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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini mengenai “Religiusitas komunitas punk di desa Negla 

Losari Brebes Jawa Tengah.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

sejauh mana tingkat religiusitas yang di tunjukan komunitas punk, tingkat 

religiusitas dari setiap anggota pasti berbeda-beda jadi disini penulis tertarik 

untuk melihat dan mencari tahu secara langsung bagaimana tingkat 

religiusitas komunitas di desa Negla Losari tersebut. dilatar belakangi dari 

dari pemikiran masyarakat yang menganggap komunitas punk adalah 

sekumpulan orang yang senang akan kenakalan dan kerusuhan sehingga di 

anggap jauh dari kata religiusitas. karena adanya permasalahan yang muncul 

sehingga penulis tertarik untuk mengambil tema dengan latar belakang 

tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang di peroleh 

dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk teknik pegumpulan 

data dalam penelitian ini adalah, observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Adapun teknik pengolahan data yaitu menggunakan metode deskriptif, 

pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan psikologi agama dan teori 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori religiusitas. 

Berdasarkan hasil penelitian religiusitas komunitas punk di desa 

Negla. Komunitas punk disini memiliki tingkat praktik keagamaan yang 

cukup tinggi karena dalam kegiatan mereka melaksanakan praktik keagamaan 

Motivasi yang dimiliki oleh mereka juga cukup tinggi, namun mereka masih 

cukup canggung ketika ingin menjalankan kewajiban sebagai manusia kepada 

tuhanya. Kedua dimensi religiusitas masyarakat punk di desa Negla muncul 

dengan teori konsep religiusitas, dimana lima dimensi konsep religiusitas dari 

Glock and Stark ini menemukan dimensi apa saja yang sudah terpenuhi oleh 

anggota yang masuk dalam komunitas punk. 

 
Kata kunci: Komunitas Punk, konsep religiusitas. 
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MOTTO 

 

 

 
“Jangan Hirauan Manusia Lain yang Ingin Menjatuhkan Secara Perlahan Tetapi 

 

Ingatlah Manusia Yang Kuat Adalah Manusia yang Sabar dan Tidak Pantang 

Menyerah Dengan Keadaan” 

 

 

 
“Tekatkan Suatu Keyakinan Dari dalam Diri Pribadi untuk menggapai Suatu 

Tujuan Karena setiap keyakinan di sertai usaha dan doa tidak akan menghianati 

Hasil” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 
Masyarakat pada umumnya memandang kelompok punk sebagai 

segerombolan orang menyimpang baik secara sosial maupun keagamaan. 

Tindakan menyimpang dari anggota punk lebih mendominasi yaitu seperti 

senang dengan minum-minuman beralkohol, mencuri, sampai seks bebas 

sehingga dipandang masyarakat umum jauh dari religiusitas. Tingkah laku 

kriminal anak merupakan gejala personal atau individual kecenderungan 

penyimpangan tingkah laku yang diperhebat dengan stimulus sosial dan 

kondisi kultural. kriminal anak dalam bentuk satu kelompok yang mengikuti 

kelompok lainnya dalam berperilaku hal tersebut dialami oleh remaja punk 

yang sering melakukan norma-norma yang tidak sesuai dengan masyarakat 

yang sering kita sebut dengan perilaku-perilaku negatif.1
 

Akan tetapi, komunitas punk di desa Negla memiliki keyakinan religius 

yang baik. Tidak hanya itu, mereka juga menjalankan praktik keagamaan, 

masing-masing dari mereka masih banyak yang taat dalam ajaran agama 

walaupun dia adalah anggota dari komunitas punk. Mereka beranggapan 

bahwa taat pada ajaran agama tidak ada pengaruhnya terhadap keimanan yang 

 

 

 

1 Dira azida musyarafah, “perilaku menyimpang pada remaja punk di kawasan pasar 16 Ilir 

Palembang”, Intelektualita: Keislaman, social dan sains, VII, Desember 2018, hlm. 133 
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ada di dalam diri mereka walaupun dengan tampilan fasion, cara berpakaian 

dan gaya rambut yang berbeda dengan pada masyarakat pada umumnya. 

Dari pengamatan peneliti, anggota komunitas punk di Negla memiliki 

keberagamaan utuh baik secara keyakinan, ritual, intelektual, ekperiensial, 

maupun konsekuensial.2 Dalam psikologi agama, keberagaan utuh demikian 

juga dikategoriak dengan keagamaan yang matang.3 Oleh karena itu, para 

anggota punk di desa Negla karnanya memiliki keyakinan yang cukup kuat 

mereka mempercayai adanya Tuhan yang telah menciptakan mereka. 

Sehingga sebisa mungkin anggota-angota dari komunitas punk ini bisa 

meyakinkan hatinya untuk dapat menjalankan perintah dan larangan Tuhanya. 

Setelah mempercayai adanya Tuhan yang telah meciptakan semua makhluk 

hidup dan alam semesta mereka juga meyakinkan diri mereka supaya dapat 

melaksanakan kewajiban mereka sebagai makhluk tuhan dengan sepenuh hati 

yaitu dengan menjalankan ibadah berdoa, berpuasa dan yang lainnya. 

Dalam hal pengetahuan anggota-anggota komunitas punk seluruhnya 

memiliki pengetahuan yang cukup dan paham mengenai ajaran agamanya, 

salah satunya mereka juga memahami bahwa Al-qur’an adalah kitab umat 

Islam namun memang dalam hal membaca al qur’an tidak seluruh dari 

 
2 Kelima dimensi keagamaan ini dalam Islam dikenal dengan trilogi iman, islam, dan ihsan. 

Lihat, Roni Ismail, Menuju Hidup Islami (Yogyakarta: Insan Madani, 2009), hlm. 4-9. 

 
3 Tentang “keberagamaan matang, lihat, Roni Ismail, “Konsep Tolernasi dalam Psikologi 

Agama (Tinjauan Kematangan Beragama)”, Religi: Jurnal Studi Agama-Agama, Vol. 8, No. 1, 

2012, hlm. 1-12. Juga, lihat, Roni Ismail, “Mematangkan Keberagamaan Kita”, Suara ‘Aisyiyah, 1 

(96), 2019, hlm. 32-33. 
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anggota punk dapat membacanya dengan secara lancar. Anggota-anggota dari 

komunitas punk juga sebagian memiliki pengalaman atau perasaan religius 

yang tidak terduga. seperti ketika mereka berdoa disana mereka yakin bahwa 

doa mereka terkabulkan walaupun tidak secara langsung. Tidak hanya 

pengalaman ketika berdoa saja namun ketika mereka mendengarkan adzan 

disitu mereka juga merasa bahwa ada getaran perasaan mendapat peringatan. 

Kemudian anggota-anggota punk di Negla sendiri juga sadar bahwa 

membantu orang yang membutuhkan adalah tugas mereka juga karena 

komunitas punk di Negla sendiri juga paham bahwa membantu orang yang 

membutuhkan adalah bentuk komitmen mereka kepada ajaran agamanya. Jadi 

dengan senang hati mereka melakukan hal tersebut untuk mengurangi beban 

orang-orang yang sedang membutuhkan. 

Religiusitas berasal dari bahasa latin religio dari akar kata religure 

yang berarti mengikat. Mengandung makna bahwa dalam agama pada 

umumnya memiliki suatu aturan dan kewajiban yang harus di patuhi dan 

dijalankan oleh pemeluknya. Biasanya religiusitas tertinggi seseorang yaitu 

ditandai dengan adanya keyakinan kepada Tuhan.4 Religiusitas seseorang 

tidak akan terlepas dari aspek keagamaan, sehingga juga di butuhkan arena 

religiusitas yang dapat berperan dalam fungsi melembagakan agama dengan 

cara memberikan pedoman sebagaimana harus bertingkah laku ataupun 

bersikap dalam mengahadapi berbagai masalah yang timbul dan 

4Jumal Ahmad, Religiusitas, refleksi, dan subjektivitas keagamaan, (Yogyakarta: Deepublish, 

2020), hlm. 14 
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berkembang, terutama menyangkut kebutuhan pokok dalam realitas sehari- 

hari,5 kemudian memberikan pegangan kepada setiap individu untuk 

melaksanakan praktek keagamaan, salah satu arena religiusitas dalam 

penelitian ini adalah komunitas punk. 

Di dalam anggota Komunitas punk ini biasanya di dominasi oleh laki- 

dari komunitas punk ini adalah dilihat dari cara berpakaian mereka, 

potongan rambut, serta fasion-fasion yang mereka kenakan. Melalui 

penampilan yang mereka kenakan tidak sedikit masyarakat yang 

berpandangan negatif atas apa saja yang di lakukan oleh komunitas punk di 

desa negla losari brebes ini. tidak sedikit Masyarakat yang mempunyai 

pikiran negatif kepada mereka, masyarakat merasa takut karena melihat 

penampilan yang dikenakan, sehingga masyarakat menebak bahwa tindakan 

apa saja yang di lakukan komunitas punk itu tidak baik atau kurang di terima 

dengan baik oleh masyarakat. 

Setiap diri manusia atau juga di alam ruhaninya, manusia tetap 

memiliki hasrat untuk meyakini dan mengadakan penyembahan terhadap 

kekuatan yang perkasa yang berada di luar dari dirinya.6 Punkers tetap saja 

manusia biasa yang pasti mempunyai kebutuhan akan ruhaninya. 

Sebagaiamana manusia pada umunya, punkers juga merasa jenuh, gelisah 

 

 
 

5 Bobby Prayuda Putra, Konstruksi religiusitas dalam jama’ah tabliqh (study life history 

jamaah tabliq di masjid al-burhan palembang), (Palembang: Universitas sriwijaya palembang, 

2019), hlm. 3 
 

6Fuad Nashori, Rachmy Diana M., “Mengembangkan kreaifitas dalm perspektif psikologi 

islami”, (Yogyakarta: Menara kudus, 2002), hlm. 2 



5  

 

 

untuk berdiri dan bangkit mensubversi hegemoni hitam hati dalam diri dan 

hegemoni hitam budaya punk itu sendiri. 

Berkaitan dengan penjelasan komunitas punk di atas membuat peneliti 

bertanya-tanya mengenai religiusitas komunitas punk baik dari pengalaman, 

praktek keagamaan dan sebagainya. Melalui fenomena tersebut maka 

peneliti 7tertarik untuk melihat sejauh mana religiusitas yang di laksanakan 

oleh komunitas punk di Desa Negla Losari Brebes Jawa Tengah. 

 

B. Rumusan Masalah 
 

Setelah menentukan objek yang akan dijadikan penelitian, selanjutnya 

fokus pada permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian. Yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Religiusitas Komunitas Punk di Desa Negla Losari Brebes 

Jawa Tengah? 

2. Apa motivasi religiusitas komunitas punk di Desa Negla Losari Brebes 

Jawa Tengah? 

3. Bagaimana Pandangan Masyarakat terhadap Religiusitas Komunitas Punk? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 
 

1. Untuk mengetahui religiusitas Komunitas punk di desa Negla Losari 

Brebes Jawa Tengah. 

 

7 Yeti Nurhayati, pengaruh pengajian terhadap sikap keberagamaan komunitas punk muslim 

di terminal pulogadung jakarta timur, Fakultas ilmu dakwah dan ilmu komunikasi Universitas 

Islam Negeri syarif hidayatullah, jakarta: 2011, hlm. 2 
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2. Untuk mengetahui motivasi religiusitas komunitas punk di Desa Negla 

Losari Brrebes Jawa Tengah 

3. Untuk mengetahui Implikasi religiusitas komunitas punk dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

Secara teoritis Penelitian ini di kaji sebagai sebuah bentuk 

sumbangsih pemikiran dari jurusan studi Agama-agama dan harapanya 

dapat menambah wawasan serta pengayaan terhadap kajian bidang 

psikologi, khususnya pada Teori Glock and Stark. 

 
 

2. Manfaat Praktis 

 

Penelitian ini di harapkan dapat membuat komunitas punk 

menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik walupun besar masyarakat 

sekitar menganggap mereka sebagai sampah masyarakat dan sering kali 

di acuhkan setiap kegiatan yang mereka lakukan. Kemudian juga dapat 

memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya bisa sedikit lebih 

baik dalam memberikan masukan kepada komunitas punk. 

E. Tinjauan Pustaka 
 

Sebelum melaksanakan penelitian secara langsung, peneliti 

terlebih dahulu melakukan penelusuran dari berbagai literatur, 
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berkaitan dengan tema yang akan di bahas secara terperinci. Dengan 

menggunakan frasa “Religiusitas, Komunitas Punk” sebagai kata kunci 

dalam pembahasan, namun sebelum masuk dalam penelitian. Peneliti 

menemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan tema yang 

akan di kaji disini. Diantara penelitian yang hampir sama dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Pertama, skiripsi dari Herna Sakila dengan judul “Hubungan 

Religiusitas dengan Perilaku Proposial pada Remaja” yang menjelaskan 

mengenai hubungan yang signifikan antara religiusitas dengan perilaku 

proporsional pada remaja. Dalam penelitiannya yang dilakukan rxy 

mengarah pada hubungan positif dan kedua variabel itu berarti semakin 

tinggi tingkat perilaku proporsional, dan sebaliknya semakin rendah 

tingkat perilaku proporsional.8 

Kedua, skripsi dari Zainuddin Mz Saragih dengan judul 

“Religiusitas Mahasiswa prodi studi agama-agama angkatan 2014 

fakultas ushuluddin dan pemikiran islam uin sunan kalijaga” yang 

menjelaskan perkembangan religiusitas dalam sisi kualitas dan 

kuantitas yang bermakna positif dan dianggap mampu mempengaruhi 

kehidupan para narasumber selepas mendapatkan pendididkan khusus 

 

 

 

 

 

 

8 Herna Sakila, Hubungan Religiusitas dengan erilaku prososial para remaja, (Lampung: 

skripsi fakultas ushuluddin dan Studi Agama Islam Negeri Raden Intan, 2019). hlm. 45 
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mengenai agama lain selain islam, ajaran toleransi, pengetahuan filsafat 

dan bekal ilmu agama lain dari prodi studi agama-agama.9 

Ketiga skripsi dari Doni Setiawan dengan judul “Religiusitas 

Pedagang Es Keliling Di Kota Bengkulu” yang menjelaskan tentang 

pengamalan ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim dalam usaha 

pengaplikasiannnya dalam kegiatan dagang berdasarkan konsep etika 

bisnis dalam islam, yang merupakan suatu usaha yang sistematis dalam 

rangka memberikan suatu perubahan dan perbaikan dari aktifitas 

kegiatan bisnis yang dijalankan dalam kerangka Al-Qur’an dan 

Hadist.10 

Keempat, artikel yang mengkaji keberagamaan menggunakan 

teori Keberagamaan Glock & Stark, yang juga disebut teori Psikografi 

Agama, ditulis Roni Ismail dengan judul “Keberagamaan Koruptor 

menurut Psikologi (Tinjauan Orientasi Keagamaan dan Psikografi 

Agama)”. Ismail menganalisis keberagamaan seorang koruptor, 

walaupun dia seorang Profesor dan Haji, sebagai keberagamaan yang 

tidak memenuhi lima dimensi keagamaan Glock & Stark, yaitu: 

keyakinan, ritual, intelektual, eksperiensial, dan konsekwensial. Sang 

koruptor yang haji dan professor tadi hanya memiliki dimensi 

keyakinan, ritual dan intelektual semata, tetapi ketiga dimensi tersebut 

9 Zainuddin Mz Saragih, “Religiusitas Mahasiswa prodi studi agama-agama angkatan 2014 

fakultas ushuluddin dan pemikiran islam uin sunan kalijaga”, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas 

Ushuluddin dan pemikiran islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 

 
10 Doni Setiawan, “Religiusitas Pedagang Es Keliling di Kota Bengkulu”, (Bengkulu: 

Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, 2020) hlm. 
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tidak terbawa atau pengaruh terhadap kehidupan nyata (dimensi 

eksperiensial) dan moralitas (dimensi konsekuensial) orang tersebut.11
 

Dari keempat skripsi di atas memiliki persamaan mengenai tema 

yang akan di kaji yaitu mengenai Religiusitas dan menggunakan teori 

yang sama meskipun ada sebagian yang menambahkan beberapa teori 

lain di dalamnya. Namun ada perbedaan yang cukup menarik dalam 

penelitian yang di kaji oleh peneliti pada kali ini yaitu perbedaan 

subjek, penelitian ini mengambil subjek Komunitas punk di Desa 

Negla, pentingnya penelitian ini yaitu komunitas punk bila di pandang 

dengan kacamata masyarakat pada umumnya, komunitas punk adalah 

sekelompok orang yang di kenal jauh dengan tingkat religiusitas, 

sehingga disini peneliti akan menelusuri dan mencari tahu sejauh mana 

tingkat religiusitas individu setiap anggota punk dengan menggunakan 

teori dari Glock and Stark mengenai konsep religiusitas yang terbagi 

menjadi lima dimensi. 

 
 

F. Kerangka Teori 
 

Penelitian ini di fokuskan pada religiusitas komunitas punk yang 

dilihat dari praktik kegiatan yang dilakukan oleh komunitas punk di 

desa Negla Losari Brebes. Dimana kegiatan komunitas punk ini 

menunjukan pada praktik keagamaan. Teori yang akan di gunakan 

 

11 Roni Ismail, “Keberagamaan Koruptor menurut Psikologi (Tinjauan Orientasi Keagamaan 

dan Psikografi Agama”, ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Vol. 13, No. 12, 2012, hlm.289- 

304. 
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dalam penelitian ini adalah dimana peneliti menggunakan pendekatan 

teori religiusitas yang di paparkan oleh Glock and Stark sebagai teori 

besar dalam penelitian disini menyebutkan bahwa religiusitas seorang 

individu ataupun kelompok dapat terlihat dan dapat di kaji dan 

dianalisis dalam lima dimensi yaitu dimensi keyakinan(belief) ,dimensi 

peribadatan(practice), dimensi pengatahuan(knowledge), dimensi 

pengalaman(experience) ,  dan dimensi konsekuensi(concequences).12
 

a. Dimensi keyakinan (belief) 

 

Bagian dari keberagamaan yang berkaitan dengan apa saja yang 

harus di percayai termasuk dalam dimensi ideologis. Kepercayaan atau 

doktrin agama adalah dimensi yang paling dasar. Jadi inilah yang 

membedakan satu agama dengan agama yang lainnya. Bahkan satu 

madzab dengan madzab yang lainnya. 

b. Dimensi peribadatan (practice) 

 

Dimensi keberagamaan yang berkaitan dengan sejumlah perilaku 

yang disebut dengan dimensi ritualistic. Yang dimaksud dengan 

perilaku disini bukanlah perilaku umum yang di pengaruhi keimanan 

seseorang, melainkan mengacu kepada perilaku khusus yang di 

tetapkan oleh agama, seperti tata cara ibadah pembabtisan pengakuan 

dosa, berpuasa atau menjalankan ritusritus khusus pada hari-hari suci. 

 
 

12 Rodney Stark and Charles Y. Glock, American piety: The Nature Of Religius Commitment 

menyebutkan lima dimensi keagamaan yaitu belief dimension, ritual dimension, knowledge 

dimension, experiential dimension, dan consequensial dimension, (University Of California press, 

1968), hlm. 14 
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Sholat dengan menghadap kiblat beserta ruku’ dan sujud adalah 

dimensi ritualistic islam. 

c. Dimensi pengetahuan (knowledge) 

 

Setiap agama memiliki sejumlah informasi khusus yang harus di 

ketahui oleh para pengikutnya. Ilmu fiqih di dalam Islam menghimpun 

informasi tentang fatwa ulama berkenaan dengan pelaksanaan ritus- 

ritus keagamaan: perjanjian baru di dalam agama Kristen memuat 

pengetahuan tentang kristus dan para rosulnya. Sikap orang menerima 

atau menilai ajaran agamanya berkait erat dengan pengetahuan orang 

itu. Orang yang sangat dogmatis tidak mau mendengarkan pengetahuan 

dari kelompok manapun yang bertentangan dengan keyakinan 

agamanya. 

d. Dimensi pengalaman (experience) 

 

Dimensi eksperensial berkaitan dengan perasaan keagamaan yang 

dialami oleh penganut agama. Psikologi menamainya religious 

experiences. Pengalaman keagamaan ini bisa saja terjadi sangat 

moderat, seperti kekhusyukan di dalam sholat atau intens seperti yang 

dialami oleh para sufi. 

e. Dimensi konsekuensi (concequences) 

 

Dimensi konsekuensial menunjukan akibat ajaran agama yaitu 

dalam perilaku umum, yang tidak secara langsung dan secara khusus di 

tetapkan oleh agama (seperti dalam dimensi ritualistik). Inilah efek 

ajaran agama pada perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. 
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Efek agama ini boleh jadi positif atau negative: pada tingkat personal 

dan social.13
 

 
 

G. Metode Penelitian 
 

1. Jenis penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif deskriptif yaitu dengan cara pengambilan sempel secara 

purposive. Jenis peneltian ini data-datanya dinyatakan dalam bentuk yang 

verbal kemudian dianalisis untuk mencapai kesimpulan. 

2. Sumber data 
 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber 

data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang 

diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek 

penelitian.14 Sedangkan data Sekunder dalam penelitian yaitu meliputi 

Literatur-literatur yang relevan dengan tema yang akan di kaji seperti 

Skripsi, Thesis, Jurnal, Artikel dan Sejenisnya. 

a. Observasi 

 

Dalam metodologi penelitian ini dilakukan secara sistematis, memiliki 

tujuan tertentu, mensyaratkan ketrampilan dan keahlian observer,  serta 

 

 

 

 
 

13 Jalaluddin Rahmat, Psikologi sebuah Agama: sebuah pengantar, (Bandung: Mizan 

Pustaka, 2013) hlm. 44. 

 
14 Burhan Bungin, “Metodologi penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.132. 
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memerlukan pencatatan dengan segera dan hasilnya kemudin dapat di cek 

dan di buktikan.15 

b. Wawancara 

 

Disini peneliti melakukan tanya jawab dengan sumber secara 

langsung terkait dengan penelitian yang akan dikaji atau masalah yang 

akan di angkat dalam penelitian. Peneliti disini mengambil sumber 3 orang 

yang ikut langsung dalam kemunitas punk yang ada di desa Negla Losari 

Brebes Jawa tengah, Selain dari komunitas punk peneliti juga mengambil 

sumber dari keluarga komunitas punk 2 orang, masyarakat desa Negla 

losari 2 orang, dan 3 teman yang non punk. 

c. Dokumentasi 

 

Peneliti akan berusaha memperoleh berbagai sumber data yang terkait 

dengan penelitian yang akan di kaji baik dokumen berupa foto atau 

gambar, tulisan dan sebagainya sumber penguat dalam penelitian ini. 

dokumentasi yang akan coba di peroleh seperti pada kegiatan komunitas 

punk dan sebagainya. 

3. Teknik Analisis data 

 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara teliti 

serta memberi interpretasi terhadap semua data yang di kumpulkan dengan 

tujuan supaya dapat dilihat berbagai kecenderungan yang terjadi 

berdasarkan fenomena yang berkembang. Sifat analisis dalam penelitian 

kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) 
 

15 Ni’matuzahroh dan Prasetaningrum Susanti, observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi, 

(Malang: UMM Press, 2018), hlm. 46. 
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di sertai dengan penafsiran terhadap arti yang terkandung di balik tampak 

(interpretif). 16
 

 
 

H. Sistematika Pembahasan 
 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, maka peneliti 

perlu menyusun penelitian secara sitematis sehingga dapat menunjukan 

hasil penelitian yang baik dan dapat dipahami, baik untuk penulis 

maupun khalayak umum. Dalam sistematika pembahasan penyusunan 

skripsi ini disusun menjadi tiga bagian diantaranya adalah 

Pendahuluan, isi penelitian dan penutup, kemudian tiga bagian ini di 

uraikan lebih kongkret lagi dalam lima bab yaitu: 

A. BAB I 

 

Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 

kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bab ini 

menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan untuk judul 

penelitian kemudian pentingnya penelitian, uraian singkat mengapa 

penelitian ini dilaksanakan. Dalam bab ini pendahuluan merupakan 

petunjuk untuk melakukan penelitian. 

B. BAB II 
 

 

 

 

 
16 Andi Mappiare AT, Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan 

Profesi, (Malang: Jenggala Pustaka, 2009), hlm. 8 
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Gambaran Umum. Bab ini terdiri dari letak Geografis, sejarah, visi 

dan misi, kemudian kegiatan. Disini peneliti akan menjelaskan secara 

terperinci. 

C. BAB III 

 

Mengenai data-data observasi dan wawancara secara langsung 

mengenai religiusitas komunitas punk di desa Negla Losari Brebes 

Jawa Tengah. 

D. BAB IV 

 

Mengenai analisis dari proses penelitian yaitu Dimensi Religiusitas 

Masyarakat punk di Desa Negla Losari Brebes Jawa Tengah. 

kemudian, Gambaran dari religiusitas komunitas punk dimunculkan 

secara spesifik dan mengkaitkan dengan teori yang akan digunakan. 

E. BAB V 

 

Penutup yaitu peneliti menguraikan jawaban dari rumusan masalah 

yang di kaji, kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan pada suatu 

penelitian yang telah di bahas di dalam berbagai bab sebelumnya, dan 

yang terakhir di sertakan saran atau masukan dari peneliti yang 

berkaitan dengan hasil penelitian. 
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A. Kesimpulan 

BAB V 

PENUTUP 

 

Setelah dilakukan pembahasan dan penguraian terkait rumusan 

masalah dalam penulisan ini mengenai religiusitas Komunitas punk di 

desa Negla Losari Brebes Jawa Tengah dapat diambil kesimpulanya 

sebagai berikut: 

1. Dengan adanya landasan teori dari Glock and Stark, masih banyak 

beberapa anggota yang masuk dalam dimensi yang di paparkan 

oleh mereka. Yang pertama dimensi keyakinan disini hampir 

seluruh anggota punk negla yakin bahwa tuhan itu ada, kedua 

dimensi praktik agama disini meliputi rukun islam seperti 

keterangan dari Sajum dan mas andre anggota punk bahwa mereka 

menjalankan rukun islam yang termasuk dalam praktik agama, 

ketiga dimensi pengalaman disini hampir sebagian anggota 

memiliki pengalaman agama seperti ketika mereka berdoa 

walaupun tidak secara langsung namun doa mereka pernah di 

kabulkan, keempat dimensi pengetahuan jadi ada beberapa anggota 

pada saat sebelum masuk dalam anggota punk mereka masuk 

dalam lingkup pondok pesantren, adapun yang memiliki 

pengetahuan agama setelah mereka masuk dalam komunitas punk, 

dan yang terakhir dimensi konsekuensi dimana mereka memiliki 
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komitmen dalam ajaran agama seperti membantu orang-orang yang 

membutuhkan. 

2. Jadi anggota punk di desa Negla mereka memiliki harapan supaya 

mereka dapat lebih baik untuk kedepannnya, walau mungkin 

keadaan mereka sekarang di kenal dengan perkumpulan anak 

nakal, namun mereka memiliki harapan untuk bisa menjadi lebih 

baik dimasa depan, disini tidak hanya mengenai kehidupan 

duniawi saja namun mengenai agama juga. Mungkin untuk 

sekarang mereka hanya butuh kebebasan, dorongan, motivasi dan 

pengatahuan dari orang-orang terdekat mengenai cara kehidupan 

dan beragama yang baik. 

3. Masyarakat melihat bahwa anak punk tidak seluruhnya berperilaku 

buruk, karena anak-anak punk di negla sendiri dapat menunjukan 

bahwa mereka juga dapat menjalankan praktik keagamaan yang 

cukup dalam kegiatanya. Dalam hal beribadah individu juga ada 

sebagian anak-anak punk yang masih rajin manjalankan 

kewajiaban agama. 

B. Saran 
 

Berkenaan dengan penulisan Religiusitas komunitas punk di desa 
 

Negla Losari Brebes Jawa Tengah kritik serta saran dari penulis 

adalah sebagai berikut: 

1. Perlunya penyampaian pengetahuan tentang keagamaan kepada 

komunitas punk, khususnya kepada mereka yang sedari kecil tidak 
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pernah mendapat pendidikan karena faktor ekonomi. Hal ini 

sebenarnya sangat penting bagi mereka dikarenakan tanpa adanya 

pembimbing mereka akan seterusnya tersesat. 

2. Untuk penulis lain, dalam penulisan ini bisa dijadikan bahan acuan 

atau bahan rujukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat, dan 

di harapkan dapat menambah wawasan keilmuwan, khususnya 

mengenai religiusitas komunitas punk di desa Negla. 
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