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ABSTRAK 

Gambaran Konformitas Pada Komunitas Motor Honda CB LAS Surabaya 

Ervin Cahyaningsih 

115120301111014 

ervincahya15@gmail.com 

 

Fenomena banyaknya komunitas motor yang ada di berbagai daerah di Indonesia 

khususnya daerah Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 

konformitas pada komunitas motor Honda CB LAS surabaya, dengan 

indikatornya yang terdiri dari aspek peniruan, aspek penyesuaian, aspek 

kepercayaan, aspek kesepakatan dan aspek ketaatan. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data diperoleh dari 

informan yang berjumlah 3 orang, observasi, dokumen dan juga dokumentasi 

selama proses kegiatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan 

gambaran konformitas pada komunitas CB LAS SURABAYA dapat terlihat dari 

adanya peniruan berupa keinginan yang sama akan satu hal yaitu motor HONDA 

CB dan pernak-perniknya. Mereka membentuk sebuah komunitas dengan 

penyesuaian diri masing-masing membentuk sebuah kepercayaan sesuai dengan 

kesepakatan yang sudah dibuat yaitu AD/ART komunitas dan anggota wajib 

untuk mentaati semua peraturan yang ada dan menanggung semua 

konsekuensinya. Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

konformitas didalam komunitas dapat dilihat dari bagaimana komunitas tersebut 

berinteraksi satu sama lain dan karakteristik ciri khas yang mereka miliki.  

Kata kunci : Konformitas, komunitas, Honda CB  
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ABSTRACT 

An overview Of Conformity On Honda CB LAS Surabaya Motorbike Community 

 

Ervin Cahyaningsih 

115120301111014 

ervincahya15@gmail.com 

 

The phenomenon of the large number of existing motorbike community in various 

areas in Indonesia particulary Surabaya. The research aims to know the 

description of conformity on Honda CB LAS Surabaya community with the charge 

indicator will consist of impersonation, aspect adjustment, aspect of trust, aspect 

of the deal and the aspect of obidience. This research uses qualitative approach 

method of Phenomenology. Source data obtained from the informant that add up 

to 3 people, observation, document and also the documentation during the 

process of the activity. The research results showed that overall description of 

conformity on the Honda CB LAS motorbike community can be seen in the 

existence of imitation be the same interest will be the one thing that is a Honda 

CB motorbike and its accessories. The form a community with the adaptability of 

each formed a trust in accordance with the agreement that was made namely 

statutes and bylaws Honda CB LAS motorbike community. And the member is 

obliged to obey  all the consequences. Based on explanation above researchers 

can infer that the conformity in the community can be seen from how those 

communities interact with one another and characteristics the characteristics they 

have. 

Key words: Conformity, Community, Honda CB 

mailto:ervincahya15@gmail.com
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring berkembangnya jaman, seseorang.atau masyarakat.dituntut untuk 

melakukan mobilitas yang tinggi. Hal.ini harus didukung dengan adanya 

sarana transportasi yang baik, yang akan mempermudah kehidupan 

masyarakat untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Sarana 

transportasi ini.adalah kendaraan roda dua atau sepeda motor atau lebih umum 

disebut motor. Sepeda motor dapat mempermudah transportasi?dari satu 

tempat ke tempat lain. Alat transportasi yang paling mudah ditemukan adalah 

kendaraan roda dua atau sepeda motor, mulai dari jalanan kecil yang tidak 

dapat dilalui oleh alat transportasi besar hingga jalanan besar yang terkadang 

padat dengan kemacetan. Efisiensi dan mobilitas menjadi pertimbangan utama 

seseorang memilih sepeda motor. Saat ini popularitas sepeda motor memang 

tengah menanjak dan menjadi pilihan utama bagi sebagian besar 

masyarakat.Indonesia (Oktaria, 2013). 

Bagi sebagian orang, sepeda motor merupakan.alat transportasi yang 

menjadi pilihan utama dibandingkan alat transportasi lainnya. Karena selain 

biaya perawatannya yang rendah, sepeda motor juga merupakan alat 

transportasi yang sangat praktis digunakan untuk membantu melakukan 

kegiatan sehari-hari. Tak heran bila kemudian di negara kita ini banyak yang 

lebih memilih alat transportasi beroda dua ini. Banyak jenis sepeda motor 

yang dipakai orang di Indonesia (Rizal, 2014). Peningkatan kepemilikan alat 
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transportasi roda dua baik kalangan  muda dan dewasa memicu beberapa 

orang untuk membentuk sebuah komunitas. Berawal dari kesamaan dan 

kecintaan terhadap tipe sepeda motor  yang dimiliki. Dengan adanya 

kesamaan hobi dalam penggunaan sepeda  motor mendorong munculnya 

komunitas-komunitas yang  mengatasnamakan dirinya sebagai kelompok-

kelompok pecinta motor dengan berbagai merek (Firman, 2014). Dari sinilah 

kemudian muncul dan berkembangnya.beragam komunitas motor dengan 

karakteristik atau ciri khas yang berbeda-beda (Fitri, 2012).  

Menurut Rudianto (2011), komunitas motor tersebut akan membuat ciri-

ciri yang membedakan dari komunitas lainnya seperti stiker, jaket, dan 

beberapa aksesoris motor yang lain dan jenis motor itu sendiri. Terkadang 

komunitas motor.akan membuat kartu anggota dan kepengurusan agar 

kegiatan komunitas motornya lebih terorganisir. Komunitas terbentuk oleh 

berbagai tujuan, pandangan dan pemahaman tentang pengetahuan yang 

menjadi kegemarannya. Berbagi pengalaman menciptakan keyakinan 

mendalam dan aturan dasar=tentang menjadi anggota sebuah komunitas. 

Pemahaman pengetahuan tentang apa=yang menjadi favorit akan menciptakan 

proses yang menjadikan sebuah anggota dapat melihat apakah kegiatan 

mereka berguna bagi hubungan antar anggota dan lingkungan sekitarnya.  

Menurut pandangan Soekanto (2009), dalam kehidupan masyarakat dalam 

pengertian komunitas yaitu terdapat suatu ikatan solidaritas antar individu, 

yang biasanya ditentukan oleh kesamaan–kesamaan yang mencakup kesamaan 
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dalam hal perasaan, bahasa, adat istiadat, norma sosial dan cara hidup bersama 

pada umumnya yang dinamakan community sentiment (perasaan komunitas).. 

Menurut Santrock (2003), konformitas muncul ketika individu meniru 

tingkah laku orang lain dikarenakan tekanan yang nyata maupun yang berada 

dibayangan mereka. Sedangkan menurut Myers (2014), konformitas adalah 

berperilaku dan memiliki pikiran yang berbeda dari tindakan dan pikiran yang 

biasa kita lakukan sendiri. Oleh karena itu, konformitas adalah perubahan 

perilaku.atau kepercayaan agar sama dengan orang lain.  

Konformitas yang terlihat dari beberapa anggota komunitas motor 

merupakan penampilan mereka pada saat mereka  sedang bertemu untuk 

berkumpul bersama dengan anggota lainnya. Anggota komunitas motor akan 

berpenampilan mirip atau cenderung sama dengan anggota lain misalkan helm 

yang tertempel lambang komunitas, kaos, jaket dan aksesoris lainnya yang 

mereka. Selain itu, anggota merombak atau mengganti model motornya agar 

sama dengan motor anggota yang lain. Hal tersebut dilakukan tanpa 

pertimbangan. Perilaku.konform yang dilakukan tersebut akan berdampak 

negatif maupun positif. Dampak negatif yaitu adanya kekaburan.dalam jati 

diri dalam hal penampilannya. Dampak positif bagi anggota komunitas motor 

dan sekitarnya yaitu adanya kegiatan positif yang diadakan oleh komunitas 

motor, diantaranya mengadakan sejumlah bakti sosial, santunan kepada panti 

jompo, anak yatim piatu, dan kegiatan lainnya. (Fitri, 2012).  

Salah satu komunitas motor yang ada di Indonesia adalah komunitas motor 

klasik Honda CB. Pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1971 dengan 
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kode Honda CB100K1. selain CB100, diproduksi pula tipe dengan kapasitas 

yang lebih besar yaitu 125cc, 175cc, dan 200cc. Ketiganya tersedia dalam 

silinder ganda (http://www.motorganteng.com/2013/02/sejarah-honda-sejak-

1948.html).  

Sejarah Honda CB untuk tumbuh bisa dilihat di wilayah Jawa Timur 

tercatat sejak tahun 1995. Di setiap kabupaten terus bermunculan komunitas 

motor Honda CB. Di Indonesia CB100 lebih populer dikarenakan harganya 

yang rendah dan perawatannya lebih mudah. Dalam kurun waktu sepuluh 

tahun sekitar tahun 1971 hingga tahun 1981 total seluruh penjualan Honda CB 

di Indonesia mencapai enam ratus ribu unit 

(www.motorganteng.com/2013/02/sejarah-honda-sejak-1948.html). 

Di tengah gencarnya peluncuran motor baru, ternyata eksistensi Honda CB 

tidak hilang disapu=jaman. Bahkan semangat eksklusifnya tetap terjaga. 

Padahal motor ini sendiri sudah stop produksi 27 tahun lalu. Di Indonesia, 

produksi Honda CB berlangsung selama 10 tahun,.dari 1971 hingga tahun 

1981. Sejarah Honda CB untuk tumbuh bisa dilihat di wilayah Jawa Timur 

tercatat mulai tahun 1995. Di setiap kabupaten terus bermunculan komunitas 

motor Honda CB. Kebangkitan kembali motor ini didominasi model CB 100, 

dan melebar hingga ke wilayah Jakarta dan sekitarnya pada tahun 2000. 

Indikasinya,tercatat beberapa nama klub Honda CB di ibukota, yaitu 

Kumpulan Motor Kolot, HCB (Honda Club Bekasi), Jakarta Motor Tua di 

wilayah Kalibata, serta HDC (Honda Depok Club). Masih ada nama lain 

dengan plat komunitas, yaitu “CB Owners Indonesia”. Tren Honda CB di 

http://www.motorganteng.com/2013/02/sejarah-honda-sejak-1948.html
http://www.motorganteng.com/2013/02/sejarah-honda-sejak-1948.html
http://www.motorganteng.com/2013/02/sejarah-honda-sejak-1948.html
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Jakarta makin membawa virus pada kaum muda, setelah sempat muncul di 

film “Janji Joni” tahun 2005. Berkembangnya komunitas Honda CB diakui 

oleh Mujiono, ketua Jakarta CB Club. pada penyelenggaraan 

Jambore Honda CB ke7 di  Jembrana, Bali, yang hadir tidak kurang dari 

3.700 orang.  

Berdasarkan uraian diatas dan fenomena banyaknya Komunitas motor 

yang ada di berbagai daerah di Indonesia khususnya daerah Surabaya, maka 

peneliti ingin meneliti lebih dalam lagi terkait gambaran konformitas pada 

salah satu komunitas motor Honda CB di Surabaya. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran 

konformitas yang terjadi pada komunitas motor Honda CB? 

C. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran konformitas 

yang terjadi pada komunitas motor Honda CB. 

D. Manfaat  

1. Manfaat Teoretis 

Melalui penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat 

digunakan untuk memberikan kontribusi dalam ilmu psikologi. Khususnya 

dalam penelitian ini dapat memberikan informasi terkait gambaran 

konformitas pada komunitas motor Honda CB. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi anggota komunitas 

Melalui penelitian ini, peneliti berharap agar memberikan informasi 

yang bermanfaat bagi anggota komunitas motor khususnya motor Honda 

CB agar dapat mempererat hubungan antara satu sama lain kearah yang 

positif. 

b. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran dan 

acuan bagi penelitian lain yang berminat terhadap penelitian dengan pokok 

permasalahan yang sama.  

 

E. Penelitian Terdahulu 

1. Komunitas Motor Gede‘Tiger Community Samarinda’ (Tcs) Di Kota 

Samarinda. (eJournal Sosiatri,  2014, 2 (2): 108-123) oleh Dian Adi 

Ningsih  

Memaparkan bagaimana berkembangnya komunitas motor gede ini 

adalah hasil dari trend budaya global. Dari hasil penelitian komunitas 

motorgede, komunitas ini terbentuk karena adanya interaksi dan 

keinginan dari individu didalamnya serta kesamaan hobi yang dimiliki. 

Dalam mendeskripsikan pembentukan Komunitas motor ini digunakan 

pemahaman mengenai Sosiasi (Sociation) dan untuk menunjukkan 

keberadaan komunitas motor ini, digunakan pemahaman mengenai 

Distingsi (Distinction) yaitu menunjukkan keberadaan mereka dengan 
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Atribut-atribut pembeda yang mereka miliki dari komunitas-komunitas 

lain. 

2. The mysterious mc-clubs: A content analysis of the structure, symbols, 

brotherhood, and criminal involving among legal and illegal mc-clubs. 

Degree project in criminology. 15 credits. Malmo University: Faculty 

of Health and society, departement of criminology, 2015. Oleh Anna 

Stjarnqvist  

Menjelaskan persamaan, perbedaan, dan karakteristik antara klub 

motor legal dan ilegal. Perbandingan dilakukan dengan melihat 

struktur, simbol, persaudaraan, dan keterlibatan kriminal. Klub-klub 

yang terbukti memiliki sejenis struktur, simbol dan persaudaraan, 

perbedaan terletak di tiga komponen. Perbedaan utama adalah 

keterlibatan kriminal. klub yang ilegal ditolak masyarakat luas karena 

memiliki identias yang burut yang selalu melibatkan kekerasan. Tapi, 

klub yang legal sesuai sekaligus menyimpang dan memiliki komunitas 

sendiri dengan nilai-nilai dan keyakinan.  

3. Pengaruh Konformitas Dengan Agresivitas pada Kelompok Geng 

Motor Di Samarinda. (eJournal Psikologi, 2015 ,4 (1) : 79-94). Oleh 

Erick Lolang Palinoan  

Memaparkan konformitas yang terjadi pada geng motor di Samarinda 

tidak senantiasa memiliki pengaruh yang kuat terhadap agresivitas 

kelompok geng motor, masih banyak faktor lain yang mempengaruhi 

agresivitas kelompok geng motor misalnya faktor bawaan, pola asuh, 
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lingkungan, keluarga, dan pendidikan, Baron dan Byrne (2003). 

Konformitas yang tercipta pada anggota geng motor di Samarinda 

hanya memiliki pengaruh sebesar 26 persen terhadap agresivitas 

anggota geng motor. Hal ini bermakna masih terdapat 74 persen 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi agresivitas. lebih lanjut menurut 

data karakteristik responden yang diperoleh dari peneltian ini ialah 

anggota geng motor berada pada masa remaja berumur berkisar 14 

sampai 22 tahun,hal ini menunjukkan bahwa remaja yang berada pada 

tahapan pencarian jati diri inilah yang menjadi target kelompok motor 

dalam mencari anggota. Makin banyak anggota sebuah geng motor 

tersebut maka semakin kuat pula kelompok geng motor tersebut. 

4. Leathers And Rolexs: The Symbolism And Values Of The Motorcycle 

Club. (UDBH #317036, VOL 30, ISS 3) oleh J. F. Quinn dan C.J. 

Forsyth  

Membahas kelompok sepeda motor fokus pada simbolisme dan nilai-

nilai. Faktor-faktor unik dari sepeda motor terkait dengan penampilan 

dan sikap para pengendara sepeda motor dan ekspresi paling ekstrim 

mereka serta sisi gelap masyarakat Amerika. Nilai-nilai tercermin 

dalam simbol-simbol ini terkait dengan orang-orang dari masyarakat 

yang lebih luas seperti evolusi subkultur. 

5. From Bruff To Bruff: Ten Years Of Continuity And Change In The 

Classic Bike Scene (IJMS Volume 11, Issue 1: Spring 2015). Oleh 

James J Ward  
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Memaparkan komunitas penggemar motor klasik terdiri dari banyak 

bagian: penggemar lama dari membuat model tertentu, pengendara 

lebih tua dari motor sport dengan kembali minat dalam motor masa 

muda mereka, pengendara muda yang lelah dengan mahalnya mesin. 

Motor klasik telah melewati pasang surut, meskipun tidak sampai 

sebatas siklus boom dan bust yang setara dengan mobil klasik.  
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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konformitas  

1. Definisi Konformitas 

Sears (2009) mengatakan bahwa apabila seseorang menunjukkan 

perilaku yang sama disebabkan.oleh orang lain yang menunjukkan 

perilaku tersebut disebut konformitas. Konformitas adalah penyesuaian 

perilaku seseorang untuk menyamakan diri pada norma kelompok 

panutan, menerima dengan sukarela pikiran atau aturan.yang 

memperlihatkan-bagaimana seseorang berperilaku (Baron& Byrne, 

2005). Jalaludin (2004)  mengatakan apabila anggota-anggota dalam 

kelompok melakukan atau mengatakan sesuatu, akan membuat para 

anggota untuk mengatakan dan melakukan hal yang sama disebut 

dengan.konformitas. 

Konformitas adalah berperilaku atau memiliki pikiran yang 

berbeda dari perilaku dan pikiran yang biasa kita lakukan.jika kita 

sendiri. Oleh karena itu, konformitas adalah perubahan tingkah laku 

atau pikiran agar sama dengan orang lain (Myers, 2014).  Sedangkan 

menurut Taylor, Peplau dan Sears  (2009) konformitas adalah tindakan 

secara sukarela yang dilakukan individu, karena orang lain juga 

melakukannya. Konformitas adalah upaya untuk mengubah keyakinan 

atau perilaku seseorang, agar sesuai dengan perilaku orang lain seperti 
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yang dikatakan oleh Cialdini & Goldstein (Taylor, Peplau dan Sears, 

2009).  

Peneliti dapat menyimpulkan konformitas merupakan perubahan 

sikap, tingkah laku ,untuk menyesuaikan diri dengan aturan kelompok 

yang menjadi panutan yang telah dibuat baik ada tekanan maupun 

tidak.ada tekanan secara langsung yang berupa.suatu tuntutan tidak 

tertulis.dari kelompoknya terhadap anggotanya, namun memiliki 

pengaruh yang kuat dan menyebabkan munculnya perilaku 

tertentu.pada anggota kelompok.  

2. Bentuk – Bentuk Konformitas 

Menurut Myers (2014) di dalam konformitas terdapat 2 bentuk 

perilaku konformitas: 

a. Pemenuhan (Compliance) 

Adalah tindakan konform dimana seseorang menerima 

permintaan tersurat maupun tersirat meskipun secara pribadi 

sebenarnya tidak menyukai ataupun tidak tulus menerimanya. 

Misalkan dalam kehidupan seorang siswa yang akan masuk ke 

perguruan tinggi atas permintaan orang tua walaupun tidak 

suka dengan pilihan orang tuanya tetapi tetap dilakukan. 

b. Penerimaan (Acceptance) 

Adalah tindakan konform yang dilakukan oleh individu dengan 

sukarela menyesuaikan terhadap tekanan atau norma sosial 

dalam kelompok atau masyarakat. Misalkan seorang siswa baru 
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masuk di lingkungan sekolah yang baru dengan peraturan yang 

berbeda dari sekolah sebelumnya maka siswa tersebut akan 

mematuhi peraturan sekolah barunya agar terhindar dari 

hukuman. 

3. Faktor yang mempengaruhi konformitas 

Menurut Myers (2014), mengungkapkan ada 6 faktor yang 

mempengaruhi individu untuk conform adalah: 

a. Ukuran kelompok  

Semakin besar jumlah anggota kelompok, semakin besar pula 

pengaruhnya terhadap individu yang menjadi anggota. 

b. Keseragaman Suara 

Individu akan cenderung mengikuti suara mayoritas dari 

kelompok. Jika ada perilaku atau kepercayaan yang diikuti 

tidak sama akan mengakibatkan konformitas menurun. 

c. Kohesif 

Semakin seseorang memiliki kohesif dengan kelompoknya 

maka semakin besar pengaruh dari kelompok pada individu 

tesebut. Kohesif merupakan perasaan yang dimiliki oleh 

anggota dari kelompok dimana mereka merasa ada keterikatan 

dengan kelompok. 

d. Status 

Dalam sebuah kelompok, bila individu memiliki status yang 

tinggi cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar, 
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sedangkan individu memiliki status yang rendah cenderung 

untuk mengikuti pengaruh yang ada. 

e. Respons umum 

Individu akan lebih konform ketika mereka harus merespon di 

hadapan orang lain atau publik, daripada individu tersebut 

diminta untuk menuliskan dalam jawaban sendiri-sendiri. 

f. Komitmen sebelumnya 

Seseorang yang memiliki suatu perjanjian terhadap sikap dan 

kepercayaan akan tetap setia pada perjanjian tersebut dan tidak 

menyamakan diri dengan yang lain. 

Menurut Sears (2009) menyebutkan konformitas dipengaruhi 

oleh 4 (empat) faktor, yaitu : 

a. Kekompakan.kelompok 

Kekompakan yang tinggi menimbulkan konformitas 

yang,semakin tinggi. Kuatnya hubungan antara seseorang 

dengan anggota kelompoknya mempengaruhi konformitas. 

Kekompakan kelompok merupakan seluruh kekuatan yang 

akan menyebabkan seseorang tertarik dan akan menjadi 

anggota tetap kelompok yang membuatnya tertarik tersebut. 

b. Kesepakatan kelompok 

Faktor yang mengharuskan anggota untuk sepakat pada 

satu pendapat. Jika tidak ada kesepakatan maka akan 

mengurangi konformitas itu sendiri. 
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c. Ukuran kelompok 

Konformitas akan meningkat apabila ukuran suara terbanyak 

yang sependapat juga meningkat sampai tingkat tertentu. 

Untuk,menghasilkan tingkat konformitas yang paling tinggi, 

ukuran kelompok yang optimal adalah tiga atau empat orang. 

d. Keterikatan pada penilaian bebas 

Keterikatan sebagai kekuatan yang membuat seseorang 

mengalami kesulitan untuk mengemukakan pendapat. 

Seseorang yang terikat oleh suatu penilaian bebas akan 

lebih leluasa mengemukakan pendapat walaupun harus 

menanggung celaan dari anggota lain.  

4. Aspek – aspek konformitas 

Taylor, dkk (2009) membagi aspek konformitas menjadi lima, 

yaitu: 

a. Peniruan. 

Keinginan seseorang untuk sama dengan yang lain baik terlihat 

maupun tidak terlihat ada atau tidaknya tekanan yang 

menyebabkan konformitas. 

b. Penyesuaian, 

Keinginan seseorang agar diterima orang lain dengan cara 

melakukan penyesuaian terhadap apapun yang ada di dalam 

kelompok. 
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c. Kepercayaan; 

Besar keyakian seseorang terhadap informasi yang diberikan 

orang lain akan mempengaruhi tingkat kebenaran suatu 

infromasi. 

d. Kesepakatan: 

Sesuatu kekuatan sosial yang mampu menimbulkan 

konformitas yang timbul sebagai akibat dari pengambilan 

keputusan bersama. 

e. Ketaatan, 

Sikap atau respon yang muncul dari kesetiaan atau 

ketertundukan individu atas otoritas tertentu, sehingga otoritas 

dapat membuat orang menjadi konform terhadap hal-hal yang 

disampaikan. 

B. Komunitas Motor 

1. Definisi Komunitas  

Komunitas merupakan kelompok sosial dari beberapa individu 

yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan, keterikatan 

dan tempat tinggal yang sama. Di dalam komunitas masyakarkat, 

orang-orang didalamnya mempunyai tujuan, kepercayaan, sumber 

daya, preferensi, kebutuhan, resiko dan sejumlah kondisi lain yang 

sama. Komunitas berasal dari bahasa Latin “communis”  yang 

memiliki arti “sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak”. 
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Merupakan turunan dari kata komunitas yang berarti “kesamaan”, 

(Wenger, 2002). 

Menurut Seokanto (2009), komunitas juga merupakan satuan sosial 

yang didasari oleh lokalitas, mempunyai ikatan solideritas yang kuat 

antar anggotanya sebagai akibat kesamaan tempat tinggal, memiliki 

perasaan membutuhkan satu sama lain, serta keyakinan tanah di mana 

tempat mereka tinggal memberikan kehidupan kepada mereka 

(Community Sentiment). Unsur-unsur sentimen komunitas terdiri dari: 

Unsur perasaan, unsur sepenanggungan dan unsur memerlukan. 

Contoh, para tenaga kerja Indonesia yang kerja di negara asing, para 

pelajar Indonesia yang sedang belajar di luar negeri.  

Menurut Narwoko & Suyanto (2007), komunitas berarti kelompok 

atau perkumpulan. Dan dapat diartikan sebagai "masyarakat setempat". 

Apabila anggota-anggota kelompok tersebut, kecil maupun besar hidup 

bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa seluruh anggota 

kelompok bisa mencukupi seluruh kebutuhan kelompok. Peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa komunitas merupakan perkumpulan individu 

yang memiliki kesamaan hobi dan tujuan sehingga membentuk 

identitas tersendiri. 

2. Komunitas Motor 

Komunitas sepeda motor merupakan sekumpulan orang yang 

memiliki minat dan ikatan emosional sebagai sesama pecinta sepeda 

motor (Firman, 2014). Komunitas motor merupakan salah satu bentuk 



17 
 

kelompok sosial. Komunitas motor merupakan wadah untuk 

berkumpul dan berinteraksi bagi seseorang yang memiliki ketertarikan 

dan hobi yang menggunakan sepeda motor sebagai media pemuas akan 

hobi dan ketertarikannya (Yogo, 2012). 

Di Surabaya ada beberapa komunitas dengan bermacam-macam 

nama. Dalam satu komunitas ada yang memiliki kesamaan merek 

sepeda motor dan ada pula yang merupakan gabungan dari berbagai 

merek sepeda motor. Ikatan emosional yang dibangun antara sesama 

anggota komunitas di identikkan dengan ikatan persaudaraan serta rasa 

kekeluargaan antara sesama pecinta sepeda motor. Peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa komunitas motor adalah perkumpulan individu 

pencinta sepeda motor yang memiliki kesamaan hobi dan tujuan 

sehingga membentuk identitas tersendiri. 

3. Bentuk – Bentuk Komunitas 

Menurut Crow dan  Allan( dalam Wenger ,2002) Komunitas dapat 

terbagi menjadi 3 komponen  

1. Berdasarkan,Lokasi,atau,Tempat 

Wilayah atau tempat sebuah komunitas dapat dilihat sebagai 

tempat di mana sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama 

seperti tempat tinggal. Dan sudah saling mengenal satu sama lain 

sehingga tercipta interaksi dan memberikan manfaat bagi 

lingkungannya. 
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2. Berdasarkan Minat. 

Beberapa orang yang mendirikan komunitas berdasarkan minat dan 

ketertarikan yang sama misalkan dalam hal agama, suku, ras, hobi 

dan yang lainnya. 

3. Berdasarkan.Komuni 

Komuni merupakan acuan dasar yang dapat mendukung komunitas 

sendiri untuk  berdiri bersama. 

C. Honda CB 

Teknologi yang unggul dari Honda sudah diakui di seluruh dunia 

dan di mata masyarakat  telah.terbuktikan dari berbagai.kesempatan, baik 

di jalanan maupun dalam perjalanan turing. PT Astra Honda Motor, 

merupakan sinergi keunggulan teknologi.dan memiliki jaringan,pemasaran 

di Indonesia yang kuat dan luas. Sebuah pengembangan kerja sama antara 

Honda Motor Company Limited Jepang dengan PT Astra International 

Tbk, Indonesia, Honda mengembangkan,teknologi-teknologi yang mampu 

menjawab semua kebutuhan pelanggan dan masyarakat mulai dari keluhan 

mesin bandel dan iritnya bahan bakar, sehingga menjadikannya sebagai 

pelopor,kendaraan roda dua yang sangat,ekonomis dan aerodinamis (astra-

honda.com). 

Karena kemajuan serta tehnologi yang di perlihatkan dan 

dikenalkan kepada masyakat, baik pengguna, pecinta, dan penggemar 
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memang sudah terbukti. Sepeda motor produksi Honda, memang sangat 

digemari dan cukup ditunggu oleh masyarakat akan keluaran produk 

sepeda motor barunya, Tidak heran kalau Motor produksi Honda di era 

tahun 70an sangat diminati masyarakat. Keluaran produk sepeda Motor 

tipe Honda CB lah yang paling diminati oleh sebagian besar masyarakat 

(astra-honda.com) beragam model dan tipe motor Honda CB sangat 

bervariasi, Motor Honda CB bukan hanya menjadi sebuah Motor komuter 

atau dalam kota saja tetapi ada juga yang digunakan untuk turing. Di 

tengah gencarnya peluncuran motor baru, ternyata popularitas Honda CB 

tidak hilang disapu=jaman. Terbukti dengan adanya  komunitas motor 

klasik Honda CB yang merupakan salah satu komunitas motor yang ada di 

Indonesia. Bahkan semangat eksklusifnya tetap terjaga. Padahal motor ini 

sendiri sudah berhenti produksi beberapa puluh tahun lalu. Di Indonesia, 

produksi Honda CB berlangsung selama 10 tahun,.dari 1971 hingga tahun 

1981. 

Salah satu komunitas motor yang ada di Indonesia adalah 

komunitas motor klasik Honda CB. Pertama kali masuk ke Indonesia pada 

tahun 1971 dengan kode Honda CB100K1. selain CB100, diproduksi pula 

tipe dengan kapasitas yang lebih besar yaitu 125cc, 175cc, dan 200cc. 

Ketiganya tersedia dalam silinder ganda 

(www.motorganteng.com/2013/02/sejarah-honda-sejak-1948.html).  

Sejarah Honda CB untuk tumbuh bisa dilihat di wilayah Jawa 

Timur tercatat sejak tahun 1995. Di setiap kabupaten terus bermunculan 

http://www.astra-honda.com/
http://www.motorganteng.com/2013/02/sejarah-honda-sejak-1948.html


20 
 

komunitas motor Honda CB. Di Indonesia CB100 lebih populer 

dikarenakan harganya yang rendah dan perawatannya lebih mudah. Dalam 

kurun waktu sepuluh tahun sekitar tahun 1971 hingga tahun 1981 total 

seluruh penjualan Honda CB di Indonesia mencapai enam ratus ribu unit ( 

http://www.motorganteng.com/2013/02/sejarah-honda-sejak-1948.html ). 

Di tengah gencarnya peluncuran motor baru, ternyata eksistensi 

Honda CB tidak hilang disapu=jaman. Bahkan semangat eksklusifnya 

tetap terjaga. Padahal motor ini sendiri sudah stop produksi 27 tahun lalu. 

Di Indonesia, produksi Honda CB berlangsung selama 10 tahun,.dari 1971 

hingga tahun 1981. Sejarah Honda CB untuk tumbuh bisa dilihat di 

wilayah Jawa Timur tercatat mulai tahun 1995. Di setiap kabupaten terus 

bermunculan komunitas motor Honda CB. Kebangkitan kembali motor ini 

didominasi model CB 100, dan melebar hingga ke wilayah Jakarta dan 

sekitarnya pada tahun 2000. Indikasinya,tercatat beberapa nama klub 

Honda CB di ibukota, yaitu Kumpulan Motor Kolot, HCB (Honda Club 

Bekasi), Jakarta Motor Tua di wilayah Kalibata, serta HDC (Honda Depok 

Club). Masih ada nama lain dengan plat komunitas, yaitu “CB Owners 

Indonesia”. Tren Honda CB di Jakarta makin membawa virus pada kaum 

muda, setelah sempat muncul di film “Janji Joni” 

tahun 2005. Berkembangnya komunitas Honda CB diakui oleh Mujiono, 

ketua Jakarta CB Club. pada penyelenggaraan Jambore Honda CB ke7 di  

Jembrana, Bali, yang hadir tidak kurang dari 3.700 orang.  

 

http://www.motorganteng.com/2013/02/sejarah-honda-sejak-1948.html
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D. Kerangka Berpikir 

Berikut adalah kerangka berfikir pada penelitian ini dengan judul 

“Gambaran Konformitas Pada Komunitas Motor Honda CB LAS 

Surabaya” :  
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Bagan 1 Kerangka berpikir 

 

Berdasarkan gambar kerangka berfikir diatas maka dapat dijelaskan bahwa 

adanya kebutuhan sarana transportasi masyarakat yang tinggi dibutuhkan 

kendaraan bermotor atau motor untuk mengatasi kebutuhan tersebut. Jika 

kebutuhan transportasi sudah terpenuhi akan semakin banyak masyarakat 

yang memiliki motor pribadi, tidak menutup kemungkinan jumlah motor 

Kebutuhan sarana 
transportasi 

jumlah kendaraan bermotor 
yang beredar bertambah 

memicu membentuk 
sebuah komunitas 

banyaknya komunitas 
motor berbagai merk 

motor klasik Honda CB 
masih bada seiring 

berkembangnya jaman 

komunitas motor klasik 
Honda CB dan kegiatannnya 
menimbulkan konformitas 
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yang beredar pun meningkat. Karena peningkatan jumlah kepemilikan 

motor dapat memicu sebagian orang untuk membentuk sebuah komunitas 

motor dengan kesamaan hobi yang mereka miliki. Karena banyaknya 

komunitas motor di kota Surabaya dengan berbagai merek terutama merek 

motor sporty terbaru masih ada komunitas motor tua, klasik yang masih 

eksis di kota Surabaya. Setiap komunitas motor akan memiliki kegiatan 

berbeda dan dari kegiatan tersebut akan menunjukkan komunitas motor 

tersebut konform atau tidak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif merupakan suatu prosedur pengumpulan data dengan 

menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menghasilkan 

data yang lebih mendalam dan menekankan makna serta dilakukan secara 

langsung oleh peneliti itu sendiri dengan tujuan untuk memahami dan 

menggali lebih dalam mengenai fenomena yang ada di masyarakat yaitu 

semakin banyaknya komunitas motor. Dalam penelitian  ini metode yang 

digunakan adalah  kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut 

Moleong (2014) fenomenologi menunjuk pada pengalaman subyektif dari 

berbagai jenis dan tipe subyek yang ditemui. Pendekatan fenomenologi 

menekankan pada pengalaman hidup sebagai alat untuk memahami secara 

lebih baik tentang sosial budaya, politik atau konteks sejarah dimana 

pengalaman itu terjadi.  

Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi dikarenakan 

fenomena yang terjadi dilapangan menurut data yang diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik yaitu pada periode 2011-2015, terdapat peningkatan jumlah 

kendaraan bermotor yang cukup tinggi yaitu 9,13 persen per tahun. 

Peningkatan jumlah kendaraan terjadi pada semua jenis kendaraan setiap 

tahunnya. Kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi terjadi 

pada sepeda motor 9,48 persen per tahun yang akan memicu sebagian 
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orang untuk membuat sebuah komunitas motor. Dari fenomena yang 

terjadi dilapangan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dan menggali 

lebih dalam tentang bagaimana konformitas pada komunitas motor dengan 

mengambil beberapa subyek yang akan diteliti untuk mengetahui 

pengalaman subyektif dari setiap subyek. 

B. Pemilihan Informan 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode purposive sampling 

untuk menentukan informan yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2015): 

purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Purposive sampling menurut Idrus (2009) adalah 

teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-

pertimbangan tertentu dalam pengambilan sebuah sample.  

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling karena ingin 

mendapatkan informan yang benar-benar sesuai dengan penelitian yaitu  

memiliki kriteria atau karakteristik yang telah ditentukan oleh peneliti, 

diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Menjadi anggota komunitas minimal 1 Tahun atau sudah pernah 

mengikuti touring minimal 3 kali tanpa jeda  

2. Memiliki usia dewasa 20 tahun keatas karena sudah memiliki SIM, 

memiliki motor sendiri karena salah satu syarat menjadi anggota 

komunitas menurut AD/ART harus memiliki motor Honda CB. 

3. Memiliki kartu tanda anggota 

4. Berdomisili di Surabaya 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan, 

penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:  

1. Wawancara  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi 

terstrukur. Pelaksanaan wawancara ini lebih bebas jika dibandingkan 

dengan wawancara terstruktur, tetapi meskipun bebas tetap memiliki 

pedoman wawancara untuk memudahkan  ketika wawancara 

berlangsung. Dalam  melakukan wawancara ini pendengar secara teliti 

dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Wawancara 

dilakukan kepada para informan dengan menggunakan guideline atau 

pedoman wawancara dan alat bantu perekam agar peneliti lebih mudah 

untuk mendapatkan data, hasil yang diperoleh akurat, dan agar tidak 

kehilangan informasi. 

2. Observasi  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi Non-

Partisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung dan berperan serta dalam 

aktivitas informan, tetapi hanya mengamati aktifitas yang dilakukan 

sepanjang hari. Observasi ini dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal 

yang dilakukan informan dalam kesehariannya yang tidak dapat dilihat 

melalui hasil wawancara. 
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Penelitian ini akan mengobservasi kondisi kesehatan, kondisi fisik dan 

psikis informan, kegiatan sehari-hari informan, respon saat menjawab, 

ekspresi muka informan, dan perilaku yang sering muncul. 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Miles dan 

Huberman dalam Sugiyono (2015) sebagai berikut:  

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Pengumpulan data merupakan bagian awal dari analisis data. 

Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan wawancara dan observasi. 

2. Reduksi Data ( Data Reduction) 

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak 

pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, 

menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya 

dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. 

3. Display Data 

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun 

yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk 
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teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel 

dan bagan. 

4. Verifikasi Dan Penegasan Kesimpulan 

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data 

yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian dan merupakan tahapan 

terakhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan 

interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.  

E. Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangatlah penting. Melalui 

keabsahan data penelitian kualitatif dapat tercapai. Menurut Moleong (2014) 

untuk menertapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan peneliti 

menggunbakan derajat kepercayaan (credibilitas) untuk melaksanakan inkuiri 

sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuanya dapat tercapai, 

mempertunjukan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan 

pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Pada 

kriteria ini untuk membuktikan apakah proses dan hasil penelitian dapat 

diterima atau dipercaya. Beberapa cara memperoleh tingkat kepercayaan hasil 

penelitian yaitu: lama penelitian, observasi yang detail, triangulasi, per 

debriefing, analisis kasus negatif, membandingkan dengan hasil penelitian 

lain, dan member check. Peneliti menggunakan triangulasi untuk 

memperoleh tingkat kepercayaan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Komunitas CB LAS 

1. Sejarah  

Atas dasar musyawarah serta kesepakatan bersama CB LAS ( Laskar 

Arek Suroboyo ) terbentuk dari inisiatif sesama pecinta atau penggemar 

motor Honda CB dan dari itu terbentuklah sebuah komunitas motor Honda 

CB LAS di kota Surabaya pada tanggal 20 Agustus 2011. Seiring 

perkembangan tehnologi yang semakin modern persaingan antar motor 

sporty pabrikan yang semakin canggih dan tangguh tidak membuat 

popularitas motor CB turun di kalangan para penggemar motor-motor 

klasik. Dengan keunikan yang dimiliki menjadi ciri khas motor Honda CB 

itu sendiri dapat mencuri perhatian di jalanan meskipun sudah lama tidak 

produksi lagi dan menjadi incaran bagi pecinta motor CB 

2. Tujuan  

CB LAS didirikan dengan tujuan untuk mengumpulkan anggota, 

menyalurkan hobi berkendara motor khususnya motor Honda CB di 

surabaya dan mengutamakan rasa kekeluargaan yang tinggi, persahabatan, 

tertib berkendara dan berlalulintas, disiplin organisasi dan peraturan 

hukum yang berlaku. 
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3. Visi dan Misi 

A. Visi  

Menjunjung tinggi nilai-nilai sosial kemanusiaan, 

persaudaraan, persahabatan dan kekeluargaan serta mitra 

Kepolisian. 

B. Misi  

1. Menjalin tali persaudaraan antar anggota maupun sesama 

komunitas otomotif khususnya, serta sebagai wadah 

komunikasi dan interaksi antara sesama pengendara ataupun 

pecinta motor CB khususnya di Jawa Timur. 

2. Sebagai sarana dan wadah komunitas motor tua, unik dan 

klasik untuk mengembangkan kreatifitas otomotif yang 

bersifat positif. 

3. Berperan aktif dalam kegiatan bhakti sosial, dengan harapan 

dapat bermanfaat bagi masyarakat.  

4. Turut ikut dalam FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan 

Masyarakat) dengan tujuan membantu terciptanya kesadaran 

dan perilaku berkendara yang aman, serta membantu 

mengkampanyekan keselamatan berkendara (safety riding) 
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4. Semboyan  

“ Persaudaraan Tanpa Perbedaan”  

5. Pengurus  

Pengurus club ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan 

bersama para anggota tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak lain 

dan dipilih setiap 2 (dua) tahun sekali. 

Adapun struktur pengurus sebagai berikut : 

 

Bagan 2 Struktur Kepengurusan Komunitas Motor Honda CB LAS 

6. Sistem perekrutan anggota 

Apabila seseorang ingin bergabung menjadi bagian keluarga besar CB 

LAS syarat yang paling utama adalah harus memiliki motor CB atau yang 

telah dimodifikasi menjadi motor CB serta dapat memahami Visi dan Misi 

dan peraturan komunitas jika dapat disetujui maka bisa bergabung menjadi 

keluarga besar CB LAS. 

KETUA 

WAKIL KETUA 

SEKRETARIS 

BENDAHARA 

HUMAS 
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7. Peraturan CB LAS 

Adapun peraturan CB LAS adalah sebagai berikut : 

1. Menjaga keselamatan berkendara. 

2. Saling menghargai dan menghormati sesama anggota. 

3. Menjaga nama baik CB LAS. 

4. Tidak memakai narkoba dan sejenisnya. 

5. Tidak bersikap anarkis. 

6. Dilarang membawa senjata tajam dan sejenisnya. 

7. Memiliki SIM yang masih berlaku. 

8. Mentaati peraturan atau rambu-rambu lalu lintas. 

9. Untuk anggota wajib hadir dalam kegiatan komunitas. 

10. Segala kegiatan komunitas menjadi tanggung jawab bersama 

seluruh pengurus dan anggota CB LAS. 

11. Selalu menjaga silahturahmi dan kekompakan sesama 

komunitas. 

12. Kelengkapan motor terutama lampu, spion, sein dan unsur 

yang menjadi keselamatan dalam berkendara. 
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B. Deskripsi Informan Penelitian 

1. Identitas Informan 

Tabel 1 Identitas Informan 

1. Inisial  P S T 

2. Usia 35 tahun 36 tahun 22 tahun 

3. Pekerjaan 
Wirausaha  

Karyawan 

swasta 
Pekerja pabrik 

4. Memiliki KTA  Ada ada Ada 

5. Tahun Masuk 2011 2011 2015 

6. Jabatan  Humas dan 

pendiri 
Ketua  Bendahara  

7. Domisili  Surabaya  Surabaya  Surabaya  

 

2. Gambaran umum Informan 

1. Informan P 

Informan P laki-laki berusia 35 tahun memiliki pekerjaan 

sehari-hari sebagai pemilik bengkel khusus untuk CB dan 

modifikasinya sekaligus pegawai. Sudah berkeluarga. Memiliki ciri 

fisik mempunyai rambut gondong dengan kulit sawo matang. Beliau 

merupakan salah satu pendiri CB LAS sekarang menjabat sebagai 

HUMAS di komunitas CB LAS. Sudah aktif menjadi anggota sejak 

didirikan tahun 2011. wawancara pertama dilakukan pada tanggal 27 

maret 2018 waktu 19.45 sampai 20.30 WIB dilakukan dirumah 

informan P. Informan P menjawab pertanyaan dengan senang hati, 
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santai suara agak tinggi dengan menggunakan bahasa campur yaitu 

bahasa indonesia dengan bahasa suroboyoan sambil melakukan 

pekerjaan dan menerima tamu. Informan P melayani pelanggan tidak 

hanya di bengkel saja ketika malam hari atau sudah janji bertemu bisa 

ditemui di rumah beliau jika ada keperluan. Wawancara ke dua 

dilakukan pada tanggal 3 april 2018 waktu 19.30 sampai 20.30 WIB 

dilakukan dirumah informan P. informan P menjawab pertanyaan 

sama dengan sebelumnya santai dan senang hati sedang tidak 

melakukan pekerjaan maupun menerima tamu sesekali bercanda. 

Informan P menunjukkan sertifikat tanda teregistrasinya CB LAS 

dibawah naungan CB JATIM.  

2. Informan S 

Informan S laki-laki berusia 36 tahun memiliki pekerjaan 

sehari-hari sebagai karyawan swasta. Sudah berkeluarga. Memiliki 

ciri fisik mempunyai rambut pendek kulit putih. Beliau sekarang 

menjabat sebagai Ketua di komunitas CB LAS. Sudah aktif menjadi 

anggota sejak didirikan tahun 2011. wawancara pertama dilakukan 

pada tanggal 2 April 2018 waktu 20.00 sampai 20.30 WIB dilakukan 

dirumah interviewer. Informan S menjawab pertanyaan dengan 

senang hati, santai, dengan menggunakan bahasa indonesia dan sering 

melakukan gerakan-gerakan tangan untuk memperjelas maksud apa 

yang dikatakan. Wawancara ke dua dilakukan pada tanggal 9 April 

2018 waktu 19.20 sampai 20.10 WIB dilakukan dirumah informan S. 
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Informan S menjawab pertanyaan dengan lebih santai dari 

sebelumnya karena berada dirumah sendiri. 

3. Informan T 

Informan T laki-laki berusia 22 tahun tidak melanjutkan 

pendidikan setelah tamat SMK sekarang bekerja di salah satu pabrik 

furniture di Surabaya. Belum berkeluarga. Memiliki ciri fisik 

mempunyai rambut pendek kulit sawo matang. Informan T sekarang 

menjabat sebagai Bendahara di komunitas CB LAS. Sudah aktif 

menjadi anggota sejak tahun 2016. wawancara pertama dilakukan 

pada tanggal 6 April 2018 waktu 20.00 sampai 20.30 WIB dilakukan 

dirumah informan T. Informan T menjawab pertanyaan dengan lebih 

santai dari sebelumnya sambil makan . Wawancara ke dua dilakukan 

pada tanggal 14 April 2018 waktu 18.45 sampai 20.00 WIB dilakukan 

dirumah informan T. Informan T menjawab pertanyaan dengan santai, 

dengan menggunakan bahasa indonesia dan bahasa surabaya. 

C. Hasil Observasi 

1. Secara Keseluruhan 

Observasi dilakukan selama dua kali yaitu pertama di acara rutin satu 

bulan dua kali atau kopdar (kopi darat) pada tanggal 7 April 2018 kopdar 

pertama dibulan April dan ke dua di acara syukuran salah satu anggota pada 

tanggal 11 April 2018. Tempat untuk mengadakan acara rutin kopdar 

tersebut tidak menetap di satu tempat saja. Pada waktu itu kopdar diadakan 
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di salah satu warung kopi karena kegiatan pada saat itu hanya sharing atau 

sekedar berbincang-bincang jadi peneliti lebih leluasa untuk melakukan 

observasi. Suasana disaat kopdar para anggota menunjukkan suasana akrab 

bersahabat tidak menunjukkan adanya ketidaknyamanan satu sama lain, 

saling menghormati walaupun berbicara dengan konten bercanda 

blak-blakan. Pada waktu kopdar anggota yang hadir berjumlah 12 orang 

sisanya ada yang masih bekerja dan ada keperluan keluarga yang mendesak. 

Dari seluruh anggota mayoritas sudah berkeluarga karena setiap 

berbincang-bincang tidak sedikit yang membahas masalah keluarga ( anak 

dan istri) rata-rata berusia 30 tahun keatas, hanya beberapa yang belum 

berkeluarga dan berusia dibawah 25 tahun.  

Hal-hal yang peneliti temukan ketika observasi seperti Identitas komunitas 

yang menonjol hanya terlihat dari motor masing-masing anggota, kaos 

hanya beberapa anggota saja yang memakai dan stiker-stiker yang 

menempel di helm masing-masing, safety riding ( menggunakan 

helm,membawa SIM dan surat-surat kendaraan lengkap, kaca spion dan 

lampu sesuai standar lalu lintas), Parkir selalu berjajar atau ditata dengan 

rapih tidak sembarangan, para anggota memiliki latar belakang (ekonomi, 

pendidikan, dan pekerjaan) yang berbeda, Sudah berganti kepengurusan dua 

kali, memiliki jiwa sosial dan rasa persaudaraan tinggi (ketika ada anggota 

yang mengalami musibah seperti anak sakit dan salah satua nggota keluarga 

dari anggota meninggal dunia atau mendapatkan berita bahagia misalkan 

istri melahirkan secara khusus komunitas mengeluarkan anggaran untuk 
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diberikan berupa uang social, keluarga mendukung ( ada yang pernah 

melibatkan atau mengajak istri turing) dan Basecamp berada di bengkel 

milik informan P. 

Observasi ke dua dilakukan ketika di acara syukuran salah satu anggota 

komunitas. Suasana pada saat itu sedikit lebih serius anggota yang hadir 

hanya sekitar 8 orang dikarenakan acara diadakan pada hari rabu hari efektif 

beberapa anggota masih belum selesai bekerja. Didalam acara tersebut 

sebenarnya hanya syukuran biasa, karena diantara anggota komunitas ada 

salah satu anggota yang paling menonjol mengenai ilmu agama dan 

membuatnya mendapat julukan Pak Ustad jadi pada waktu itu beliau yang 

memimpin doa untuk acara syukuran tersebut. Acara berlangsung hikmat 

dan santai karena menurut pemilik acara sebenarnya hanya acara 

makan-makan biasa. Sama seperti kopdar pada waktu itu motor milik para 

anggota dijajar rapih agar tidak menghalangi pengguna jalan lain. Untuk 

atribut yang dipakai juga tidak banyak karena memang bukan acara 

ke-komunitas-an melainkan hanya acara salah satu anggota saja seperti kaos 

komunitas hanya 2 orang saja yang memakai. 
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2. Tiap Informan 

Tabel 2 Hasil observasi Tiap Informan 

Aspek Informan 

P  S T 

Peniruan  Memiliki jenis 

dan model motor 

yang sama 

Memiliki stiker 

Memiliki kaos 

Memiliki kartu 

anggota 

Memiliki jenis 

dan model motor 

yang sama 

Memiliki stiker 

Memiliki kaos 

Memiliki kartu 

anggota 

Memiliki motor 

modifikasi 

Memiliki stiker 

Memiliki kaos 

Memiliki kartu 

anggota 

Penyesuaian  Akrab dengan 

anggota lain 

Membaur 

Selalu memberi 

salam jika ada 

anggota yang 

dating 

Terlihat akrab 

Tidak canggung 

Selalu menyapa 

anggota lain 

Selalu memulai 

pembicaraan 

Lebih banyak 

diam 

Sedikit canggung 

Membaur 

Selalu menyapa 

anggota lain 

Kepercayaan  Meminta 

pendapat kepada 

ketua dan 

anggota   

Menceritakan 

masalah yang 

sedang dihadapi 

Menceritakan 

masalah 

pekerjaan 

Menceritakan 

masalah 

pekerjaan 

Meminta 

pendapat kepada 

anggota lain 

Kesepakatan  Menyetujui 

keputusan ketua 

 

Membuat jadwal 

kopdar dan 

menentukan 

tempat 

Memberikan 

suara ketika 

voting tempat 

Ketaatan  Tepat waktu   Sedikit Sedikit terlambat 
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Mengatakan 

akan ikut dalam 

turing 

berikutnya 

terlambat 

Memimpin 

kegiatan 

Ikut andil dalam 

memberikan 

suara 

 

D. Hasil Penelitian 

1. Analisis Data 

Reduksi Data 

a. Informan P 

Tabel 3 Reduksi Data Informan P 

No Tema  Sub Tema Verbatim 

1. Konformitas  Peniruan  Yo pasti kan satu tujuan kepingin 

guyub rukun solid (baris 67-68, 

P200320181) 

 

Tergantung mbak, kalau ada yang 

menarik ya biasanya ingin 

menambahkan juga tetapi kalau 

nggak ya nggak (baris38-40, 

P030420182) 
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Yang sering paling ya kerangka 

sepedanya apa bentuknya, catnya 

bagus atau nggak ya kenapa 

namanya ingin pasti itu bagus 

(baris 43-45, P030420182) 

  Penyesuain  Pokoke gak oleh nggondokan, sing 

penting podo ngerti, saling 

mengerti (baris 46-45, 

P200320181) 

 

Ya saling memahami mbak, 

berusaha mengerti orang mengalah 

biar tidak ada yang marah lainnya 

biar tidak ada yang iri (baris 50-52, 

P030420182) 

 

Sering ikut kumpul saja mbak 

sedikit-sedikit lama-lama juga 

diterima (baris 56-57, 

P030420182) 

 



  

 

40 

 

Nggak sih mbak selama iki 

cocok-cocok ae nyaman-nyaman 

ae (baris 59-60, P030420182) 

  Kepercayaan  Duh lali aku sek mene tak takon 

ketua e (baris 25, P200320181) 

 

Yang dibahas satu, masalah 

persaudaraan kalau ada masalah 

dibicarakan bersama jangan saling 

menyindir sudah itu saja intinya 

jangan sampai marah-marahan 

(baris 57-61, P200320181) 

 

Sudah tidak pakai disuruh 

langsung berangkat dikonfirmasi 

sendiri tanpa harus menyuruh 

kesadaran (baris 79-81, 

P200320181) 

 

Ya mestinya orang se komunitas 

mengapa tidak percaya ya itu tadi 
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mbak  biar tidak ada saling marah 

harusnya percaya sesama anggota 

kalau tidak suka ya dibicarakan 

tidak boleh saling menyindir (baris 

62-66, P030420182) 

  Kesepakatan  Kalau ada teman sakit ya dijenguk 

partisipasi sosial intinya 

kerukunan saling membantu 

sukarela mungkin ada saudaranya 

kesusahan sudah tidak pakai 

disuruh langsung berangkat 

dikonfirmasi sendiri tanpa harus 

menyuruh kesadaran (baris 

76-81,P200320181) 

 

Caranya didatangi, dipanggil, 

didudukan, dikasih tahu biar 

mengerti kalau masih tetap tidak 

mengerti ya disuruh keluar (baris 

48-50,P200320181) 
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Agenda kumpul-kumpul atau 

kopdar kopi darat satu bulan dua 

kali wajib (baris 52-53, 

P200320181) 

 

Ya dipertemukan bersama, 

didudukkan, ditanyai ada masalah 

apa kalau sudah tau masalahnya 

apa ditanyai anaknya maunya apa 

terus kalau masih buntu baru 

membuat kesepakatan bersama 

berunding dengan yang lainnya 

enaknya diapakan (baris 77-82, 

P030420182) 

  Ketaatan  Gak onok sing ngelanggar koyok e 

(baris 64,P200320181) 

 

Pernah apa tidak ya, sepertinya 

tidak pernah mbak tapi tidak tau 

lagi kalau saya tidak sadar 

melanggar (baris 85-87, 
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P030420182) 

 

Ada mungkin cuma kan kadang 

kita sendiri tidak sadar dan 

biasanya tidak kelihatan mbak 

kalau tidak lihat sendiri ya tidak 

masalah sih (baris 90-92, 

P030420182) 

  

konformitas merupakan perubahan sikap, tingkah laku ,untuk 

menyesuaikan diri dengan aturan kelompok yang menjadi panutan yang 

telah dibuat baik ada tekanan maupun tidak.ada tekanan secara langsung 

yang berupa.suatu tuntutan tidak tertulis.dari kelompoknya terhadap 

anggotanya, namun memiliki pengaruh yang kuat dan menyebabkan 

munculnya perilaku tertentu.pada anggota kelompok. Taylor, dkk 

(2012) membagi konformitas menjadi lima aspek, yaitu: peniruan, 

penyesuaian, kepercayaan, kesepakatan, dan ketaatan.  

Peniruan merupakan keinginan seseorang untuk sama dengan yang 

lain baik terlihat maupun tidak terlihat ada atau tidaknya tekanan yang 

menyebabkan konformitas dilihat dari hasil wawancara informan P 

memiliki keinginan agar komunitas selalu guyub rukundan jika dilihat 

dari keinginan memiliki hal sama dengan anggota lain, informan P 
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merasa jika menurutnya hal tersebut bagus atau baik maka akan ditiru 

atau diikuti. 

Penyesuaian merupakan keinginan seseorang agar diterima orang 

lain dengan cara melakukan penyesuain terhadap kelompok. Informan P 

melakukan penyesuain dengan cara memahami, mengerti dan mengalah 

agar tidak terjadi salah paham serta sering mengikuti kegiatan 

komunitas agar diterima anggota lainnya. 

Kepercayaan merupakan Semakin besar keyakian individu terhadap 

informasi yang diberikan orang lain. Informan P percaya dengan 

anggota komunitas terlihat dari hasil wawancara bahwa informan P 

mempercayakan sumber informasi benar atau tidaknya dari ketua 

komunitas dan percaya dengan anggota lain bahwa mereka dapat 

diandalkan dengan mandiri bisa melakukan tanpa harus disuruh. 

Kesepakatan merupakan Sesuatu kekuatan sosial yang mampu 

menimbulkan konformitas yang timbul sebagai akibat dari pengambilan 

keputusan bersama. Informan P mengatakan jika didalam komunitas 

terjadi kesalahpahaman baik antar anggota maupun dengan komunitas 

yang lain mereka menyelesaikannya dengan cara dipertemukan, diajak 

bicara dimintai penjelasan agar masalah bisa selesai jika tidak bisa 

menemukan jalan keluar maka dengan kesepakatan atau keputusan 

bersama untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang terjadi.  

Ketaatan merupakan Sikap atau respon yang muncul dari kesetiaan 

atau ketertundukan individu atas otoritas tertentu, sehingga otoritas 
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dapat membuat orang menjadi konform terhadap hal-hal yang 

disampaikan. Dilihat dari hasil wawancara informan P menyebutkan 

belum pernah ada anggota yang melanggar peraturan jika adapun karena 

memang tidak terlihat jelas dan sudah terselesaikan dengan baik. 

 

b. Informan S 

Tabel 4 Reduksi Data Informan S 

No Tema  Sub Tema Verbatim 

1. Konformitas  Peniruan  Ada se keinginan untuk selalu 

berinovasi berkreativitas dalam 

sebuah ehm apa namamya club 

atau perkumpulan komunitas itu 

pasti ada sometime (baris 136-140, 

S020420181) 

 

motornya baru terus ada kepingin 

seperti ini akhirnya ya ada sih 

akhirnya pengen ngikut seperti itu 

istilahnya terpengaruhlah (baris 

142-144, S020420181) 
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Tapi ada sih yang kepengen koyok 

iki tuku nang endi rek (baris 

150-151, S020420181) 

 

Pengen sih mbak namanya hobi 

gimana tapi kan kudu nabung sek 

apa namanya punya keluarga ya 

kan jadi kalo pengen ya ditunda 

dulu (baris 72-75, S090420182) 

  Penyesuaian  Cara menyesuaikan diri ya salah 

satu contohnya ya seperti itu paling 

tidak kita pada minggu ke-dua dan 

minggu ke-empat agenda kita 

untuk kumpul bareng (baris 

163-165, S020420181) 

 

Caranya jadi komunitas yang solid 

ya dijaga komunikasinya saling 

berkomunikasi bertegursapa sapa 

satu sama lain (baris 39-42, 

S090420182) 
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Nggak ada se kalo yang membuat 

tidak nyaman diusahakan 

sama-sama nyaman bikin suasana 

nyaman (baris 45-47, 

S090420182) 

  Kepercayaan  relatif ya dibilang kadang kita 

percaya sama satu orang juga 

kadang juga ada yang nggak 

percaya gitu loh dari 

masing-masing pribadi sih bisa 

memilih mana yang istilahnya 

yang sreg ning ati (baris 188-192, 

S020420181) 

 

selalu kita tekankan untuk selalu 

istilahnya itu bertegursapa atau 

tetep namanya komunikasi harus 

tetep berjalan meskipun kalau 

seandainya ada gap (baris 197-200, 

S020420181) 
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kita meminta istilahnya penjelasan 

bukan hanya dari satu pihak harus 

dari kedua belah pihak baru kita 

akan tentukan permasalahannya 

(baris 207-211, S020420181) 

 

biasanya itu temen-temen bawa ini 

lho apa namanya kunci kunci atau 

peralatan buat benerin (baris 

30-32, S090420182) 

 

mentok ya didorong pake apa 

namanya dijejek apa namanya 

istilahnya di dorong pake kaki 

gantian (baris 32-34, S090420182) 

  Kesepakatan  kita sepakati bersama bahwasanya 

kita akan membikin sebuah club 

(baris 30-31, S020420181) 
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dari situ kita runding gimana kalo 

seandainya kita namain club CB 

kita itu dengan CB LAS (baris 

36-38, S020420181) 

 

Kita juga menyepakati setelah kita 

berembuk bersama akhire dengan 

segala susah payah kita bersama 

untuk mengumpulkan dana ya 

untuk membikin AD/ART 

sehingga terbentuklah akta notaris 

itu (baris 87-92, S020420181) 

 

penjelasan dari dua pihak nggak 

satu aja baru ketika kita sudah tau 

masalahnya apa baru kita bikin 

kesepakatan biar clear (baris 

52-55, S090420182) 

  Ketaatan  dalam peraturan itupun ada yang 

pernah melanggar konsekuensinya 

kan sudah ada disitu itu tertulis 
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jelas (baris 110-112, S020420181) 

 

kita akan tindak tegas bahwasanya 

setiap anggota kalau seandainya 

kita tau ada yang melanggar seperti 

itu kita akan peringati dan kita 

akan kalu sudah tiga kali kita 

peringati sudah nggak ada respon 

yang kita akan secara langsung 

untuk mengeluarkan dari 

keanggotaan club CB LAS itu 

sendiri (baris 124-131, 

S020420181) 

 

Saya se berusaha nggak melanggar 

sudah seharusnya menjadi 

tanggung jawab saya sebagai ketua 

untuk apa namanya nggak 

ngelanggar peraturan AD/ART 

yang sudah disepakat bersama jadi 

ya inshaAllah belum pernah 

melanggar (baris 60-65, 
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S090420182) 

 

Konformitas merupakan perubahan sikap, tingkah laku ,untuk 

menyesuaikan diri dengan aturan kelompok yang menjadi panutan yang telah 

dibuat baik ada tekanan maupun tidak.ada tekanan secara langsung yang 

berupa.suatu tuntutan tidak tertulis.dari kelompoknya terhadap anggotanya, 

namun memiliki pengaruh yang kuat dan menyebabkan munculnya perilaku 

tertentu.pada anggota kelompok. Taylor, dkk (2012) membagi konformitas 

menjadi lima aspek, yaitu: peniruan, penyesuaian, kepercayaan, kesepakatan, 

dan ketaatan.  

Peniruan Keinginan seseorang untuk sama dengan yang lain baik terlihat 

maupun tidak terlihat ada atau tidaknya tekanan yang menyebabkan 

konformitas. dilihat dari hasil wawancara ada kalanya informan S memiliki 

keinginan untuk memiliki hal yang sama jika hal itu menurutnya sama atau 

sesuai dengan keinginannya namun mendahulukan apa yang menjadi 

kepentingan yang lebih penting. 

Penyesuaian merupakan keinginan seseorang agar diterima orang lain 

dengan cara melakukan penyesuain terhadap kelompok. Sebagai ketua 

informan S melakukan penyesuain diri dengan cara mengadakan pertemuan 

sebulan dua kali yaitu di minggu ke dua dan minggu ke empat dan 

membudayakan saling bertegus sapa menjaga komunikasi antar anggota. 

Kepercayaan merupakan semakin besar keyakian individu terhadap 

informasi yang diberikan orang lain. Informan S percaya dengan anggota 
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komunitas terlihat dari hasil wawancara bahwa informan S mempercayakan 

permasalahan apapun ketika turing kepada anggotanya dan dapat mengatasi 

dengan baik namun kembalik kepada individu masing-masing ada kalanya ada 

anggota yang tidak bisa dipercaya tergantung hati masing-masing. 

Kesepakatan merupakan Sesuatu kekuatan sosial yang mampu 

menimbulkan konformitas yang timbul sebagai akibat dari pengambilan 

keputusan bersama. Informan S mengatakan sebelum adanya komunitas ini 

pendiri membuat kesepakatan untuk membuat suatu komunitas dengan nama 

CB LAS dan membuat AD/ART atas keputusan bersama sesuai dengan 

AD/ART komunitas bahwa jika didalam komunitas terjadi kesalahpahaman 

baik antar anggota maupun dengan komunitas yang lain mereka 

menyelesaikannya dengan cara meminta penjelasan dari kedua pihak agar bisa 

diselesaikan masalahnya. 

Ketaatan merupakan Sikap atau respon yang muncul dari kesetiaan atau 

ketertundukan individu atas otoritas tertentu, sehingga otoritas dapat membuat 

orang menjadi konform terhadap hal-hal yang disampaikan. Dilihat dari hasil 

wawancara informan S menyebutkan ada anggota yang pernah melanggar 

peraturan namun berusaha untuk menaati segala peraturan yang telah dibuat.. 
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Informan T 

Tabel 5 Reduksi Data Informan T 

No Tema  Sub Tema Verbatim 

1. Konformitas  Peniruan  pokoke sering melok opo ae sing 

diadakno (baris 35-36, 

T060420181) 

 

ndelok ndelok tapi pasti lah onok 

sing pengen jenenge wong kan 

kepengenan mesti onok (baris 

107-109, T060420181) 

 

Kalo pengen nambah se nggak 

mbak aku yo duwe sepeda siji 

maneh malahan sakjane tapi wingi 

tak dol lha nganggur e suwi yowes 

mending ngapiki sing iki ae 

pengen apik koyok otek e 

arek-arek engkok tapi lek onok 

rejeki (baris 91-96, T140420182 

  Penyesuaian  Cara menyesesuaikan diri ehm ya 
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saya sering ikut kumpul begini 

mbak (baris 34-35, T060420181) 

 

Sering e yo gak diambil ati ae 

perkorone (baris 60-61, 

T060420181) 

 

Palingan gak sreg ae mbak kadang 

isok berupa kelakuane wong 

kadang isok teko omongan gak 

enak, jenengen gak nyaman yo gak 

sreg lah mbak jenenge wong kan 

kadang omongan gak isok dijogo 

gak isok dikontrol apik gak e lek 

wong e isok nerimo yo gak 

masalah lek wong e baperan mesti 

dilebokno ati yo dadi masalah 

(baris 130-137, T060420181) 

 

Gak onok sing ngajak se cuma 

ancen wes cidek ae karo 
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wong-wong suwi wesan e (baris 

55-57, T140420182) 

  Kepercayaan  coba mene aku takon ketua e (baris 

29-30, T060420181) 

 

nggawe usulan anggota sing liyane 

(baris 73, T060420181) 

 

biasane arek-arek kan nggowoi 

kunci nang ndi nang ndi (baris 

37-38, T140420182) 

 

sopo sing gelem sanggup nyurung 

yo nyurung sampe tekan omah 

(baris 41-42, T140420182) 

  Kesepakatan  Heh lek iku sering e se suara 

terbanyak lek gak ngono yo 

dibalikno nang sing duwe sepeda 

(baris 64-66, T060420181) 
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biasane langsung dirapatno se 

mbak ngono iku (baris 99-100, 

T060420181) 

 

yowes nggawe komunitas wes club 

sing onok jenenge pisan (baris 

13-14, T140420182) 

  Ketaatan  peraturan umum sing gak oleh iku 

gak oleh gawe narkoba minum 

miras nek ngelanggar iku engkok 

onok sanksi ne dewe (baris 44-47, 

T060420181) 

 

Yo nggak sering-sering mbak akeh 

bentrok e karo kerjoanku jadwale 

(baris 77-78, T060420181) 

 

Melok touring nang endi ae yo 

akeh mbak sering e sing sek 

wilayah jatim kene ae (baris 88-90, 
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T060420181) 

 

Tidak mbak tidak tahu sih orang 

tidak pernah ditegur kalau saya 

melanggar ya pasti sudah ditegur 

sama ketuanya atau anggota yang 

lainnya (baris 113-116, 

T060420181) 

 

Vsing penting aku ngerti 

peraturane ae wes mari (baris 9-10, 

T140420182)erbatim 

 

Konformitas merupakan perubahan sikap, tingkah laku ,untuk 

menyesuaikan diri dengan aturan kelompok yang menjadi panutan yang 

telah dibuat baik ada tekanan maupun tidak.ada tekanan secara langsung 

yang berupa.suatu tuntutan tidak tertulis.dari kelompoknya terhadap 

anggotanya, namun memiliki pengaruh yang kuat dan menyebabkan 

munculnya perilaku tertentu.pada anggota kelompok. Taylor, dkk (2012) 

membagi konformitas menjadi lima aspek, yaitu: peniruan, penyesuaian, 

kepercayaan, kesepakatan, dan ketaatan.  
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Peniruan merupakan keinginan seseorang untuk sama dengan yang lain 

baik terlihat maupun tidak terlihat ada atau tidaknya tekanan yang 

menyebabkan konformitas. Dilihat dari hasil wawancara informan T selalu 

ikut dalam kegiatan walaupun belum menjadi anggota untuk memiliki hal 

sama dengan anggota lain informan T memilih-milih mana yang 

menurutnya baik atau bagus. 

Penyesuaian merupakan Keinginan seseorang agar diterima orang lain 

dengan cara melakukan penyesuain terhadap kelompok. Informan T 

melakukan penyesuaian diri dengan cara sering mengikuti kegiatan 

komunitas dan berusaha tidak mengambil atau memasukkan kedalam 

perasaan karena memang sebelum masuk komunitas ini informan T sudah 

masuk komunitas lain akan tetapi memang sudah lama mengenal anggota di 

komunitas ini.. 

Kepercayaan merupakan Semakin besar keyakian individu terhadap 

informasi yang diberikan. Informan T percaya dengan anggota komunitas 

sama halnya dengan informan P terlihat dari hasil wawancara bahwa 

informan T mempercayakan sumber informasi benar atau tidaknya dari 

ketua komunitas dan percaya dengan anggota lain bahwa ketika ada 

permasalahan apapun ketika turing pasti akan ada yang membantu. 

Kesepakatan merupakan sesuatu kekuatan sosial yang mampu 

menimbulkan konformitas yang timbul sebagai akibat dari pengambilan 

keputusan bersama. Informan T mengatakan jika didalam komunitas terjadi 

kesalahpahaman baik antar anggota maupun dengan komunitas yang lain 
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mereka menyelesaikannya dengan cara dirapatkan untuk mencari 

kesepakatan atau keputusan bersama untuk menemukan jalan keluar dari 

masalah yang terjadi.  

Ketaatan merupakan Sikap atau respon yang muncul dari kesetiaan atau 

ketertundukan individu atas otoritas tertentu, sehingga otoritas dapat 

membuat orang menjadi konform terhadap hal-hal yang disampaikan. 

Dilihat dari hasil wawancara informan T menyebutkan tidak pernah 

melanggar peraturan karena informan T merasa selama belum 

diperingatkan oleh anggota lain berarti dia tidak melanggar peraturan yang 

ada.  

2. Display Data 

Informan P 

 

Bagan 3 Display Data Informan P 

Informan P merupakan salah satu pendiri komunitas CB LAS SURABAYA 

ini berawal dari memiliki tipe motor yang sama yaitu HONDA CB atau 

modifikasinya sering bertemu di bengkel sekedar sharing atau berbincang 

tentang motor yang sama disengaja walaupun tidak disengaja membentuk 

Memiliki tipe motor 
yang sama 

sering ikut kumpul 
saling percaya 

terutama kepada 
ketua 

membuat 
keputusan bersama 

jika ada masalah 

tidak pernah 
melanggar 
peraturan 
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sebuah komunitas motor HONDA CB dengan saling percaya kepada ketua 

dan anggota lain jika terjadi suatu masalah maka akan diselesaikan secara 

bersama pula sesuai dengan AD/ART yang telah dibuat. Informan dan 

anggota lain tidak pernah melanggar peraturan yang sudah dibuat dan 

disepakati bersama. 

Informan S 

 

Bagan 4 Display Data Informan S 

Informan S merupakan ketua dari komunitas CB LAS SURABAYA ini 

berawal dari memiliki tipe motor yang sama yaitu HONDA CB atau 

modifikasinya dan keinginan yang lain jika sesuai dengan dirinya atau yang 

menurutnya bagus maka akan ditiru. Sebagai ketua agar anggita merasa 

nyaman satu sama lain mengadakan pertemuan sebulan dua kali dan 

membudayakan saling bertegur sapa. Percaya kepada anggotanya dan dapat 

diandalkan jika terjadi suatu masalah maka akan diselesaikan secara 

bersama pula sesuai dengan AD/ART yang telah dibuat. Informan dan 

anggota lain tidak pernah melanggar peraturan yang sudah dibuat dan 

disepakati bersama. 

Memiliki tipe motor 
yang sama dan 

keinginan lain jika 
sesuai dengan dirinya 

mengadakan 
pertemuan sebulan 2x 
dan budaya bertegur 

sapa 

percaya anggota bisa 
diandalkan 

AD/ART dan 
keputusan bersama 

menaati peraturan 
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Informan T 

 

Bagan 5 Display Data Informan T 

Informan T merupakan salah satu anggota yang baru menjadi anggota 

selama tiga tahun awalnya merupaka salah satu anggota dari komunitas lain 

dan selalu ikut kegiatan walaupun belum menjadi anggota saat itu. Menaruh 

percaya kepada ketua dan anggota lain jika terjadi suatu masalah maka akan 

diselesaikan secara bersama pula dan saling membantu jika sedang 

kesusahan sesuai dengan AD/ART yang telah dibuat. Informan dan anggota 

lain tidak pernah melanggar peraturan yang sudah dibuat dan disepakati 

bersama. 

 

 

 

 

 

 

Memiliki tipe motor 
yang sama dan 
mantan anggota 
komunitas lain 

selalu ikut kegiatan 
walaupun belum 
menjadi anggota 

peracaya kepada 
ketua dan anggota 

yang bisa saling 
membantu 

membuat 
keputusan bersama 

jika ada masalah 

tidak pernah 
melanggar 
peraturan 
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Komunitas CB LAS 

 

Bagan 6 Display Data Komunitas CB LAS 

konformitas merupakan perubahan sikap, tingkah laku ,untuk 

menyesuaikan diri dengan aturan kelompok yang menjadi panutan yang 

telah dibuat baik ada tekanan maupun tidak.ada tekanan secara langsung 

yang berupa.suatu tuntutan tidak tertulis.dari kelompoknya terhadap 

anggotanya, namun memiliki pengaruh yang kuat dan menyebabkan 

munculnya perilaku tertentu.pada anggota kelompok.  

Menurut Taylor dkk, (2012) konformitas adalah tindakan secara sukarela 

yang dilakukan individu, karena orang lain juga melakukannya. Hal serupa 

juga disampaikan oleh Cialdini & Goldstein (2004) dalam Taylor dkk, 

(2012) yang menyatakan bahwa konformitas adalah upaya untuk mengubah 

keyakinan atau perilaku seseorang, agar sesuai dengan perilaku orang lain. 

Taylor, dkk (2012) membagi konformitas menjadi lima aspek, yaitu: 

peniruan, penyesuaian, kepercayaan, kesepakatan, dan ketaatan. Menurut 

hasil wawancara dengan ketiga informan atau anggota dari komunitas CB 

LAS ditemukan bahwa suatu komunitas yang konform dengan cara mereka 

kesamaan hobi, tipe 
motor, tempat 

berkumpul 

sering mengadakan 
pertemuan 

sudah saling kenal 
dan saling percaya 

membuat sebuah 
komunitas dan 
peraturannya 

berupa AD/ART 

CB LAS sampai 
sekarang 
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melakukan peniruan terlihat dari hasil wawancara ketiga informan memiliki 

keinginan yang sama dengan anggota lain misalkan ingin memiliki motor 

baru, bentuk motor yang sama ataupun segala pernak-pernik motor yang 

terbaru namun disesuaikan dengan keinginan atau selera masing-masing. 

Setelah melakukan peniruan anggota melakukan penyesuaian terhadap 

anggota yang lain agar diterima dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa 

informan mempunyai cara-cara sendiri seperti sering mengikuti kegiatan 

komunitas, membudayakan bertegur sapa, menerima, memahami dan 

berusaha mengalah demi orang lain serta tidak pernah mengambil perasaan 

apa yang dikatakan orang lain pada diri sendiri. Setelah melakukan 

penyesuaian diri terbangunlah kepercayaan antar anggota terlihat dari hasil 

wawancara bahwa anggota sangat percaya dengan apa yang dikatakan oleh 

ketua dan begitu sebaliknya ketua komunitas percaya dengan anggota 

bahwa mereka dapat menyelesaikan masalah dengan mandiri. Kesepakatan 

dibuat berdasarkan kepercayaan anggota dapat dilihat dari hasil wawancara 

yaitu mereka membuat komunitas CB LAS ini dengan kesepakatan dan 

usaha bersama. Setelah kesepakatan dibuat tentunya setiap anggota harus 

mentaati segala peraturan yang sudah dibuat sendiri karena jika melanggar 

maka akan mendapatkan sanksi atau konsekuensi yang sudah tertulis pada 

AD/ART komunitas CB LAS. 
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3. Verifikasi Data  

Tabel 6 Verifikasi Data 

Tema  Sub Tema 
Informan  

P S T 

konformitas Peniruan  

Melakukan 

peniruan pada 

bagian tertentu 

motor misalkan 

cat atau 

kerangka motor 

Memiliki 

keinginan 

untuk memiliki 

hal sama 

dengan anggota 

lain jika 

menurutnya 

sesuai dengan 

dirinya 

Selalu ikut 

kegiatan 

walaupun saat 

itu belum 

menjadi 

anggota dan 

ingin memiliki 

hal yang sama 

dengan yang 

lain jika 

menurutnya 

bagus 

 Penyesuaian  

Sering ikut 

kumpul, 

berusaha 

memahami 

orang lain 

Mengadakan 

pertemuan 

sebulan dua kali 

dan 

membudayakan 

saling bertegur 

sapa 

Sering 

mengikuti 

kegiatan 

komunitas dan 

berusaha tidak 

mengambil atau 

memasukkan 

kedalam 

perasaan 

 Kepercayaan  Mempercayakan 

jawaban yang 

benar kepada 

ketua dan 

percaya bahwa 

Percaya 

terhadap 

anggota bahwa 

anggotanya 

dapat 

Percaya dengan 

anggota lain 

ditunjukkan 

dengan 

mempercayaka
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anggota lain 

mandiri 

diandalkan n jawaban 

benar kepada 

ketua dan jika 

ada yang 

kesusahan pasti 

akan ada yang 

membantu 

 Kesepakatan  

Selalu 

menggunakan 

keputusan 

bersama jika 

mengalami 

masalah 

Kesepakatan 

dengan 

membuat 

AD/ART 

dengan 

keputusan 

bersama 

Jika terdapat 

masalah dalam 

komunitas cara 

menyelesaikan 

dengan 

dirapatkan dan 

keputusan 

bersama 

 Ketaatan  
Tidak ada yang 

pernah 

melanggar 

peraturan 

Informan 

berusaha 

menaati segala 

peraturan yang 

telah dibuat 

Merasa tidak 

pernah 

melanggar 

peraturan 
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E. Pembahasan 

Komunitas merupakan kelompok sosial dari beberapa individu yang 

berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan, keterikatan dan tempat 

tinggal yang sama. Di dalam komunitas masyakarkat, orang-orang didalamnya 

mempunyai tujuan, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, resiko 

dan sejumlah kondisi lain yang sama. Komunitas berasal dari bahasa Latin 

“communis”  yang memiliki arti “sama, publik, dibagi oleh semua atau 

banyak”. Merupakan turunan dari kata communitas yang berarti “kesamaan”, 

(Wenger, 2002). 

Menurut Seokanto (2009), Komunitas juga merupakan satuan sosial yang 

didasari oleh lokalitas, mempunyai ikatan solideritas yang kuat antar 

anggotanya sebagai akibat kesamaan tempat tinggal, memiliki perasaan 

membutuhkan satu sama lain, serta keyakinan tanah di mana tempat mereka 

tinggal memberikan kehidupan kepada mereka (Community Sentiment). 

Unsur-unsur sentimen komunitas terdiri dari: Unsur perasaan, unsur 

sepenanggungan dan unsur memerlukan. Contoh dalam komunitas CB LAS 

Surabaya ini semua anggota berdomisili di kota Surabaya dan tinggal di daerah 

yang sama yang sering mereka sebut simocity. 

Komunitas sepeda motor merupakan sekumpulan orang yang memiliki 

minat dan ikatan emosional sebagai sesama pecinta sepeda motor. Ikatan 

emosional yang dibangun antara sesama anggota komunitas di identikkan 

dengan ikatan persaudaraan serta rasa kekeuluargaan antara sesama pecinta 
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sepeda motor. Menurut AD/ART CB LAS SURABAYA BAB I keanggotaan 

pasal 1 yang menjadi anggota CB LAS SURABAYA adalah penggemar 

sepeda motor merk HONDA tipe CB, GL, dan sejenisnya wilayah hukum 

Surabaya secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun, disetujui oleh 

seluruh anggota dan bukan keanggotaan per orang, dengan memenuhi syarat 

utama. 

Menurut Taylor dkk, (2012) konformitas adalah tindakan secara sukarela 

yang dilakukan individu, karena orang lain juga melakukannya. Hal serupa 

juga disampaikan oleh Cialdini & Goldstein (2004) dalam Taylor dkk, (2012) 

yang menyatakan bahwa konformitas adalah upaya untuk mengubah 

keyakinan atau perilaku seseorang, agar sesuai dengan perilaku orang lain. 

Dalam hal ini menurut AD/ART komunitas CB LAS BAB VII pasal 11 tentang 

keanggotaan CB LAS SURABAYA adalah penggemar sepeda motor HONDA 

CB perorangan yang dengan kesadaran tanpa ada paksaan untuk bergabung. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan maka dapat dianalisis 

dengan melihat beberapa pengertian konformitas diatas, konformitas dalam 

komunitas CB LAS SURABAYA dapat dilihat dari tahapan awal terbentuknya 

komunitas hingga sudah menjadi komunitas dan berjalan beberapa tahun.  
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Menurut Myers (2014), mengungkapkan ada 6 faktor yang mempengaruhi 

individu untuk conform adalah: 

a. Ukuran kelompok  

Semakin besar jumlah anggota kelompok, semakin besar pula 

pengaruhnya terhadap individu yang menjadi anggota. Jumlah 

anggota di komunitas CB LAS Surabaya yaitu 20 orang 

b. Keseragaman Suara 

Individu akan cenderung mengikuti suara mayoritas dari kelompok. 

Jika ada perilaku atau kepercayaan yang diikuti tidak sama akan 

mengakibatkan konformitas menurun. Menurut AD/ART 

komunitas seluruh keputusan selalu dilakukan Musyawarah Besar 

Anggota jika disetujui sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) dari 

jumlah anggota yang hadir 

c. Kohesif 

Semakin seseorang memiliki kohesif dengan kelompoknya maka 

semakin besar pengaruh dari kelompok pada individu tesebut. 

Kohesif merupakan perasaan yang dimiliki oleh anggota dari 

kelompok dimana mereka merasa ada keterikatan dengan 

kelompok. Sesama anggota komunitas memiliki keterikatan khusus 

berupa rasa persaudaraan. Anggota menganggap anggota lain 

adalah bukan hanya teman komunitas yang memiliki hobi yang 

sama melainkan sudah seperti keluarga. 

d. Status 
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Dalam sebuah kelompok, bila individu memiliki status yang tinggi 

cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar, sedangkan individu 

memiliki status yang rendah cenderung untuk mengikuti pengaruh 

yang ada. Seperti hal nya ketua didalam komunitas ini, seluruh 

keputusan bergantung kepada ketua walaupun dengan keputusan 

bersama dan para anggota memiliki kepercayaan tinggi terhadap 

ketua atau anggota yang dituakan. 

e. Respons umum 

Individu akan lebih konform ketika mereka harus merespon di 

hadapan orang lain atau publik, daripada individu tersebut diminta 

untuk menuliskan dalam jawaban sendiri-sendiri. Terlihat pada 

seluruh keputusan diambil pada komunitas ini dengan voting 

bersama para anggota lebih berani dan selalu mengikuti anggota 

yang lain 

f. Komitmen sebelumnya 

Suatu komitmen sebelumnya terhadap suatu perilaku atau 

kepercayaan tertentu akan meningkatkan kecenderungan bahwa 

seseorang akan tetap pada komitmen tersebut dan tidak 

menyeragamkan diri. Seperti hal nya dengan AD/ART yang telah 

dibuat melalui keputusan bersama maka para anggota diwajibkan 

menjaga komitmen dan tidak melanggar peraturan yang ada serta 

berani menanggung segala konsekuensi. 
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Bagan 7 Hasil Pembahasan 

Taylor, dkk (2012) membagi konformitas menjadi lima aspek, yaitu: 

1. Peniruan 

menurut hasil wawancara ketiga informan mereka memiliki 

keinginan yang sama yaitu: Keinginan memiliki motor lebih dari satu 

namun mereka lebih mementingkan kepentingan yang lebih utama 

daripada membeli motor dan keinginan untuk menambahkan sesuatu 

di motor mereka yang menurut mereka bagus atau dengan kata lain 

mereka memiliki keinginan yang sama dengan anggota lain misalkan 

ingin memiliki motor baru, bentuk motor yang sama ataupun segala 

pernak-pernik motor yang terbaru namun disesuaikan dengan 

keinginan atau selera masing-masing. 

2. Penyesuaian  

Setelah melakukan peniruan anggota melakukan penyesuaian 

terhadap anggota yang lain agar diterima dapat dilihat dari hasil 

wawancara bahwa informan mempunyai cara-cara sendiri seperti 

sering mengikuti kegiatan komunitas, membudayakan bertegur sapa, 

menerima, memahami dan berusaha mengalah demi orang lain serta 

sering 
berkumpul 
bersama 
karena hobi 
yang sama 

mendapat ide 

membuat 
komunitas 
dan 
menamainya 

mendaftarkan 
dan membuat 

AD/ARTT 

Komunitas CB 
LAS 

SURABAYA 
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tidak pernah mengambil perasaan apa yang dikatakan orang lain pada 

diri sendiri. 

3. Kepercayaan 

Setelah melakukan penyesuaian diri terbangunlah kepercayaan 

antar anggota terlihat dari hasil wawancara bahwa anggota sangat 

percaya dengan apa yang dikatakan oleh ketua dan begitu sebaliknya 

ketua komunitas percaya dengan anggota bahwa mereka dapat 

menyelesaikan masalah dengan mandiri. 

4. Kesepakatan 

Kesepakatan dibuat berdasarkan kepercayaan anggota dapat 

dilihat dari hasil wawancara yaitu mereka membuat komunitas CB 

LAS ini dengan kesepakatan dan usaha bersama. Menurut ketiga 

informan jika salah satu anggota sedang mengalami masalah atau 

salah paham dengan anggota lain atau komunitas lain, komunitas atau 

yang berwenang sesuai dengan AD/ART yang sudah disepakati maka 

penyelesaian akhir dari masalah dengan cara mengambil keputusan 

bersama bagaimana jalan keluar yang terbaik. 

5. Ketaatan 

kesepakatan dibuat tentunya setiap anggota harus mentaati segala 

peraturan yang sudah dibuat sendiri karena jika melanggar maka akan 

mendapatkan sanksi atau konsekuensi yang sudah tertulis pada 

AD/ART komunitas CB LAS. 
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Peneliti dapat menyimpulkan bahwa konformitas merupakan 

perubahan sikap, tingkah laku ,untuk menyesuaikan diri dengan aturan 

kelompok yang menjadi panutan yang telah dibuat baik ada tekanan 

maupun tidak.ada tekanan secara langsung yang berupa.suatu tuntutan tidak 

tertulis.dari kelompoknya terhadap anggotanya, namun memiliki pengaruh 

yang kuat dan menyebabkan munculnya perilaku tertentu.pada anggota 

kelompok.  

 Secara keseluruhan gambaran konformitas pada komunitas CB LAS 

SURABAYA dapat terlihat dari adanya peniruan berupa minat yang sama 

akan satu hal yaitu motor HONDA CB dan pernak-perniknya dari adanya 

minat yang sama mereka membentuk sebuah komunitas dengan berbagai 

macam penyesuaian diri masing-masing anggota untuk membentuk 

sebuah kepercayaan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat yaitu 

AD/ART komunitas dan seluruh anggota wajib untuk mentaati semua 

perarturan yang ada dan menanggung semua konsekuensinya demi 

kebaikan bersama.  
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BAB.V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian di komunitas motor CB LAS SURABAYA 

maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Konformitas merupakan perubahan sikap, tingkah laku ,untuk 

menyesuaikan diri dengan aturan kelompok yang menjadi panutan yang 

telah dibuat baik ada tekanan maupun tidak.ada tekanan secara langsung 

yang berupa.suatu tuntutan tidak tertulis.dari kelompoknya terhadap 

anggotanya, namun memiliki pengaruh yang kuat dan menyebabkan 

munculnya perilaku tertentu.pada anggota kelompok.  

2. Secara keseluruhan gambaran konformitas pada komunitas CB LAS 

SURABAYA dapat terlihat dari adanya peniruan berupa minat yang sama 

akan satu hal yaitu motor HONDA CB dan pernak-perniknya dari adanya 

minat yang sama. 

3. mereka membentuk sebuah komunitas dengan penyesuaian diri 

masing-masing membentuk sebuah kepercayaan sesuai dengan kesepakatan 

yang sudah dibuat yaitu AD/ART komunitas dan anggota wajib untuk 

mentaati semua perarturan yang ada dan menanggung semua 

konsekuensinya.  
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B. Saran  

Bagi komunitas CB LAS SURABAYA 

 Berdasarkan hasil penelitian komunitas, kegiatan komunitas supaya 

diperinci lagi agar jelas dan pasti seperti jadwal mingguan, bulanan 

dan tahunan. 

 Ditambahkan atribut dan kegiatan yang lebih banyak lagi agar bisa 

lebih menonjolkan komunitas 

Bagi mahasiswa pelaksana penelitian selanjutnya 

 Melakukan penelitian dengan tema yang berbeda yang lebih 

mendalam 
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