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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara sikap terhadap prasangka
sosial dengan alienasi diri pada komunitas underground. Hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini adalah ada hubungan positif antara sikap terhadap prasangka sosial dengan
alienasi diri pada komunitas underground. Semakin positif sikap terhadap prasangka sosial
maka semakin tinggi alienasi diri pada komunitas underground, dan sebaliknya. Subyek
dalam penelitian ini berjumlah 42 subyek yang merupakan anggota komunitas
underground di Semarang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik
sampling insidental (incidental sampling). Data penelitian dikumpulkan dengan
menggunakan dua skala yaitu Skala Alienasi Diri dan Skala Sikap terhadap Prasangka
Sosial. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik Korelasi Product Moment.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara sikap terhadap
prasangka sosial dengan alienasi diri pada komunitas underground dengan nilai r = 0,574
(p < 0,01), sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima.
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Pendahuluan
Musik merupakan cara mudah untuk mengekspresikan diri. Berbagai jenis aliran
musik mewarnai musik Indonesia sehingga tak menutup kemungkinan musik indi atau
underground juga ikut meramaikan musik indonesia. Keberadaan musik underground
memang menjadi salah satu fenomena yang melanda para remaja saat ini. Terdapat
berbagai genre dalam musik underground, antara lain genre Metal, Grunge, Punk,
Skinhead, Reggae, SKA, Hardcore, dan Rock n Roll. Adanya paham kebebasan yang
ditawarkan untuk remaja, menjadikan remaja juga dapat terjerumus kepada hal-hal negatif
seperti narkoba, free sex dan merusak moral. Banyak faktor yang menyebabkan remaja
tergabung dalam komunitas underground baik faktor internal maupun eksternal. Ini
disebabkan karena remaja memiliki pandangan, kebiasaan, latar belakang, keluarga dan
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lingkungan sosial. Pertumbuhannya yang semakin pesat tentunya mengundang pro dan
kontra dari berbagai kalangan. Penampilan anggota komunitas underground yang terkesan
“urakan” seringkali menempatkan penilaian negatif pada dirinya. Hal ini dapat
menyebabkan sulitnya anggota komunitas underground untuk dapat membaur dengan
masyarakat pada umumnya.
Hasil penelitian yang dilakukan Suyatmo (2008) terhadap remaja anggota
komunitas underground diketahui bahwa sebagian besar remaja mengenal musik
underground pada usia 14 tahun yang diperkenalkan oleh teman. Remaja mengartikan
musik underground adalah musik yang keras, penuh ekspresi namun punya maksud dan
makna tersendiri. Adanya kesamaan hobi dalam bermusik sehingga mereka tergabung
dalam suatu komunitas underground. Menurut remaja manfaat tergabung dalam komunitas
underground yaitu menambah banyak teman dan wawasan mengenai musik underground,
adapun hal-hal negatif dalam komunitas underground yaitu minum alkohol. Aktivitas yang
dilakukan komunitas underground yaitu membuat parade musik, nongkrong, minumminuman beralkohol dan latihan band. Aktivitas yang dilakukan itu memudahkan
komunitas underground menambah teman dan keinginan bermusik juga dapat tersalurkan.
Aktivitas komunitas underground berpengaruh terhadap bagaimana remaja membina
hubungannya dengan lingkungan sosial, selain itu remaja underground seringkali merasa
rendah diri dan kesulitan untuk dapat mengaktualisasikan diri dan potensinya dengan
berbagai pandangan negatif dari masyarakat. Selain itu, remaja komunitas underground
tidak setuju akan asumsi negatif masyarakat tentang keberadaan komunitas underground
karena tidak semua remaja komunitas underground melakukan hal-hal negatif tersebut
(straight-x). Straight-x merupakan gaya hidup dari anggota komunitas underground,
dimana anggota komunitas underground menghindari minuman keras, narkoba, dan
mengkonsumsi makanan yang bernyawa. Perilaku negatif yang ditunjukkan komunitas
underground tersebut dapat menimbulkan penolakan dari masyarakat, sehingga dapat
menyebabkan anggota komunitas underground mengalami alienasi diri. Anggota
komunitas underground yang mengalami alienasi diri tersebut pada dasarnya telah dapat
menyikapi secara positif dan tidak mempermasalahkan berbagai penilaian negatif yang
muncul dari masyarakat terhadap keberadaannya.
Fakta yang diungkap berdasarkan hasil wawancara dengan anggota komunitas
underground menunjukkan bahwa ketidakpuasan dalam hubungan sosial dialami oleh
anggota komunitas underground, sehingga menyebabkan adanya perasaan kesepian,
perasaan tertekan akibat kurangnya hubungan sosial. Anggota komunitas underground
merasakan adanya perasaan kurang berharga ketika berada di lingkungan sosial. Kondisi
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tersebut menjadikan anggota komunitas underground menarik diri dari lingkungan sosial.
Anggota komunitas underground lebih senang dengan kehidupan pribadi dan kehidupan
bersama komunitasnya. Anggota komunitas underground merasa tidak berarti bagi orang
lain, sehingga menjadikannya menutup diri dari masyarakat pada umumnya. Perasaan
kurang berarti yang dialami anggota komunitas underground menjadikannya pesimis dapat
mencapai kesuksesan di masa depan. Hal tersebut disebabkan masyarakat dan norma
sosial yang berlaku sangat bertentangan dengan perilaku yang ditunjukkan anggota
komunitas underground. Alienasi diri yang dialami anggota komunitas underground
menjadikan anggota komunitas underground berusaha mengisi waktu sehari-hari dengan
aktivitas bermain musik, dengan lawan jenis, serta minum-minuman keras bersama
dengan anggota komunitas yang lain. Namun, anggota komunitas underground pada
dasarnya telah menyikapi secara negatif prasangka sosial, dan tidak merasa terganggu
dengan berbagai penilaian dari masyarakat.
Fromm (dalam Subono, 2010) menyatakan bahwa keselarasan di antara keinginan
dan harapan individu dengan moralitas sosial dapat tercapai dengan adanya karakter
sosial. Karakter sosial tersebut merupakan serangkaian sikap, nilai, dan bentuk-bentuk
perilaku bersama sebagian besar manusia yang berasal dari kebudayaan yang sama.
Individu akan menunjukkan sikap yang berbeda satu sama lain, termasuk dalam mensikapi
adanya prasangka sosial yang berkembang dalam masyarakat terhadap suatu kelompok
tertentu.
Hanurawan (2012) menyatakan bahwa sikap adalah tendensi untuk bereaksi dalam
cara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Sikap merupakan emosi atau afek yang
diarahkan oleh seseorang kepada orang lain, benda, atau peristiwa sebagai objek sasaran
sikap. Keputusan bergabung dalam komunitas underground dapat menempatkan
seseorang pada prasangka sosial yang dapat merugikan individu yang bersangkutan
ataupun kelompoknya. Sikap negatif yang ditunjukkan anggota komunitas underground
akan dapat menjadikan individu terhindar dari keterpurukan karena penilaian negatif dari
masyarakat, sehingga dapat terhindar dari alienasi diri.
Walgito (2002) mengemukakan sikap sebagai organisasi pendapat, keyakinan
seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif ajeg yang disertai adanya perasaan
tertentu dan memberikan dasar kepada individu untuk membuat respon atau berperilaku
dalam cara tertentu yang dipilihnya. Individu dikatakan memiliki sikap positif terhadap
suatu objek psikologi apabila individu suka (like) atau memiliki sikap yang favorable,
sebaliknya individu yang dikatakan memiliki sikap yang negatif terhadap objek psikologis
bila individu tidak suka (dislike) atau sikapnya unfavorable terhadap objek psikologis.
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Prasangka sosial yang diberikan masyarakat terhadap komunitas underground akan dapat
disikapi secara berbeda oleh masing-masing anggota komunitas underground. Sikap
negatif terhadap prasangka sosial akan menjadikan anggota komunitas underground
mampu menolak berbagai prasangka sosial yang diberikan, sehingga tetap dapat
menjalani kehidupan tanpa teralienasi. Kenyataannya, anggota komunitas underground
yang telah mempersepsikan secara negatif prasangka sosial, namun masih saja merasa
teralienasi dari lingkungan sosial.

Alienasi Diri
Badudu (2003) menyatakan bahwa alienasi adalah keadaan terasing (terisolasi),
penarikan diri dari kelompok atau masyarakat, atau pemindahan hak milik dan pengkat
kepada orang lain. Lebih lanjut Petrovic (dalam Widodo, 2008) menyatakan bahwa alienasi
merujuk pada pengertian dasar, seseorang atau sesuatu yang menjadi terasing atau
terpisah dari seseorang atau sesuatu lainnya karena suatu tindakan tertentu atau karena
akibat dari tindakannya. Alienasi kerap sekali dipakai untuk mengacu pada perasaan
terpencil dan terkucil dari individu terhadap masyarakat, alam, dan orang lain atau dirinya
sendiri. Maslow (dalam Hall & Lindzey, 1993) menyatakan bahwa tidak terpenuhinya
kebutuhan-kebutuhan menjadikan seseorang mengalami alienasi diri. Hurlock (2012)
menyatakan bahwa alienasi membuat orang lain tidak menyukai dan menolak individu.
Alienasi diri menunjuk pada pribadi yang sepenuhnya dan secara absolut terasing.
Lebih lanjut Johnson (dalam Rosyadi, 2009) menyatakan bahwa alienasi diri merupakan
perasaan keterasingan individu terhadap masyarakat, alam, orang lain dan dirinya sendiri.
Alienasi diri sebenarnya merupakan sebuah tindakan manusia yang tidak berdasarkan
pada kebebasan otonomi individunya, melainkan sebuah aktivitas yang berdasarkan pada
kekuatan-kekuatan di luar diri individu. Ahmad, dkk (2009) menyatakan bahwa dalam
kehidupan sehari-hari alienasi seringkali berarti menolak atau menjauh dari kawan-kawan
atau kelompoknya. Dalam teori Sosial dan Politik, Sosiologi, dan Psikologi, alienasi
biasanya dipergunakan untuk menunjuk pada perasaan keterasingan individu sendiri.
Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan alienasi diri adalah perasaan terpencil dan
terkucil dari masyarakat, alam, orang lain atau dirinya sendiri yang disebabkan karena
tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan.
Penulis akan menggunakan pendapat yang diutarakan oleh Seeman (dalam
Mouton dan Marais, 1996) bahwa gejala-gejala alienasi diri adalah ketidakberdayaan
(powerlessnes), keadaan moral dimana orang yang bersangkutan kehilangan cita-cita,
tujuan dan norma dalam hidupnya (normlessness), ketidakberartian (meaninglessness),
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isolasi (isolation), serta pemisahan diri (self-estrangement). Gejala-gejala tersebut
selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan alat ukur untuk mengungkap alienasi diri.
Alienasi disebabkan karena adanya perbedaan, sebab perbedaan adalah faktor penyebab
permusuhan dan konflik, dimana konflik tersebut mendorong pada sikap fanatisme dan
dogmatis, sekaligus menimbulkan permusuhan dan kebencian (Harb, 2004). Lebih lanjut
Cozzarelli, dkk (dalam Delamater, 2006) menyatakan bahwa ideologi, nilai, dan sikap
memengaruhi partisipasi individu dalam masyarakat dan perasaan individu terhubung
dengan masyarakat. Sikap dan nilai merupakan faktor penting yang dapat memprediksi
terjadinya keterasingan.

Sikap Terhadap Prasangka Sosial
Walgito (2002) mengemukakan sikap sebagai organisasi pendapat, keyakinan
seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif ajeg yang disertai adanya perasaan
tertentu dan memberikan dasar kepada individu untuk membuat respon atau berperilaku
dalam cara tertentu yang dipilihnya. Robbins dan Judge (2012) menyatakan bahwa sikap
tersusun berdasarkan tiga komponen, yaitu: kognitif, afektif, perilaku.
Gea, dkk (2002) menyatakan bahwa prasangka sosial merupakan sikap negatif
terhadap sesuatu yang lebih berada pada taraf individual. Jhonson (dalam Liliweri, 2005)
menyatakan bahwa prasangka sosial adalah sikap positif atau negatif berdasarkan
keyakinan stereotip individu tentang anggota dari kelompok tertentu, seperti halnya sikap,
prasangka meliputi keyakinan untuk menggambarkan jenis pembedaan terhadap orang
lain sesuai dengan peringkat nilai yang diberikan. Allport (dalam Putra dan Pitaloka, 2012)
menyatakan bahwa terdapat lima derajat tindakan yang merupakan wujud dari prasangka,
yaitu sebagai berikut:
a. Antilokusi
Antilokuasi adalah kondisi dimana sebagian besar orang yang memiliki prasangka
membicarakan kelompok lain. Individu membicarakan di dalam kelompok atau antar
teman sebaya.
b. Menghindar
Biasanya jika prasangka mengenai kelompok lain telah sering dibicarakan dan jelas di
ingatan, anggota kelompok akan berupaya untuk menghindar pada kelompok lain yang
dipersepsikan negatif atau tidak disukai kelompok.
c. Diskriminasi
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Pada derajat diskriminasi, anggota kelompok telah melakukan tindakan secara asimetri
dan berbeda. Misalnya, kelompok lain yang dipersepsikan negatif akan ditolak menjadi
karyawan, penduduk komplek rumah, rumah sakit, atau rumah ibadah.
d. Penyerangan fisik
Pada kondisi emosi yang sangat tinggi, seperti kebencian yang sulit ditahan lagi,
anggota kelompok akan mengekspresikan kebenciannya dengan langsung menyerang
fisik.
e. Eksterminasi
Eksterminasi merupakan tingkatan tertinggi dari ekspresi prasangka, yaitu dengan
melakukan pembunuhan dan bahkan pemusnahan besar-besaran salah satu kelompok
tertentu.
Komponen-komponen sikap terhadap prasangka sosial adalah adalah komponen
kognitif, komponen afektif dan komponen konatif dalam kaitannya dengan antilokusi,
menghindar, diskriminasi, penyerangan fisik, dan eksterminasi.

Sikap terhadap prasangka sosial dan alienasi diri
Fromm menyatakan bahwa alienasi ditemukan pada seluruh lini kehidupan, dalam
hubungan manusia dengan pekerjaan, dengan segala benda yang dikonsumsi, dengan
negara, dengan sesama, dan juga dengan dirinya sendiri (Fromm, dalam Subono, 2010).
Fromm (dalam Subono, 2010) menyatakan bahwa meskipun manusia berbeda,
masyarakat dapat menampilkan suatu karakter sosial bersama. Karakter sosial adalah
serangkaian sikap, nilai, dan bentuk-bentuk perilaku bersama sebagian besar manusia
yang berasal dari kebudayaan yang sama. Karakter sosial memungkinkan keselarasan di
antara keinginan dan harapan individu dengan moralitas sosial.
Maslow (dalam Hall & Lindzey, 1993) menyatakan bahwa tidak terpenuhinya
kebutuhan-kebutuhan menjadikan seseorang mengalami alienasi diri. Alienasi merujuk
pada pengertian dasar, seseorang atau sesuatu yang menjadi terasing atau terpisah dari
seseorang atau sesuatu lainnya karena suatu tindakan tertentu atau karena akibat dari
tindakannya. Cozzarelli, dkk (dalam Delamater, 2006) menyatakan bahwa ideologi, nilai,
dan sikap memengaruhi partisipasi individu dalam masyarakat dalam masyarakat dan
perasaan individu terhubung dengan masyarakat. Sikap dan nilai merupakan faktor penting
yang dapat memprediksi terjadinya keterasingan.
Breckler, dkk (dalam Azwar, 2011) menyatakan sikap sebagai kombinasi reaksi
afektif, perilaku, dan kognitif terhadap suatu objek. Individu dikatakan memiliki sikap positif
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terhadap suatu objek psikologi apabila individu suka (like) atau memiliki sikap yang
favorable, sebaliknya individu yang dikatakan memiliki sikap yang negatif terhadap objek
psikologis bila individu tidak suka (dislike) atau sikapnya unfavorable terhadap objek
psikologis. Sikap terhadap prasangka sosial yang negatif akan dapat menghindarkan
anggota komunitas underground dari terjadinya alienasi diri yang membuat anggota
komunitas underground merasa terasing dari lingkungan sosialnya.
Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan
positif antara sikap terhadap prasangka sosial dengan alienasi diri pada komunitas
underground. Semakin positif sikap terhadap prasangka sosial maka semakin tinggi
alienasi diri pada komunitas underground, dan sebaliknya.

Metode
Partisipan
Partisipan penelitian adalah komunitas underground di wilayah Kota Semarang,
dan berusia 18-24 tahun yang berjumlah 42 orang yang terbagi ke dalam genre Metal,
Grunge, Punk, Skinhead, Reggae, SKA, Hardcore, dan Rock n Roll. Dari 42 subyek yang
merupakan 30 orang anggota komunitas musik underground dari genre Grunge dan 12
orang anggota komunitas musik underground dari genre Skinhead. Pemilihan responden
dilakukan dengan incidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan
kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti
dapat digunakan sebagai sampel, apabila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu
cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2010).

Instrumen Pengumpulan Data
Skala Alienasi diri. Skala ini dirancang berdasarkan gejala-gejala alienasi diri
meliputi

ketidakberdayaan

(powerlessnes),

keadaan

moral

dimana

orang

yang

bersangkutan kehilangan cita-cita, tujuan dan norma dalam hidupnya (normlessness),
ketidakberartian (meaninglessness), isolasi (isolation), serta pemisahan diri (selfestrangement). Skala Alienasi Diri yang berjumlah 33 item. Koefisien validitas item berkisar
antara 0,323 sampai dengan 0,726. Uji reliabilitas item Skala Alienasi Diri diperoleh
koefisien reliabilitas sebesar 0,921.
Skala Sikap terhadap Prasangka Sosial. Skala ini dirancang berdasarkan
komponen-komponen sikap terhadap prasangka sosial, yaitu komponen kognitif,
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komponen afektif dan komponen konatif dalam kaitannya dengan antilokusi, menghindar,
diskriminasi, penyerangan fisik, dan eksterminasi. Skala Sikap terhadap Prasangka Sosial
awalnya berjumlah 54 item. Koefisien validitas item berkisar antara 0,386 sampai dengan
0,777. Skala Sikap terhadap Prasangka Sosial diperoleh koefisien reliabilitas sebesar
0,967.

Hasil dan Analisis
Sebelum dilakukan uji hipotesis penelitian, dilakukan uji asumsi normalitas dan
linieritas terhadap variabel alienasi diri dan variabel sikap terhadap prasangka sosial. Uji
normalitas dilakukan terhadap variabel alienasi diri dan variabel sikap terhadap prasangka
sosial dengan tujuan untuk mengetahui normal tidaknya skor variabel penelitian. Hasil uji
normalitas menunjukkan bahwa sebaran data kedua variabel tersebut adalah normal.
Tabel Uji Normalitas
Variabel
Alienasi diri
Sikap terhadap prasangka sosial

Z
0,130
0,096

p
0,074
0,200

Hasil uji linieritas antara variabel sikap terhadap prasangka sosial dan variabel
alienasi diri menunjukkan bahwa F sebesar 13,701 dengan (p < 0,05) menyatakan
terdapat hubungan linier antara sikap terhadap prasangka sosial dengan alienasi diri pada
komunitas underground. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan, diketahui bahwa hipotesis
yang diajukan peneliti bahwa ada hubungan positif antara sikap terhadap prasangka sosial
dengan alienasi diri pada komunitas underground terbukti dengan nilai

r = 0,574 (p <

0,01).
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alienasi diri pada komunitas
underground pada kategori tinggi dan sikap terhadap prasangka sosial tergolong pada
kategori positif. Berdasarkan hasil tersebut disarankan kepada anggota komunitas
underground agar dapat semakin berpikir positif bahwa tidak selamanya masyarakat
menganggap bahwa komunitas underground negatif, sehingga anggota komunitas
underground dapat lebih berani untuk berbaur dengan masyarakat sekitar, tanpa harus
merasa takut mendapatkan penolakan dari masyarakat. Anggota komunitas underground
juga diharapkan dapat menjaga perilaku agar tidak bertentangan dengan norma yang
berlaku di masyarakat, sehingga pandangan masyarakat terhadap komunitas musik
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underground dapat semakin baik dan anggota komunitas musik underground dapat
terhindar dari alienasi diri.
Sumbangan efektif variabel sikap terhadap prasangka sosial terhadap alienasi diri
pada komunitas underground sebesar 33%. Sisanya sebesar 67% dari variabel lain seperti
faktor internal, antara lain otoritas anonim – konformitas, prinsip non frustrasi, asosiasi
bebas dan berbicara bebas, akal budi, kesadaran, dan agama, kerja, perbedaan, orientasi
memiliki, orientasi mengada, ideologi, dan nilai.
Berdasarkan hasil data penelitian yang diperoleh, variabel alienasi diri pada
komunitas underground diperoleh Mean Empirik sebesar 102,69, Mean Hipotetiknya
sebesar 82,5 dan Standar Deviasi Hipotetiknya sebesar 16,5. Mean Empirik variabel
Alienasi Diri pada area (+) 1SD hingga (+)2SD. Hal ini mengindikasikan bahwa alienasi diri
pada komunitas underground pada kategori tinggi, bahwa komunitas underground
mengalami perasaan terpencil dan terkucil dari masyarakat, alam, orang lain atau dirinya
sendiri.
Pada variabel sikap terhadap prasangka sosial diperoleh Mean Empirik sebesar
162,98, Mean Hipotetiknya sebesar 135 dan Standar Deviasi Hipotetiknya sebesar 27.
Mean Empirik variabel sikap terhadap prasangka sosial pada area (+) 1SD hingga (+)2SD
dari Mean Hipotetiknya. Hal ini mengindikasikan bahwa sikap terhadap prasangka sosial
tergolong pada kategori positif. Hal ini berarti bahwa anggota komunitas musik
underground menyetujui adanya prasangka negatif yang diberikan masyarakat terhadap
anggota musik underground. Komunitas underground menganggap bahwa masyarakat
selama ini menilai negatif komunitasnya, sebagai kelompok yang identik dengan
penampilan yang urakan, suka minum-minuman keras, dan hal-hal negatif lainnya.

Diskusi
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara sikap terhadap
prasangka sosial dengan alienasi diri pada komunitas underground. Semakin positif sikap
terhadap prasangka sosial maka semakin tinggi alienasi diri pada komunitas underground,
dan sebaliknya. Hasil penelitian ini mendukung pendapat yang diutarakan oleh Cozzarelli,
dkk (dalam Delamater, 2006) yang menyatakan bahwa sikap memengaruhi partisipasi
individu dalam masyarakat dan perasaan individu terhubung dengan masyarakat. Sikap
dan nilai merupakan faktor penting yang dapat memprediksi terjadinya keterasingan.
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Breckler, dkk (dalam Azwar, 2011) menyatakan sikap sebagai kombinasi reaksi
afektif, perilaku, dan kognitif terhadap suatu objek. Individu dikatakan memiliki sikap positif
terhadap suatu objek psikologi apabila individu suka (like) atau memiliki sikap yang
favorable, sebaliknya individu yang dikatakan memiliki sikap yang negatif terhadap objek
psikologis bila individu tidak suka (dislike) atau sikapnya unfavorable terhadap objek
psikologis. Sikap terhadap prasangka sosial yang negatif akan dapat menghindarkan
anggota komunitas underground dari terjadinya alienasi diri yang membuat anggota
komunitas underground merasa terasing dari lingkungan sosialnya. Sebaliknya, sikap
positif yang ditunjukkan anggota komunitas underground terhadap prasangka sosial, dapat
menjadikan anggota komunitas underground terjebak dalam alienasi diri.
Hasil penelitian yang dilakukan Kurniawan dan Rois (2013) menunjukkan bahwa
prasangka sosial terhadap kelompok lain dapat menyebabkan terjadinya tawuran yang
lebih tinggi. Hasil penelitian tersebut menggambarkan dampak negatif dari prasangka
sosial yang ditujukan terhadap suatu kelompok. Prasangka sosial yang disikapi secara
positif dapat menjadikan anggota komunitas underground merasakan adanya diskriminasi
dari masyarakat, sehingga dapat mengurangi kesediaan untuk lebih terbuka ketika berada
di lingkungan masyarakat. Sikap positif terhadap prasangka sosial pada anggota
komunitas underground dapat menjadikan anggota komunitas underground menutup diri
dalam lingkungan sosial, sehingga dapat menyebabkan terjadinya alienasi pada anggota
komunitas underground.
Hanurawan (2012) menyatakan bahwa sikap adalah tendensi untuk bereaksi dalam
cara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Sikap merupakan emosi atau afek yang
diarahkan oleh seseorang kepada orang lain, benda, atau peristiwa sebagai objek sasaran
sikap. Sikap negatif terhadap prasangka sosial akan menjadikan anggota komunitas
underground mampu menolak berbagai prasangka sosial yang diberikan, sehingga tetap
dapat menjalani kehidupan tanpa teralienasi.
Hasil penelitian yang dilakukan Kamil (2002) yang menggali teori Marx
menunjukkan bahwa alienasi sebagai sesuatu yang inheren dalam industrialisasi atau
modernisasi. Alienasi merupakan ciri sekaligus sindrom masyarakat modern. Individu
terasing dari diri dan lingkungannya, menjadi pasif, tidak berdaya, dan senantiasa berada
dalam situasi yang menjemukan. Anggota komunitas underground Semarang yang
mengalami alienasi diri dapat menjadi tepuruk karena adanya berbagai penilaian negatif
yang melekat pada dirinya. Anggota komunitas underground Semarang yang mengalami
alienasi diri dapat merasa kesepian dalam lingkungan sosial yang ramai sekalipun,
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sehingga dapat menjadikan anggota komunitas musik underground Semarang kurang
dapat mengeksplorasi setiap potensi yang dimiliki.
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