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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Istilah religiusitas berasal dari akar kata religi atau dalam Bahasa Inggris 

yaitu religion yang berarti sebuah sistem yang mengatur tentang keyakinan dan 

kepercayaan terhadap Tuhan melalui pendekatan secara teoritis maupun praktis 

(Anggara, Mahmudi, & Triningtyas, 2016). Didukung dengan pernyataan 

Earnshaw (2020) yang mengatakan bahwa religiusitas adalah suatu cara pandang 

dari buah pikiran (mind of sense) seseorang mengenai agamanya serta bagaimana 

individu tersebut menggunakan keyakinan atau agamanya dalam kehidupan 

sehari-hari 

Religiusitas dikaitkan juga dengan perilaku religius, dimana sikap dan 

perilaku diharapkan patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya 

(Zanki, 2021). Menurut Ancok & Suroso (2008), aktivitas beragama bukan hanya 

terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual tapi juga ketika melakukan 

aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural, bukan hanya aktivitas 

yang tampak dan dapat dilihat tetapi juga aktivitas yang tak tampak dan terjadi 

pada hati seseorang. 

Mangunwijaya (1986) membedakan antara istilah religi atau agama dengan 

istilah religiusitas. Agama atau religi menunjuk pada aspek formal yang berkaitan 

dengan aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban, sedangkan religiusitas menunjuk 

pada aspek yang dihayati oleh individu. Hal ini selaras dengan pendapat Glok & 
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Stark (Dister, 1986) yang mengartikan religiusitas sebagai keberagamaan, yang 

berarti adanya unsur internalisasi agama itu dalam diri individu. 

Yusuf (2014) mengatakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi 

religiusitas, yakni faktor internal serta faktor eksternal. Begitu juga yang 

diungkapkan Jalaluddin (2010) yang mengatakan bahwa ada dua faktor yang 

mempengaruhi religiusitas diantaranya adalah faktor intern dan ekstern. Faktor 

intern meliputi (keturunan), usia, kepribadian dan kondisi kejiwaan, sedangkan 

faktor ekstern meliputi lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Menurut Yusuf (2009) remaja yang keimanannya masih labil, akan mudah 

terjangkit konflik batin bila berhadapan dengan kondisi lingkungan yang 

menyajikan berbagai hal yang menarik hati/keinginannya, tetapi bertentangan 

dengan norma agama. Didukung dengan pernyataan yang mengatakan bahwa 

salah satu perkembangan yang mungkin terjadi pada akhir masa remaja adalah 

mengingkari wujud Tuhan dan menggantinya dengan keyakinan lain (Tampilang, 

2018). 

Jalaluddin (2002) menerangkan bahwa tingkat religiusitas pada remaja akan 

berpegaruh terhadap perilakunya. Apabila remaja memiliki tingkat religiusitas 

yang tinggi, maka remaja akan menunjukkan perilaku ke arah hidup yang religius 

pula, sebaliknya remaja yang memiliki tingkat religiusitas rendah, mereka akan 

menunjukkan perilaku ke arah hidup yang jauh dari religius. 

Era modern membawa sebuah dampak atau sebuah pengaruh yang begitu 

dahsyat pada sebuah perubahan perilaku yang terjadi, serta konotasinya lebih 
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kepada yang negatif, seperti perilaku penyimpangan dari pranata social dan 

keagamaan, salah satu yang hadir adalah budaya punk (Widya, 2001) 

Punk adalah sebuah komunitas yang lebih dikenal dari hal fashion yang 

dikenakan dan tingkah laku yang mereka perlihatkan seperti potongan rambut 

Mohawk dan diwarnai yang terang, memakai sepatu boots, hiasan rantai, dan 

berpakaian lusuh (Mahdi, 2018). Pada awal kemunculannya punk teridentifikasi 

sebagai gerakan pemberontakan terhadap para penguasa. Mereka melakukan 

pemberontakan melalui pemberontakan semiotik yang diaplikasikan pada fashion 

dan musik (Edward, 2009). 

Slogan “Do It Yourself” memiliki makna semangat yang mendasari semua 

usaha dan aktivitas punk dalam komunitas yang berarti bahwa segala sesuatu 

bergantung pada usaha dan kerja keras diri sendiri, berusaha melawan budaya arus 

utama dalam membangun komunitas (Artiani, 2011). Ditambah, sebagian anak 

muda mengartikan Punk sebagai hidup bebas tanpa aturan, sehingga mereka 

merasa harus melawan norma-norma yang ada (Hasnadi, 2012). Di masyarakat, 

punk dimaknai sebagai kelompok remaja radikal yang menentang berbagai bentuk 

kemapanan. Mereka menolak agama, norma masyarakat, dan aturan negara (Al-

Ghifari, 2003) 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti melakukan wawancara awal sebagai 

pijakan analisis ke depannya. Terungkap dalam wawancara pertama pada tanggal 

01 Januari 2022 dengan informan yang berinisial DS. DS adalah remaja kelahiran 

Kudus dan berusia 23 tahun. Informan DS mengaku telah menjadi anak punk 
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sejak delapan tahun lalu saat diajak oleh temannya. Dalam urusan religiuisitas, 

jujur DS kurang mengerti, mengingat sejak kecil orang tuanya juga tergolong 

sebagai orang yang tidak taat pada agama. Hal itu membuat DS tidak tahu sama 

sekali soal nilai dan norma agama. Informan DS juga mengatakan bahwa saat ini 

dirinya tidak tahu Tuhan dan agamanya. Menurut DS, hal itu juga terjadi karena 

lingkungannya saat ini tidak memandang religiusitas sebagai hal yang penting, 

sehingga membuatnya tidak peduli dengan nilai-nilai religiusitas.  

Wawancara berikutnya dilakukan bersama informan kedua, yaitu AS pada 

tanggal 3 Januari 2022. Informan AS adalah seorang remaja laki-laki berusia 19 

tahun. AS mengatakan bahwa telah menjadi anak punk sekitar dua tahun. Saat ini, 

AS mengaku sama sekali tidak peduli dengan urusan agama, apalagi soal 

penghayatan kepada Tuhan. Baginya, Tuhan dan dunia tidak adil, maka dari itu 

AS merasa tidak perlu bersandar pada hal tersebut. AS lebih meyakini dirinya 

harus menemukan kebahagiaan dan cara hidup tanpa mengandalkan hal yang sulit 

dipahami. Informan AS mengaku, bahwa kondisi keluarganya lah yang menjadi 

alasan besar seperti sekarang. Apalagi, setelah menjadi anak punk, AS merasa 

memiliki teman yang senasib dan sependapat dengannya. 

Lalu wawancara ketiga dilakukan bersama seorang remaja berusia 20 tahun 

dengan inisial IA pada tanggal 5 Januari 2022. Informan IA mengaku telah 

menjadi anak punk sekitar tiga tahun lamanya. Penilaian IA tentang agama tidak 

lain hanya sebuah identitas yang selalu menjadi alat untuk mengekang dirinya. IA 

mengaku masih ingin melakukan apapun secara bebas tanpa kekangan, dan 

menurut IA, norma agama selalu membatasi melakukan segala sesuatu. Apalagi, 
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dulu tetangganya juga kerap mencibirnya dengan dasar agama. Semakin lama, IA 

mengaku kesal dan merasa tidak membutuhkan agama. Maka dari itu, IA tidak 

memiliki penghayatan apapun mengenai nilai-nilai religiusitas. IA terlahir sebagai 

anak broken home, dan sejak kecil IA merasa tidak pernah mendapatkan 

pendidikan tentang nilai-nilai religiusitas. IA menyebut dirinya sebagai seorang 

ateis. 

Menurut Ridwanto & Abidin (2016), peran religiusitas bagi punker 

merupakan kepercayaan bahwa dengan beragama maka akan memperoleh 

ketenangan, kenyamanan, dan persaudaraan baik bagi diri sendiri maupun bagi 

lingkungan sekitar, selain semakin menjalin hubungan dekat dengan pencipta. 

Sebaliknya jika mereka kurang religius, akan menjadikan dirinya merasakan 

kekhawatiran, ketidaknyamanan, dan mengarah pada hal-hal negatif. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Pratiwi & Suryani (2020) yang 

berjudul ”Dinamika Religiositas Pada Pengikut komunitas Punk” disimpulkan 

bahwa banyak dari mereka memutuskan untuk menjadi anak punk karena menjadi 

korban ketidakharmonisan keluarga, keinginan hidup bebas untuk 

mengekspresikan diri, dan lingkungan pergaulan. Meskipun kebanyakan 

masyarakat melihat anak punk sebagai perilaku yang menyimpang, identik dengan 

kekerasan, gaya hidup yang bebas, urakan, dan meresahkan masyarakat. Namun 

perwujudan religiusitas anak punk juga digambarkan dengan sikap solidaritas dan 

persaudaraan yang tinggi. Dan sebagian dari mereka juga masih percaya terhadap 

agama dan segala ajarannya, yakin atas keberadaan tuhan sebagai sang pencipta. 
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Hasil tersebut berbeda dengan penelitian dari Bahaduri, Chusniyah & Eva 

(2021) yang berjudul “Religiusitas Sebagai Prediktor Perilaku Hedonik pada 

Anak Punk di Kota Malang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 60% 

anak Punk di Kota Malang memiliki religiusitas yang rendah dan 52% anak Punk 

di Kota Malang memiliki perilaku hedonik yang tinggi. Ketika salah satu atau 

lebih aspek dari religiusitas rendah maka hal tersebut membuat tingkat religiusitas 

juga rendah sehingga meningkatkan tingkat perilaku hedonik pada anak Punk. 

Didukung pula dengan jurnal dari Dunaghey (2015) yang berjudul “Shariah 

don’t like it ...?’ Punk and religion in Indonesia” yang mengatakan bahwa terjadi 

gesekan dalam nilai dan implementasi agama dengan punk. Hal itu menyebabkan 

banyak diantara anggota punk yang mengaku ateis. Tentu dengan latar belakang 

social yang berbeda-beda. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian terkait “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Religiusitas anak punk di 

Kota Kudus”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi religiusitas anak punk di Kota 

Kudus. 
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C. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari penelitian ini memiliki manfaat, baik teoritis maupun 

praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan 

untuk memberikan pengembangan dalam peningkatan ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam psikologi sosial yang berkaitan dengan religiusitas anak 

punk. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Informan 

Memberi tambahan wawasan agar dapat lebih memahami dan menghayati 

religiusitas yang dimiliki. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Memberi sumbangsih praktis kepada peneliti lain apabila akan melakukan 

sebah penelitian dengan tema yang sama. 

 


