. Puncak acara malam hari diisi dengan acara evaluasi dan acara 

diskusi calon anggota baru dengan anggota komunitas vespa UVO. 

Calon anggota baru pada pagi hari melanjutkan serangkaian kegiatan 

meliputi :  
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1) Mencuci Vespa 

Kegiatan ini memiliki maksud yaitu memberikan pengarahan 

tentang perawatan vespa kepada calon anggota baru komunitas 

vespa UVO, sehingga vespa akan selalu terlihat bersih dan 

mengurangi tingkat korosi yang biasanya terjadi pada vespa. 

Kebersihan ataupun kondisi suatu vespa biasanya menjadi 

penilaian tersendiri bagaimana pemilik vespa melakukan perawatan 

terhadap vespanya. 

2) Dorong Vespa 

Kegiatan ini terbagi dalam 2 jenis mendorong. Pertama, mendorong 

vespa dengan berjalan kaki mengelilingi lingkungan kampus yang 

memiliki suatu maksud yaitu membentuk mental para anggota baru 

apabila kendaraanya rusak atau kehabisan bensin di suatu tempat 

sehingga tidak merasa malu untuk mendorong vespa yang rusak 

tersebut. Kedua, mendorong vespa dengan mengendarai vespa yang 

dilakukan dengan menggunakan salah satu kaki (nyetep) hal ini 

berfungsi untuk melatih para calon anggota untuk menolong 

sesorang yang sedang mengalami kerusakan ditengah jalan dan 

mengatarkan ke bengkel terdekat dengan cara didorong 

menggunakan kaki atau mencari tempat yang sekiranya bisa untuk 

memperbaiki kerusakan kendaraan tersebut. 
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3) Masuk Pos-Pos Pelantikan 

Para anggota membuat beberapa pos yang harus ditemui dan 

dilaksanakan oleh setiap calon anggota baru.  Setiap pos memiliki 

bidang-bidang tertentu dalam seputar vespa, salah satunya yaitu  

pos mekanik yang didalamnya merupakan pos yang berfokus pada 

bagaimana cara memperbaiki kerusakan vespa dan juga tebak 

beberapa bagian-bagian yang terdapat pada vespa. Para calon 

anggota baru yang mengikuti pelantikan harus mampu 

menyelesaikan semua pos. Serangkaian acara tersebut yang wajib 

diikuti oleh setiap calon anggota baru komunitas vespa UVO untuk 

salah satu syarat menjadi anggota komunitas vespa UVO 

c. Perayaan Hari Jadi Komunitas Vespa UVO (anniversarry) 

Perayaaan hari jadi komunitas vespa UVO yang jatuh pada 

tanggal 14 Mei menjadi acara yang ditunggu-tunggu oleh para 

penggemar vespa di Indonesia. Komunitas vespa UVO pada tanggal 14 

mei 2003 merayakan hari jadi yang pertama dengan diikuti lebih dari 

700 penggemar vespa yang berasal dari penjuru daerah baik itu pulau 

jawa maupun luar jawa yang meliputi Bali, Sulawesi, Sumatra. 

Hal ini sesuai dengan yang diutrakan oleh Pulung (45 tahun) yang 

merupakan salah satu anggota komunitas vespa UVO periode II, 

mengutarakan : 

“...komunitas vespa UVO pernah mengadakan acara ulang tahun 

waktu itu di kawasan rektorat kampus Unnes yang pesertanya 

sampai 700an penggemar vespa yang berasal dari penjuru 

daerah pada tahun 2003. Acara ulang tahun komunitas vespa 
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UVO sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar vespa, 

karena sudah lama tidak membuat acara seperti itu ( wawancara 

tanggal 19 Desember 2012).: 

 

  Hasil wawancara yang telah diperoleh oleh penulis akan 

mengantarkan penulis untuk menjelaskan gambaran umum mengenai 

acara perayaan hari jadi komunitas vespa UVO yang pernah terealisasi 

di kampus Unnes. Acara perayaan hari jadi komunitas vespa UVO pada 

saat itu dilaksanakan di area kampus Unnes, acara perayaan hari jadi 

tersebut terlaksana pada tahun 2003. Para anggota komunitas vespa 

UVO berusaha untuk tetap melaksanakan perayaan hari jadi pada tiap 

tahunnya, tahun 2011 dan pada tahun 2012. Anggota komunitas vespa 

UVO mampu merealisasikan perayaan hari jadi komunitas vespa UVO 

yang ke 10 yang diikuti oleh kurang lebih 300 penggemar vespa yang 

ada di kota Semarang dan sekitarnya meliputi kota Klaten, Yogyakarta, 

Banjarnegara, acara dilaksanakan di salah satu gedung kampus Unnes. 

Acara perayaan hari jadi komunitas vespa UVO ini diramaikan dengan 

musik yang beraliran reggae. 

Penggemar vespa sebagian besar tertarik dengan selera musik 

reggae yang sederhana dan penuh dengan nuansa kebersamaan yang  

dilakukan dengan cara bergoyang bersama tanpa ada suatu pertikaian 

karena didasari atasa perasaan “ satu vespa , sejuta saudara”. Musik 

reggae mempunyai ciri warna musik atau tempo irama musik yang 

dibawakan berdasarkan perpaduan musik dan tarian serta mempunyai 
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tema-tema yang ada diliriknya kebanyakan berisi tentang keindahan 

alam, cinta, dan kebersamaan. 

Dalam pementasan musik reggae juga dapat dikatakan berbeda 

dengan pementasan musik lain. Dalam pementasan musik reggae, 

pemain band reggae biasaanya tampil hanya dengan kaos oblong  

dengan gambar-gambar Bob Marley sebagai salah satu tokoh legendaris 

dalam musik reggae, ganja dan kaos dengan warna pelangi, bahkan 

hanya memakai celana saja dan bertelanjang dada. Para pemain musik 

dengan aliran genre musik reggae memainkan musik reggae yang pelan 

dengan diikuti oleh tarian-tarian yang khas dari para penikmat musik 

reggae. 

Komunitas vespa menggemari musik reggae karena musik ini 

seperti memberi suatu nilai kebersamaan. Musik reggae merupakan 

suatu genre  musik yang di dalam bidang seni relatif lebih bersifat 

perasaan dan penuh semangat, baik dalam penerimaan maupun dalam 

pengungkapannya yang disampaikan melalui lirik-lirik yang 

disampaikan. 

2. Kegiatan Insidental 

a. Berkumpul Bersama Komunitas Lain 

Kegiatan yang dilakukan yang sifatnya insidental juga di 

laksanakan oleh para anggota komunitas vespa UVO yaitu salah satunya 

berkunjung ke komunitas lain. Para anggota komunitas vespa UVO 

berkunjung pada teman-teman komunitas motor grand Unnes yang 
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sering disebut dengan nama GRATYS (Grand Community of Unnes) dan 

komunitas slankers Unnes yang sering disebut USC (Unnes Slankers 

Community). Kunjungan yang dilakukan oleh para anggota komunitas 

vespa UVO pada tiap komunitas  lebih sering dilakukan pada malam hari 

di area kampus Univeristas Negeri Semarang. Perbincangan yang sering 

dilakukan  yaitu mengenai acara-acara dalam bidang otomotif dan acara 

musik yang sering diikuti oleh tiap komunitas dan membahas mengenai 

wacana untuk dapat berkumpul seluruh komunitas yang ada di kampus 

Unnes. 

Ada suatu hal unik dalam pertemuan ini yaitu para anggota tiap 

komunitas secara tiba-tiba melakukan iuran uang bersama tanpa ada 

patokan batas maksimal dam minimal dari iuran yang dilakukan. Uang 

iuran tersebut digunakan untuk membeli beberapa makanan dan juga 

minuman untuk menemani acara berkumpul pada malam hari. Para 

anggota tiap komunitas tidak ada rasa saling membeda-bedakan karena 

semua itu didasari atas rasa kekeluargaan. 

Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis 

dengan Wahyu (26 tahun) yang mengutarakan : 

“kami sering berkumpul bersama, hanya untuk ngobrol dan juga 

makan bareng, kami sama-sama penggemar otomotif jadi masih 

mudeng untuk saling ngobrol dalam bidang otomotif, anak-anak 

vespa seruuuu orangnya, ga sombong, kami kalo ketemu dijala 

raya juga saling sapa dengan cara melambaikan tangan 

(wawancara tanggal 14 Desember 2012).” 
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Sama halnya yang di ungkapkan oleh Moh. Ibnu Sholeh (24 

tahun) mengutarakan : 

“...kumpul bareng, gitaran bareng-bareng, rame pokoknya, anak 

komunitas vespa UVO ramah, waktu kami lagi kumpul kalau ada 

anak vespa lewat depan tonkrongan kami pasti teriak ucapkan salam 

atau memanggil salah satu nama dari kami dan saya juga belajar 

menggambar kepada salah satu anggota UVO yang dulunya 

berkuliah pada jurusan seni rupa (wawancara tanggal 14 Desember 

2010).” 

 

Penulis megambil kesimpulan dari hasil wawancara yang telah 

didapatkan yaitu antara sesama komunitas yang ada di area kampus 

Unnes tergolong memiliki hubungan sosial yang memiliki suatu fungsi 

yaitu untuk saling menjaga keakraban dan juga tali persaudaraan antar 

sesama komunitas. Banyak cara yang dilakukan oleh tiap komunitas 

untuk menjaga tali persaudaraan tetap terjalin dengan baik yaitu dapat 

dengan cara saling menegur sapa pada saat bertemu di jalan atau suatu 

tempat, iuran uang untuk membeli beberapa makanan dan minuman yang 

nantinya akan dinikmati bersama, memainkan alat musik dan juga 

bernyayi bersama. Hal tersebut juga sesuai dengan salah satu penjelasan 

Tallcot Parson mengenai salah satu fungsi yang dijelaskan pada Teori 

Fungsionalisme Struktural yaitu pada fungsi integrasi (integration) 

merupakan hubungan-hubungan sosial yang melindungi secara 

kooperatif dan terkoordinasi dalam sistem. Setiap anggota dari tiap 

komunitas yang ada di area kampus Unnes memiliki suatu hubungan 

sosial yang didalamnya terdapat suatu kontrol sosial tersendiri antar 

sesama komunitas sehingga hubungan-hubungan sosial tersebut terjadi 
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secara kooperatif. Selain untuk mempererat tali persaudaraan, penulis 

juga menemukan adanya proses saling berbagi ilmu khususnya ilmu 

menggambar yang dilakukan oleh salah satu anggota komunitas slankers 

kepada anggota UVO yang dulu pernah berkuliah dijurusan seni rupa. 

b. Kerja Sama dengan REM FM 

Kerja sama dalam hal ini yaitu kerja sama dalam suatu acara musik 

yang dimana para anggota komunitas vespa UVO diminta untuk ikut 

meramaikan acara yang dibuat oleh teman-teman REM fm dengan cara 

menjadi bintang tamu untuk membawakan lagu-lagu reggae. Acara ini 

dilaksanakan dengan tema REM  fm on the road with community, semua 

komunitas yang ada di area kampus Unnes berkumpul dan ikut 

berpartisipasi dalam acara yang dibuat oleh teman-teman REM fm 

dengan cara mengikuti kuis ataupun perform musik. Alun-alun purnama 

kampus Unnes yang menjadi tempat dilaksanakan acara tersebut, 

serangkaian acara dimulai dari jam19.00 WIB sampai 22.00 WIB dengan 

dijaga oleh para keamanan kampus Unnes. 

Perayaan hari jadi komunitas vespa UVO pernah dilakukan bersama 

teman-teman REM fm dengan para tamu undangan komunitas motor dan 

musik yang ada di sekitar kampus Unnes dan juga dari para scooterist 

kota semarang yang ikut meramaikan acara tersebut, serangkaian acara 

pada acara tersebut yaitu : 

1. Dialog mengenai sejarah berdirinya komunitas vespa UVO yang 

dipimpin oleh ketua komunitas vespa UVO. 
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2. Potong tumpeng sebagai simbolis perayaan hari jadi komunitas 

vespa UVO yang dipimpin oleh Bapak Adi Ismanto selaku anggota 

tertua dan diberikan kepada Satrio Utomo selaku anggota baru 

komunitas vespa UVO dan diikuti dengan pembagian snack  kepada 

tamu undangan. 

3. Acara musik yang diramaikan oleh para anggota komunitas vespa 

UVO dan juga para tamu undangan dengan menambahkan 

pemutaran foto-foto anggota komunitas vespa UVO dari periode II 

sampai periode VI. 

4. Acara penutup para anggota komunitas vespa UVO mengadakan 

makan bersama dengan teman-teman REM fm dengan diikuti acara 

bersih-bersih bersama sebelum meninggalkan tempat acara perayaan 

hari jadi komunitas vespa UVO. 

c. Bakti Sosial 

Bakti sosial yang pernah dilaksanakan oleh para anggota 

komunitas vespa UVO yang dilakukan bersama dengan komunitas 

slankers yang ada di kampus Unnes pada saat tejadi bencana meletusnya 

Gunung Merapi. Acara dilaksanakan di sekitar kampus Unnes, dengan 

agenda pengumpulan pakaian bekas layak pakai yang dikumpulkan dari 

setiap anggota pada setiap komunitas, meminta sumbangan kepada 

masyarakat sekitar kampus Unnes dengan cara memainkan alat musik 

(ngamen) di lingkungan kampus dan juga dengan cara meminta 

sumbangan menggunakan kardus yang dipegang oleg salah satu anggoa 



60 

 

 

 

komunitas yang berdiri dipinggir jalan. Hal ini dilakukan dengan tujuan 

dapat memperoleh sumbangan dalam bentuk uang atau pakaian bekas 

dan selanjutnya akan dikirimkan kepada para korban bencana alam. 

C. Fungsi Sosial  

Fungsi sosial dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa dengan 

keberadaan komunitas vespa UVO memiliki suatu fungsi bagi para anggota dan 

komunitas lain yang ada dilingkungan kampus UNNES. Penulis menyampaikan 

mengenai fungsi manifes dan fungsi laten yang ditemukan setelah melaksanakan 

wawancara dan observasi kepada anggota dan komunitas lain dalam hal ini 

penulis akan memaparkan kedalam dua jenis fungsi yang terdapat pada 

komunitas vespa UVO. 

Merton (dalam Kaplan, 2002 : 79) membagi dua pembeda antara fungsi 

manifes dan fungsi laten dalam suatu tindakan. Fungsi manifes adalah 

konsekuensi objektif yang memberikan sumbangan pada penyesuaian atau 

adaptasi sistem yang dikehendaki dan disadari oleh partisipan sistem tersebut. 

Fungsi laten adalah konsekuensi objektif dari suatu ihwal budaya yang hilang, 

tidak dikehendaki maupun disadari oleh warga masyarakat. 

Penulis menjelaskan fungsi yang pertama yaitu bagi para anggota 

komunitas vespa UVO sudah mampu untuk melakukan perawatan, modifikasi 

dan perbaikan vespa setelah mendapatkan pelatihan-pelatihan yang telah di 

sosialisasikan oleh para anggota-anggota komunitas vespa UVO lainnya. 

Komunitas vespa UVO sebagai wadah berkumpulnya para penggemar vespa 

yang bertujuan untuk memfasilitasi para penggemar vespa untuk dapat bertukar 
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informasi mengenai bidang otomotif. Penulis juga melakukan wawancara untuk 

mengetahui apa fungsinya bagi anggota UVO dengan keberadaanya komunitas 

vespa UVO. Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Miftakhul 

Kurniawan (20 tahun ) mengutarakan : 

“...saya sudah mampu untuk merawat vespa sendiri dan memodifikasinya 

tanpa saya masukkan ke bengkel dan saya juga sudah berani untuk 

melakukan transaksi jual beli vespa, semua ini saya dapatkan atas ilmu 

yang ditularkan oleh mas mas UVO angkatan terdahulu” 

 

 Penjelasan yang telah disampaikan oleh Miftakhul penulis artikan bahwa 

komunitas vespa UVO memiliki manfaat bagi para anggotanya yaitu para 

anggota memiliki ketrampilan dalam merawat dan membuat modifikasi vespa 

tanpa masuk ke bengkel. Kedua, rasa solidaritas para anggota, komunitas vespa 

tidak terlepas dari apa yang dinamakan rasa solidaritas, rasa solidaritas dapat 

muncul karena ada persamaan dalam suatu hal dan kebersamaan tanpa 

memperhatikan identitas dan status sosial, fenomena tersebut penulis temukan 

pada saat para angota komunitas UVO hidup dan tinggal bersama pada satu 

tempat yang dijadikan basecamp. Solidaritas dapat terlihat pada saat membayar 

iuran tempat tinggal dan pada saat makan bersama, saling mengisi kekurangan 

dan ada rasa tolong-menolong antar anggota. Penjelasan ini sesuai dengan hasil 

wawancara yang dilakukan dengan Eqy (24 tahun) : 

“...satu kontrakan, kami saling perhatian apa yang sedang dibutuhkan oleh 

teman satu kontrakan, masalah makan tidak begitu kami pikirkan, kami 

sering iuran untuk makan bersama, tolong-menolong pada saat salah satu 

dari kami ada yang sakit, teman lainnya merawat yang sakit” 
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Penjelasan yang telah penulis sampaikan menurut Robert K. Merton 

merupakan jenis fungsi manifes yaitu fungsi yang memang ditujukan dari awal 

adanya komunitas vespa UVO. Fungsi yang tidak tampak (laten) fungsi ini tidak 

bisa langsung dilihat atau tidak ditujukan dari awal adanya komunitas vespa 

UVO, ketiga yaitu mengenai adanya relasi sosial dalam pencarian kerja, 

penjelasan dari salah satu anggota komunitas vespa UVO salah satunya 

bertambahnya relasi yang tercipta dalam hal ini yaitu relasi kerja. Seperti hasil 

wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bambang (23 tahun) 

mengutarakan : 

“ ...saya pernah ikut kerja menjadi freelancer disalah satu perusahaan 

penyedia jasa outbond yaitu di RA’GENTAR outbond, saya diajak oleh 

mas angga, beliau merupakan anggota UVO periode 4 dan bekerja menjadi 

karyawan tetap disitu, dan saya diajak untuk bekerja, saya tidak 

menyangka dapat bekerja disitu”  

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, menjelaskan bahwa 

ada manfaat yang tidak tampak yaitu adanya relasi sosial dalam pencarian kerja, 

yang didapatkan oleh Bambang selaku anggota komunitas vespa UVO yang 

telah merasakan manfaat dari berkumpulnya dengan sesama anggota komunitas 

vespa UVO, keempat yaitu para anggota komunitas UVO belajar untuk 

berwirausaha dalam jual beli vespa antar sesama penggemar vespa. Para anggota 

banyak belajar dari sesama anggota dan penggemar vespa untuk mengerti harga 

jual dan harga beli vespa. Penjelasan tersebut menurut Merton merupakan jenis 

fungsi laten, yaitu fungsi yang tidak ditujukan dari awal karena muncul dari 

adanya dinamika yang terjadi pada komunitas vespa UVO selama 

melangsungkan keberadaannya. 
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D. Perspektif Teori Struktural Fungsional dalam Konteks Komunitas Vespa 

UVO 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunkan teknik 

wawancara, penulis mengaitkan dengan teori yang dipaparakan oleh salah satu 

tokoh sosiologi yaitu Tallcot Parson mengenai fungsi suatu sistem dalam hal ini 

komunitas vespa UVO. Komunitas vespa UVO memiliki sistem dalam upaya 

untuk melangsungkan keberadaannya, maka terdapat suatu syarat-syarat 

fungsional dan persoalan penting yang harus dihadapi, sesuai yang di paparkan 

oleh Tallcot Parson ( dalam Susilo, 2008:121) yaitu mengenai empat syarat 

terjadinya sistem supaya dapat berlangsung denan baik dimasyarakat, yaitu 

1. Adaptasi (adaptation), yaitu melindungi dan mendistribusikan alat-alat 

pertahan dari lingkungan, atau menyesuaikan tuntutan-tuntutan dari 

lingkungannya. Dalam penjelasan tersebut penulis mengambil suatu arti 

bahwa pada komunitas vespa UVO sebagai suatu wadah para penggemar 

vespa yang di dalannya memiliki suau kebiasaan-kebiasaan tersendiri untuk 

baik dalam hal menunjukan eksistensi maupun cara menjadi anggota 

komunitas vespa UVO. Adaptasi yang sangat terlihat pada para calon 

anggota komunitas vespa UVO yaitu pada saat mengikuti prosesi pelantikan 

yang sudah menjadi tradisi para anggota komunitas vespa UVO yang wajib 

diikuti untuk persyaratan ikut bergabung. Para calon anggota baru 

memahami dan mematuhi peraturandalam serangkaian acara pelantikan 

sebagai cara adaptasi yang dilakukan untuk dapat bergabung dengan 

komunitas vespa UVO. Adaptasi yang dilakukan komunitas vespa UVO 
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terhadap masyarakat yaitu dengan cara  komunitas vespa UVO menjadi 

wadah bagi para penggemar vespa untuk dapat melestarikan keberadaan 

vespa yang notabenya sudah menjadi barang yang cukup tua yang 

seharusnya sudah tidak dipergunakan lagi. Keberadaan komunitas vespa 

UVO menjadi salah satu cara untuk memfungsikan kembali kendaraan 

vespa yang sudah dianggap rusak dengan cara saling bertukar pengalaman 

dalam hal perawatan mesin vespa dan modifikasi vespa. 

2. Pencapaian Tujuan (goal attainment), yakni menentukan, mengatur dan 

memfasilitasi pencapaian tujuan dan kesepakatan dengan menyediakan 

susunan struktural untuk pencapaian tujuan. Penulis dalam hal ini 

mengambil suatu pembahasan tentang kepengurusan yang selalu diadakan 

reorganisasi pada komunitas vespa UVO sebagai suatu proses yang 

memiliki tujuan bersama yaitu menjaga eksistensi pada bidang otomotif 

khususnya vespa. Pencapaian tujuan apabila dilihat dari sudut pandang 

keberadaan komunitas vespa UVO yaitu mempererat tali persaudaraan antar 

sesama anggota komunitas vespa UVO maupun dengan para penggemar 

vespa lainnya. 

3. Integrasi (integration). Hubungan-hubungan sosial yang melindungi secara 

kooperatif dan terkooordinasi dalam sistem. Hubungan sosial  antara 

komunitas vespa UVO dengan masyarakat sekitar kampus, yang akan 

menjadi ulasan penulis untuk mengaitkan dengan apa yang dimaksud 

dengan fungsi integrasi. Hubungan terjalin secara baik yang dilakukan oleh 

para anggota komunitas vespa UVO dengan mengadakan kunjungan 
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terhadap komunitas-komunitas lain, secara tidak langsung kunjungan-

kunjungan tersebut merupakan salah satu cara untuk menjalin hubungan 

yang terintegrasi dengan baik sehingga faktor adanya suatu yang tidak 

diinginkan dalam hal ini yaitu keadaan yang  disintegrasi akan sedikit 

diminialkan. 

4. Latensi (latency), dimana terdapat pemeliharaan pola-pola yang di dalamnya 

terdapat motivasi perilaku yang diinginkan. Sistem harus mempertahakan 

dirinya sedapat mungkin dalam keadaan seimbang. Ide-ide sistem budaya 

membuat cita-cita dan nilai-nilai umum yang disepakati. Penulis mengaitkan 

penjelasan mengenai pemeliharaan pola-pola yang didalamnya memiliki 

motivasi yaitu mengenai pola-pola yang dilakukan oleh komunitas vespa 

UVO dalam rangka menjaga rasa kekeluargaan antar sesama penggemar 

vespa dengan cara mengadakan acara-acara rutin maupun insidental. Acara 

rutin maupun insidental menjadi suatu proses dimana kegiatan-kegiatan 

didalamnya memfokuskan pada penjagaan pola kekeluargaan yang telah 

terjalin sehingga dapat berpengaruh baik dalam melangsungkan kegiatan-

kegiatan berikutnya. Pola-pola yang telah terjalin pada komunitas vespa 

UVO menjadi salah satu dasar kekeluargaan yang harus dipertahankan dan 

ditingkatkan oleh para anggota komunitas vespa UVO. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

 Setelah penulis melaksanakan penelitian mengenai Fungsi Sosial 

Keberadaan UVO, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Komunitas UVO sebagai wadah berkumpulnya para penggemar vespa yang 

terletak dilingkungan UNNES yang bertujuan untuk menyalurkan hobi 

dalam bidang otomotif khususnya pada kendaraan vespa. Komunitas vespa 

UVO juga bertujuan mempererat tali persaudaraan yang keanggotaanya 

bukan hanya mahasiswa dari Unnes saja melainkan juga dari Universitas 

Dian Nuswantoro dan IKIP PGRI Semarang. 

2. Komunitas UVO memiliki agenda kegiatan rutin dan insidental dalam 

rangka menunjukan dan mempertahankan keberadaanya. 

3. Fungsi sosial yang didapatkan oleh anggota komunitas vespa UVO yaitu 

memiliki kesempatan untuk mendapatkan relasi sosial dalam dunia kerja, 

sarana berwirausaha, memiliki ketrampilan dalam perawatan vespa dan 

memiliki rasa solidaritas. 

B. Saran 

Bagi para anggota komunitas vespa UVO  agar dapat meningkatkan rasa 

solidaritas dan kebersamaan antar sesama anggota dengan cara selalu ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan rutin maupun insidental sehingga akan memiliki 

perasaan saling memiliki dan meningkatnya rasa kekeluargaan. 
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Lampiran 1 

INSTRUMEN PENELITIAN 

  Dalam rangka menyelesaikan studi S1 pada jurusan Sosiologi dan 

Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (UNNES), maka 

mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi. Skripsi merupakan bukti 

kemampuan akademik mahasiswa dalam penelitian berhubungan dengan masalah 

yang sesuai dengan bidang keahlian atau bidang studinya. Penelitian yang akan 

penulis kaji berjudul “FUNGSI SOSIAL KEBERADAAN  KOMUNITAS UNNES 

VESPA OWNERS (UVO) SEMARANG ”. 

 

          Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui perkembangan keberadaan komunitas Unnes Vespa Owners (UVO). 

2. Mengetahui bentuk-bentuk aktivitas anggota komunitas Unnes Vespa Owners 

(UVO). 

3. Mendiskripsikan fungsi sosial keberadaan komunitas Unnes Vespa Owners 

(UVO).  

Penulis memohon kerjasamanya untuk memberikan informasi yang valid, 

dapat dipercaya dan lengkap. Informasi yang telah diberikan akan dijaga 

kerahasiaannya. Atas kerjasama dan informasinya, saya ucapkan terima kasih. 

Hormat saya, 

Agus Nur fuadi  
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PEDOMAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

“FUNGSI SOSIAL KEBERADAAN 

KOMUNITAS UNNES VESPA OWNERS (UVO) 

SEMARANG” 

 

4. Tujuan Observasi  :  

1. Mengetahui perkembangan keberadaan komunias Unnes Vespa Owners 

(UVO). 

2. Mengetahui bentuk-bentuk aktivitas anggota Unnes Vespa Owners (UVO). 

3. Mendiskripsikan fungsi sosial keberadaan komunitas Unnes Vespa Owners 

(UVO).  

 

A. Observer : Mahasiswa jurusan sosiologi dan antropologi 

B. Observee : Anggota, pengurus, komunitas 

C. Pelaksanaan Observasi : 

1. Hari/tanggal : ............................................... 

2. Nama observee : ............................................... 

D. Aspek-aspek yang diobservasi: 

1.  Perkembangan Unnes Vespa Owners (UVO). 

2. Kegiatan atau aktivitas Unnes Vespa Owners (UVO). 

3. Fungsi sosial Unnes Vespa Owners (UVO). 
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PEDOMAN WAWANCARA 

“FUNGSI SOSIAL KEBERADAAN KOMUNITAS 

UNNES VESPA OWNERS (UVO) SEMARANG ” 

 

 Penelitian fungsi sosial keberadaan komunitas Unnes Vespa Owners (UVO) 

Semarang 

merupakan salah satu jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif, oleh 

karena itu untuk memperoleh kelengkapan dan ketelitian data yang diperlukan 

sebuah pedoman wawancara. Susunan ini hanya menyangkut pokok-pokok 

permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian. 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di sekitar kampus Universita Negeri Semarang. Lokasi 

penelitian tersebut dipilih karena daerah ini merupakan daerah yang dijadikan 

sebagai tempat berkumpul dan juga melaksanakn kegiatan atau aktivitas anggota 

dan pengurus Unnes Vespa Owners (UVO) sehingga memungkinkan untuk 

memperoleh informasi yang lengkap dan sesuai. 

B. Identitas 

Nama   : .......................................... 

Umur   : .......................................... 

Status    : .........................................  
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PEDOMAN WAWANCARA 
 

No Pertanyaan Pengurus  Anggota  
Komunita

s Lain  

1. 
Kenapa di Universitas Negeri 

Semarang didirikan UVO 

    

2. Siapa pendiri UVO .     

3. Syarat menjadi anggota UVO.     

4. 
Apakah UVO memiliki badan 

hukum. 

    

5. 
Hak dan kewajiban pengurus 

UVO. 

    

6. Sejak kapan ada UVO.     

7. 
Kendala-kendala yang sering 

dihadapi UVO . 

  
  

 

8. 
Mengapa anda tertarik dengan 

UVO. 

    

9. 
Kegiatan-kegiatan yang sering 

dilakukan UVO 

 
  

 

10. Kesan mengenai UVO.     

11. 
Apa yang anda ketahui tentang 

UVO. 
     

12. 
Siapa yang ajak anda untuk 

masuk UVO. 
    

13. Dampak adanya UVO     

14. 
Pendapat masyarakat mengenai 

UVO. 
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Lampiran 2 

DAFTAR SUBJEK DAN INFORMAN 

 

1. Identitas Informan 

a. Nama   : Mohammad Ibnu Soleh 

b. Umur   : 23 tahun 

c. Status   : Mahasiswa 

2. Identitas Informan 

a. Nama   : Wahyu Saputra 

b. Umur    : 26 tahun 

c. Status   : Alumni 

3. Identitas Informan 

a. Nama   : Sukma Andari 

b. Umur    : 22 tahun 

c. Status   : Mahasiswa 

4. Identitas Subjek 

a. Nama    : Moh. Satrio Utomo 

b. Umur     : 20 tahun 

c. Status    : Mahasiswa 

5. Identitas Subjek 

a. Nama    : Wiratma Abdul G. 

b. Umur     : 27 tahun 

c. Status    : Alumni 

6. Identitas Subjek 

a. Nama    : Gogy Darmawan 

b. Umur     : 25 tahun 

c. Status     : Mahasiswa 

7. Identitas Subjek 

a. Nama    : Miftakhul Kurniawan 

b. Umur     : 19 tahun 

c. Status     : Mahasiswa 
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8. Identitas Subjek 

a. Nama   : Widi Priyono 

b. Umur    : 31 tahun 

c. Status   : Alumni 

9. Identitas Subjek 

a. Nama   : Angga Agusta 

b. Umur    :  29 tahun 

c. Status   : Alumni 

10. Identitas Subjek 

a. Nama  : Eki Anandika 

b. Umur   : 23 tahun 

c. Status  : Mahasiswa  

11. Identitas Subjek 

a. Nama  : Bambang Adi P. 

b. Umur   : 21 tahun 

c. Status  : Mahasiswa 

12. Identitas Subjek 

a. Nama  : Kurniawan S  

b. Umur   : 21 tahun 

c. Status  : Mahasiswa 

13. Identitas Subjek 

a. Nama  : Setyo Eri M. 

b. Umur   : 21 tahun 

c. Status   : Mahasiswa 

14. Identitas Subjek 

a. Nama   : Angga Riyanto 

b. Umur   : 23 tahun 

c. Status  : Mahasiswa 

 


