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BAB 4 

PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.01. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian “Motivasi Perempuan Dewasa Awal Mengikuti Komunitas Sepeda 

Motor di Semarang” ini dilakukan dengan 3 orang subjek perempuan yang berada 

pada usia dewasa awal dan mengikuti komunitas sepeda motor di Semarang. 

Peneliti mendapatkan subjek sesuai dengan kriteria, I sebagai subjek pertama, M 

sebagai subjek kedua dan P sebagai subjek ke tiga. Penelitian dilakukan dengan 

meminta ijin subjek untuk melakukan proses penelitian dengan melakukan 

wawancara dan observasi selama wawancara berrlangsung. Peneliti juga meminta 

ijin subjek untuk mewawancarai orang di sekitar subjek terkait dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti. 

Peneliti mendapatkan subjek bedasarkan pencarian yang pernah peneliti 

lakukan. Dua subjek dalam penelitian ini berdomisili di Semarang yaitu M dan P dan 

1 subjek berada di Ungaran, yaitu I. Wawancara dan observasi dilaksanakan pada 

lokasi yang berbeda sesuai kesepakatan yang dilakukan antara peneliti dan 

masing–masing subjek. Sebelum melakukan proses penelitian, peneliti meminta 

persetujuan subjek untuk mengisi inform consent. 

I merupakan seorang janda beranak satu yang masih berusia 13 tahun. 

Subjek pertama yaitu I bertempat tinggal di Ungaran. I merupakan anak terakhir dari 

5 bersaudara memiliki seorang ibu yang sudah tua dan masih tinggal serumah, ayah 

I dulunya merupakan seorang ustad di desa tempat subjek tinggal namun sudah 
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meninggal dunia saat subjek berusia 22 tahun. Ibu I dulunya merupakan guru 

sekolah TPQ di Ungaran. Ke empat kakak I sudah berkeluarga dan tinggal di luar 

kota. Keluarga I merupakan keluarga dengan kondisi ekonomi menengah. Dalam 

komunitas I berkedudukan sebagai seksi humas. Hal ini disebabkan lantaran I yang 

mudah bergaul dengan siapa saja, termasuk dengan warga sekitar tempat tinggal I.  

Subjek kedua yaitu M merupakan seorang perempuan dewasa awal turunan 

Jawa. M tinggal serumah dengan orang tua dan memiliki dua saudara, yaitu adik 

laki-laki. Subjek terlihat dari keluarga menengah, ayah M memiliki bengkel sepeda 

motor di rumah dan ibu subjek merupakan ibu rumah tangga. M sendiri sudah 

bekerja sebagai seorang sales promotion girl di salah satu mall di Ungaran. 

Lingkungan kerjanya ini yang membuat M selalu dituntut tampil rapi, wangi, dan 

selalu berdandan disetiap harinya. M sudah mulai bekerja semenjak lulus dari 

bangku sekolah menengah atas. Dalam komunitasnya M mempunyai posisi sebagai 

sekertaris. 

P merupakan subjek ketiga peneliti yang bekerja di salah satu pabrik 

garment di Ungaran. P merupakan anak pertama dari dua bersaudara, P tinggal 

bersama ibu, ayah dan adiknya yang masih duduk di bangku sekolah menengah 

pertama. Ayahnya mempunyai toko sembako dirumah dan ibunya adalah seorang 

perias. Hal ini membuat P dekat dengan kedua orangtuanya. Keluarga P merupakan 

keluarga dengan kondisi ekonomi menengah. Dalam komunitasnya P mempunyai 

posisi sebagai humas.  
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4.02. Persiapan Pengumpulan Data 

Sebelum melakukan proses penelitian ada beberapa persiapan yang peneliti 

lakukan, yaitu : 

a. Menentukan kriteria subjek 

Peneliti menentukan kriteria bedasarkan tujuan dan keperluan dari penelitian 

yang berjudul “Motivasi Perempuan Dewasa Awal Mengikuti Komunitas Sepeda 

Motor di Semarang”. Subjek dalam kriteria ini merupakan seorang perempuan 

yang berada pada usia dewasa awal dan mengikuti komunitas sepeda motor di 

Semarang. 

b. Pencarian subjek 

Peneliti melakukan pencarian subjek di area komunitas sepeda motor Rx 

King di Semarang. Pencarian subjek tersebut membuahkan 3 subjek untuk 

peneliti. Subjek 1 I. Subjek merupakan salah satu teman peneliti yang juga 

merupakan anggota komunitas sepeda motor yang sama dengan peneliti selama 

kurang lebih 5 tahun. Subjek ke dua M, merupakan salah satu teman peneliti 

semenjak duduk dibangku SMP dan merupakan anggota komunitas sepeda 

motor di Semarang juga. Subjek ke 3 P merupakan teman dari subjek I yang 

pada akhirnya bersedia berbagi cerita dengan peneliti karena teman dekatnya 

juga menjadi subjek penelitian ini. 

c. Menyusun pokok–pokok wawancara 

Pokok–pokok wawancara di buat bedasarkan tema dan teori dalam 

penelitian yang peneliti lakukan. Tema yang akan diungkap dalam penelitian ini 

adalah mengenai Motivasi ERG (Exsistence, Relatedness dan Growth) yang akan 
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diteliti pada setiap subjek. Bagaimana motivasi ERG dapat muncul dan seperti 

apa prosesnya. Selama proses wawancara peneliti juga menyiapkan alat 

pelengkap untuk mempermudah proses penelitian. 

4.03. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Penelitian dengan judul “Motivasi Perempuan Dewasa Awal Mengikuti 

Komunitas Sepeda Motor di Semarang” ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif ini menggunakan wawancara dan observasi selama 

proses wawancara untuk pengumpulan data. Jadwal pengumpulan data merupakan 

kesepakatan antara subjek dan peneliti. Pertemuan dengan subjek dapat berjalan 

dengan lancar tanpa halangan berarti hanya terkadang ada kebisingan sesaat. 

Sebelum melakukan wawancara, peneliti melakukan pembangunan rapport dengan 

subjek yang merupakan teman dari teman peneliti.  

Pembangunan rapport dilakukan untuk mempermudah keterbukaan subjek 

terhadap peneliti dalam pengambilan data. Peneliti kemudian meminta kesediaan 

subjek untuk membagikan ceritanya sesuai dengan penelitian yang akan diungkap. 

Pengambilan data disesuaikan dengan kriteria subjek. Kriteria subjek yang 

ditentukan adalah perempuan yang berada pada usia dewasa awal dan mengikuti 

komunitas sepeda motor di Semarang. Peneliti mendapatkan 2 subjek dengan 

cukup mudah karena merupakan anggota komunitas sepeda motor yang sama 

dengan peneliti, sedangkan subjek yang ketiga dengan cara bertanya dengan  

teman peneliti. Tahap akhir yang peneliti lakukan adalah wawancara dan observasi 

selama melakukan wawancara. Berikut rincian jadwal melalui tabel jadwal 

pelaksanaan pengumpulan data oleh ketiga subjek: 
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Tabel 4.1 
Jadwal Pertemuan dengan Subjek 

No. Inisial Tanggal Lokasi Tahap Pengambilan Data 

1. I 07 – 05 – 2018 Café (Ungaran) Wawancara dan Observasi 

30 – 11 – 2018 Café (Ungaran) Wawancara dan Observasi 

11 – 12 – 2018 Bengkel (Semarang) Wawancara dan Observasi 

2. M 20 – 05 – 2018 Café (Semarang) Wawancara dan Observasi 

04 – 12 – 2018 Café (Semarang) Wawancara dan Observasi 

3. P 10 – 05 – 2018 Café (Semarang) Wawancara dan Observasi 

19 – 12 – 2018 Rumah I (Ungaran) Wawancara dan Observasi 

 
4.04. Hasil Pengumpulan Data 

4.04.01. Subjek 1 

a. Identitas Subjek 

Inisial    : I 

Jenis kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam 

Tempat, tanggal lahir  : Ambarawa, 27 juni 1990 (28 tahun) 

Tempat tinggal / Domisili : Ungaran / Ungaran 

Cita – cita   : Freestyler Sepeda Motor  

Pendidikan   : SMA 

Pekerjaan   : Wiraswasta 

Hobi    : Touring 

Status    : Janda  

Jumlah anak   : 1 (usia 13 tahun) 

Jumlah saudara  : 5 (anak terakhir) P : 5   L : - 

Orang tua   :  - Ibu (mantan guru sekolah TPQ Ungaran 

                                         - Ayah (sudah meninggal) 
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b. Hasil Observasi 

Wawancara dengan subjek I dilakukan sebanyak dua kali. Pada wawancara 

pertama subjek berpakaian santai dengan celana jeans panjang, mengenakan kaos 

dan membawa jaket kulit. Peneliti dan subjek berencana bertemu pada Jumat 

malam disebuah café dengan suasana yang cukup tenang. Subjek terlihat dalam 

keadaan sehat. Peneliti dan subjek sedikit berbincang–bincang mengenai sepeda 

motor sebelum memulai proses wawancara dan observasi. Peneliti mempersilahkan 

subjek memakan snack dan minum terlebih dahulu sebelum memulai wawancara. 

Subjek I memiliki postur tubuh tinggi semampai dengan tinggi badan 168 cm 

dan berat badan 55 kg. Saat bertemu dengan peneliti, I mengenakan kaos rx king 

berwarna putih, membawa jaket kulit dan memakain celana jeans panjang berwarna 

hitam. Tak lupa I juga menggunakan sepatu berwarna putih senada dengan baju 

yang I kenakan. I memiliki rambut panjang lurus dengan warna coklat. I dapat 

berbicara dengan lancar dan mudah terbuka dengan peneliti. I banyak bercerita 

dengan peneliti dan menjelaskan opininya terhadap berbagai macam hal terkait 

perjalanan hidupnya. Subjek juga menceritakan tentang awal mula subjek menyukai 

sepeda motor sampai akhirnya memutuskan mengikuti komunitas sepeda motor 

dengan lancar dan dengan beberapa ekspresi senang dan gesture tubuh yang 

tenang. Ada bagian dimana subjek merasa sedikit bersedih yang ditunjukkan 

dengan perubahan nada bicara dan ekspresi wajah ketika peneliti menyinggung 

mengenai ayah dan mantan suaminya. Hal ini disebabkan karena ada campur 

tangan ayah dan mantan suaminya di dalam perjalanan subjek di dunia sepeda 

motor. Subjek sempat menirukan suara mantan suaminya saat di persidangan 
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perceraian mereka, dimana hal ini sampai sekarang masih melekat jelas di dalam 

ingatan subjek. Wawancara tetap berjalan lancar dan subjek dapat menceritakan 

tentang perjalanan hidupnya dan mengutarakan pendapatnya dengan baik terkait 

pertanyaan motivasinya mengikuti komunitas sepeda motor. 

Pada saat wawancara kedua, subjek juga terlihat tenang dan santai dengan 

menggunakan celana jeans sobek di lutut, baju kaos berwarna hitam dan sandal 

jepit. Subjek menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti dengan santai dan lugas. 

Sempat juga subjek menceritakan pengalamannya yang sempat terlupakan pada 

saat wawancara pertama. Kali ini subjek tidak sendirian, subjek ditemani oleh 3 

orang laki-laki yang merupakan anggota komunitas sepeda motornya, dikarenakan 

lokasi café yang cukup jauh dari tempat tinggal subjek dan jam yang sudah cukup 

malam, karena wawancara dilakukan setelah subjek “kumpulan” rutin dengan 

komunitas sepeda motornya.  

Wawancara ketiga kali ini dilakukan disalah satu bengkel sepeda motor di 

daerah tembalang pada siang hari, saat itu subjek sedang berada di bengkel karena 

sepeda motornya mengalami kerusakan pada bagian mesin. Kali ini subjek memakai 

celana jeans berwarna hitam lengkap dengan jaket komunitasnya. Subjek bercerita 

mengenai perawatan sepeda motornya, keahliannya dalam merawat sepeda  

motornya dan juga keahliannya dalam memperbaiki sepeda motornya dikala rusak 

ringan. Terlihat 5 orang laki-laki yang juga merupakan anggota komunitas sepeda 

motornya menemaninya siang itu. Mereka terlihat sangat akrab. 

c. Hasil wawancara subjek I 

1. Gambaran Umum Subjek I 
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I merupakan seorang perempuan dewasa awal yang berstatus janda dengan 

1 orang anak. I mempunyai usaha perkebunan di Ambarawa. I merupakan anak 

terakhir dari 5 bersaudara memiliki seorang ibu yang sudah tua dan masih 

tinggal serumah, ayah I dulunya merupakan seorang ustad di desa tempat 

subjek tinggal namun sudah meninggal dunia saat I berusia 22 tahun. Ibu I 

dulunya merupakan guru sekolah TPQ di Ungaran. I menyukai sepeda motor 

semenjak duduk di bangku SMP dan I merupakan seksi humas di dalam 

komunitasnya. 

2. Hubungan Dengan Orang Tua 

Hubungan I dengan keluarga terbilang cukup harmonis. Kecuali dengan 

sang ayah. Ayah I termasuk tipe orang yang otoriter dan sedikit egois. I jauh 

lebih dekat dan sangat patuh dengan ibunya, apa saja yang ibunya inginkan 

akan berusaha I penuhi. Ibu I termasuk tipe orang yang sangat pengertian 

terhadap anak-anaknya, tak heran apabila ibunya adalah jembatan komunikasi 

antara I dengan sang ayah. 

3. Hubungan Dengan Ayah 

Hubungan I dengan ayahnya bisa dibilang kurang harmonis. I hampir setiap 

hari terlibat adu mulut. Hal ini disebabkan karena perbedaan sudut pandang 

antara ayahnya dan dirinya. Ayahnya termasuk orang yang otoriter. Apa yang 

menurut ayahnya benar akan selalu dipertahankan, sedangkan I adalah tipe 

orang yang selalu ingin menunjukkan bahwa apa yang dirinya yakini adalah yang 

paling benar. Sejak duduk di bangku Sekolah Dasar, I sudah cukup memahami 

bahwa ayahnya selalu mengatur hidupnya. Hal ini berlaku juga untuk empat 
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orang kakak perempuan I. Namun hanya I saja yang terkadang tidak mengikuti 

aturan sang ayah. Hal ini menyebabkan I terlihat berbeda dengan kakak-

kakanya lantaran I suka membantah sang ayah. Pernah sekali waktu I 

menentang sang ayah karena ayah I melarangnya mengendarai sepeda motor, 

namun I nekat membawa pulang sepeda motor milik temannya, hal ini membuat 

ayahnya marah sampai masuk ke rumah sakit karena darah tingginya kumat. Hal 

ini berlangsung terus menerus apabila I dan sang ayah mengalami gesekan 

lantaran perbedaan sudut pandang keduanya sampai sang ayah meninggal 

dunia. I sangat terpukul dengan kepergian sang ayah, walaupun I dan ayahnya 

sering bertengkar namun I sadar bahwa ayahnya begitu menyayangi dirinya.   

4. Hubungan Dengan Saudara Sekandung  

Dengan saudara-saudaranyapun sejak kecil I dibilang sangat dekat, mereka 

sering menghabiskan waktu bersama sampai satu persatu menikah. Semua 

saudara I berjenis kelamin perempuan. Maka tak heran apabila mereka saling 

menjaga dan melindungi satu sama lain. Kakak pertama dan ketiga adalah anak 

yang paling dekat dan patuh dengan sang ayah, tak heran jika kedua kakak I ini 

selalu gemar menasehati I. Karena hanya I yang selalu bertentangan dengan 

sang ayah dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Ke empat kakak 

I sudah berkeluarga dan tinggal di luar kota. Walaupun demikian mereka tetap 

menjaga hubungan komunikasi dengan baik. 

5. Masa Kecil Subjek I 

Masa kecil I cukup berbeda dengan teman-teman seusianya, I lebih suka 

bermain motor-motoran dibandingkan bermain boneka semasa TK subjek I lebih 
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menyukai memakai celana daripada memakai rok, dan terlebih lagi I lebih 

banyak mempunyai teman laki-laki dibandingkan teman perempuan. Saat duduk 

dibangku SD kelas 3, I pernah sekali jatuh dari latihan mengendarai sepeda 

hingga kakinya patah. Ternyata hal inilah yang membuat ayahnya selalu 

menjaga dirinya lebih ketat daripada kakak-kakaknya. Hal inilah yang menjadi 

ketakutan tersendiri untuk sang ayah saat melihat I mengendarai sepeda motor. 

Ayahnya takut I jatuh lagi seperti waktu yang lalu dan I lebih suka bermain sepak 

bola dengan teman-teman kampungnya. I mulai bisa mengendarai sepeda 

dengan lancar, tentunya saat ayahnya sedang pergi bekerja. Saat ada ayahnya 

dirumah, I cenderung memilih pergi dengan berjalan kaki dengan teman laki-laki 

di kampungnya. Hal ini I lakukan karena ibunya memintanya demikian. Bahkan 

beberapa kali I bercerita bahwa dirinya sempat mengotak atik sepeda milik 

temannya, ada yang dicat, ada yang di ubah bentuk setangnya, dsb. 

6. Masa Remaja Subjek I 

Memasuki masa remaja, I semakin memperlihatkan bahwa dirinya tertarik 

dengan dunia otomotif, sejak duduk dibangku sekolah menengah pertama 

berbekal sepeda motor pinjaman teman sepermainannya, I mulai belajar 

mengendarai sepeda motor. Ayah I yang mengetahui hal tersebut langsung 

memarahi I karena menganggap bahwa anak perempuan lebih baik 

diboncengkan daripada mengendarai sepeda motor sendiri. Namun bukan I 

namanya apabila tidak melawan ayahnya yang otoriter, I tetap mengendarai 

sepeda motor secara diam-diam di belakang ayahnya. Memasuki usia 17-an, 

saat duduk dibangku sekolah menengah atas, I mulai berani membawa pulang 
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sepeda motor milik temannya dengan harapan semakin dewasa dirinya, ayahnya 

bisa menyetujui keputusannya untuk mengendarai sepeda motor. Akan tetapi 

lagi-lagi ayah I tetap melarangnya. Tentunya I tidak mengubris larangan 

ayahnya, I tetap mengendarai sepeda motor dan bahkan mengikuti komunitas 

sepeda motor. Sampai suatu ketika saat I berusia 20 tahun, ayah I jatuh sakit 

dan meninggal dunia dengan mewariskan perkebunan untuk istri dan anak-

anaknya. I menggunakan warisan tersebut untuk membeli sepeda motor Rx King 

tahun 1989.  

7. Masa Dewasa Awal Subjek I 

I menikah pada usia 20 tahun, beberapa bulan sebelum ayahnya meninggal 

dunia. Awal pernikahan I sangat bahagia, suaminya sangat pengertian mengenai 

dirinya terkecuali mengenai dunia otomotif. Suami I melarang istrinya untuk 

mengikuti komunitas sepeda motor karena sebagai istri I harus selalu dirumah 

mengerjakan pekerjaan rumah dan melayani suaminya. Walau dengan berat hati 

akhirnya I menuruti apa kata suaminya dengan berhenti mengikuti segala 

macam kegiatan yang berhubungan dengan komunitas sepeda motornya, 

bahkan I sudah tidak pernah mengendarai sepeda motor Rx King semenjak 

menikah.  

Beberapa tahun kehidupan rumah tangga I berjalan dengan bahagia tanpa 

ada kendala yang berarti. Memasuki usia pernikahan yang ketujuh, I merasa 

suaminya yang mempunyai usaha bengkel sepeda motor tersebut mulai jarang 

pulang kerumah. Sang suami lebih sering tidur di bengkel. Apabila pulang 

kerumahpun larut malam dan langsung tidur, tanpa memperhatikan I dan sang 
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anak. Suatu ketika I bertanya kepada suaminya mengenai kebiasaan baru 

suaminya tersebut, namun bukannya jawaban yang I dapat melainkan tamparan 

dan ucapan kasar dari sang suami. Sang suami merasa I tidak mempercayainya. 

Lalu karena I merasa bersalah I meminta maaf dan akhirnya beberapa bulan I 

diam saja dengan kelakuan suaminya yang jarang pulang kerumah, tidak 

perhatian dengan I dan dengan anaknya, bahkan apabila ditanya cenderung 

marah-marah. I bertahan dengan kondisi pernikahan seperti itu selama kurang 

lebih 2 tahun. 

Tiba saat dimana memasuki akhir dari tahun kedelapan pernikahan I dan 

suaminya, I berniat memperbaiki hubungannya dan sang suami yang lumayan 

renggang selama 2 tahun terakhir. Suatu siang I membawa bekal makanan ke 

bengkel milik suaminya tersebut, namun bukan sambutan hangat yang I terima 

melainkan I melihat sosok perempuan yang tidak asing dimatanya sedang 

bermesraan dengan sang suami. Segera I menghampiri suaminya dan 

perempuan itu untuk meminta penjelasan. Ternyata selama 2 tahun terakhir, 

suami I mempunyai hubungan istimewa (berselingkuh) dengan sahabat I sendiri. 

Bahkan dalam posisi itu, suaminya lebih membela sahabatnya dibandingkan I. 

Suami I mengatakan bahwa I tidak ada apa-apanya dibandingkan sahabatnya, I 

hanya sampah yang menyukai berkumpul dengan banyak laki-laki. Hal tersebut 

tentunya sangat melukai hati I. Walaupun dahulu I bertemu dengan suaminya 

tersebut juga saat acara perayaan anniversary salah satu komunitas sepeda 

motor di Semarang, dan pada akhirnya sang suami meminta cerai. Tak hanya 
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sakit hati, I bahkan menyumpahi dirinya sendiri bahwa I tidak akan pernah 

percaya lagi dengan laki-laki untuk menjalin suatu hubungan yang serius.  

Lepas masa perceraian tersebut, I kembali tinggal dengan sang ibu. 

Kegiatan sehari-hari I adalah mengurus ibunya yang sudah tua, dan anak 

semata wayang hasil dari pernikahannya, I juga sibuk mengurus perkebunan 

peninggalan sang ayah. Perkebunan itu adalah salah satu dari beberapa mata 

pencaharian I untuk mencukupi kebutuhan dirinya, anak dan ibunya sehari-hari. I 

merupakan perempuan mandiri semenjak kecil, tak heran I masih mampu berdiri 

sendiri setelah lepas dari suaminya. Namun, I tetaplah seorang perempuan yang 

berhati lembut, I terlihat begitu terpukul sehingga I memutuskan untuk kembali 

dengan teman-teman komunitas sepeda motornya dan teman-temannya mulai 

menghiburnya. Selama 2 minggu I meninggalkan rumah dan pergi touring 

mengelilingi berbagai kota dengan beberapa anggota komunitasnya dengan 

tujuan agar I dapat melupakan perceraiannya tersebut. Tak menyangka hati I 

berangsur membaik dengan adanya touring ini. I merasa teman-teman 

komunitasnya menjaganya disetiap waktu, menghiburnya dikala mengalami 

kesedihan dan membantunya disaat mengalami kesulitan, I merasa aman dan 

merasa sangat di sayang ketika berada bersama teman-teman komunitasnya. 

Bahkan I merasa teman-temannya sudah seperti saudara I. 

Pada hari sabtu di setiap minggunya, I selalu menyempatkan berkumpul 

dengan teman-teman komunitasnya. I melakukannya dengan rutin bahkan 

hampir tidak pernah absen untuk berkumpul dengan teman-teman 

komunitasnya. Terkadang I mengajak teman-teman komunitasnya berkumpul 
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dirumahnya, agar ibu dan anaknya mengetahui kegiatan I diluar setiap sabtu 

seperti apa. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk masyarakat sekitar 

tempat tinggalnya. Masyarakat menilai dengan I mengendarai sepeda motor dan 

mengikuti komunitas sepeda motor yang mayoritas anggotanya laki-laki dan erat 

dengan aktifitas seperti merokok, I pastilah akan terjerumus ke dalam hal-hal 

tersebut. Masyarakat menilai sebagai seorang perempuan I harusnya lebih 

sering dirumah mengurus anak dan ibunya, bukan malah pergi berkumpul 

sampai larut malam dengan para laki-laki yang bukan muhrimnya. Terlebih lagi 

masyarakat merasa terganggu dengan suara bising yang ditimbulkan dari 

knalpot sepeda motor Rx King setiap kali I lewat dengan mengendarai sepeda 

motornya dan juga setiap ada kumpulan dirumah I masyarakat merasa risih 

karena suara yang ditimbulkan knalpot tersebut. 

Anggapan masyarakat tersebut bertolak belakang dengan apa yang 

sebenarnya terjadi di dalam kehidupan I. Masyarakat tidak mengetahui bahwa 

dengan dirinya mengikuti komunitas sepeda motor dirinya jauh merasa lebih 

bahagia daripada harus berdiam diri dirumah, I merasa menemukan kebebasan 

di dalam komunitas sepeda motor tersebut. Lambat laun I merasa tertantang 

untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa anggapan masyarakat selama ini 

mengenai dirinya salah. Mengenai suara sepeda motor yang berisik I mencoba 

untuk memberi pengertian perlahan kepada masyarakat bahwa suara yang 

ditimbulkan dari sepeda motor jenis 2 tak memang seperti itu adanya. 

8. Hubungan Dengan Anak  
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Hubungan I dengan sang anak sangatlah dekat, anak I selalu menuruti apa 

kata-kata ibunya. Bahkan semenjak kecil sang anak jauh lebih dekat dengan I 

ketimbang dengan ayahnya. Hal ini tentunya mengurangi beban I setelah resmi 

bercerai dengan suaminya, karena anak I hampir tidak pernah bertanya dimana 

ayahnya. Apabila I sedang pergi berkumpul dengan komunitasnya, anak I sering 

di ajak subjek pergi berkumpul dengan komuitasnya atau dititipkan ke rumah 

adik dari ibunya atau adik dari ibunya yang datang ke rumah I untuk menemani 

anaknya sampai dia kembali ke rumah. Sebenarnya ibu I masih mampu menjaga 

anak I, namun I tidak tega lantaran ibunya sudah tua. Sedari kecil, anak I sudah 

mulai diperkenalkan dengan dunia otomotif oleh I. Anaknya belajar tentang 

nama-nama alat transportasi darat, laut dan udara.  Belajar mengenai macam-

macam profesi di dalam dunia otomotif. Bahkan untuk anak usia 13 tahun, anak I 

sudah berhasil mengendarai sepeda roda dua dengan sangat lancar. Hal ini 

membuat I bangga, karena I mempunyai generasi penerus untuk hobinya. 

9. Relasi Sosial Subjek I 

Dalam hubungan bermasyarakat, I aktif dalam berbagai kegiatan sosial 

dalam masyarakat semenjak dirinya menikah, contohnya saja arisan bulanan 

RT/RW, pengajian dll. Akan tetapi I merasa bahwa masyarakat sekitar, terutama 

ibu-ibu kerap memandang dirinya sebelah mata lantaran ia mengikuti komunitas 

yang anggotanya 95% adalah laki-laki. Walaupun demikian, I tetap berusaha 

bersikap baik dengan masyarakat sekitar dengan cara tetap menyapa, tetap 

berkumpul dengan masyarakat sekitar dan membantu apabila ada yang 

membutuhkan bantuannya. Bahkan I mempunyai kegiatan kerja bakti yang 
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dilakukan setiap tiga bulan sekali dengan anggota komunitasnya yang bertempat 

di lingkungan tempat tinggal I yang bertujuan untuk menunjukkan kepada 

masyarakat bahwa komunitas sepeda motor yang I ikuti adalah komunitas yang 

positif.  

10. Peran Subjek I dalam Komunitas  

Di dalam komunitas sepeda motor yang I ikuti, I yang sudah lebih dari 5 

tahun bergabung telah dipercaya sebagai seksi humas. Hal ini dikarenakan sifat 

humble dan ramah yang melekat pada diri I membuatnya mudah berkumpul dan 

bergabung dengan siapa saja dari berbagai kalangan. I kerap mengurusi 

perijinan acara kegiatan komunitasnya dengan masyarakat dan aparat sekitar 

lokasi acara yang akan ditempati. Tak hanya dengan masyarakat dan aparat 

saja I mampu menjalin hubungan dengan baik, akan tetapi dengan sesama 

anggotapun I mampu menjalin hubungan dengan baik juga. Bahkan semua 

anggota komunitasnya sudah I anggap seperti saudara. Beberapa anggota 

komunitasnya sering bercerita kepadanya mulai dari masalah pribadi sampai 

masalah komunitas.  

Dalam pembentukan lambang komunitas yang sampai sekarang masih 

digunakan oleh komunitasnya, I turut ambil peran. I bahkan sampai pergi ke 

Jakarta ke tempat YRKI (Yamaha Rx King Indonesia) untuk mengurus ijin 

lambang komunitasnya tersebut. Tentunya dirinya didampingi dengan beberapa 

anggota yang lain. I yang dianggap sebagai senior di dalam komunitasnya juga 

kerap mengikuti acara pengukuhan anggota baru. Biasanya I berperan sebagai 

penasehat acara di dalam acara tersebut. Kegiatan mingguan rutin di hari sabtu 
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hanya membahas kegiatan bulanan yang akan dilakukan. Ada 3 kegiatan besar 

di dalam komunitasnya. Kegiatan 1 adalah buka puasa bersama, kegiatan 2 

adalah acara memperingati HUT Kemerdekaan RI, dan kegiatan 3 adalah Bakti 

Sosial ke Panti Asuhan/Panti Wreda. Ketiga kegiatan itu adalah kegiatan wajib 

yang I usulkan kepada ketua komunitasnya mulai dari tahun 2008 dan sampai 

sekarang terus berjalan.  

11. Motivasi Subjek I Mengikuti Komunitas Sepeda Motor 

I menceritakan tentang dengan jelas kepada peneliti awal mula I mengikuti 

komunitas sepeda motor. Semuanya berawal dari I yang merasa berbeda 

dengan kakak-kakak perempuannya, dimana semasa kecil kakak-kakaknya 

menyukai boneka dan dirinya menyukai motor-motoran. Tidak hanya itu, I 

merasa semenjak kecil dirinya tidak menyukai menggunakan rok seperti kakak-

kakaknya. Lalu beranjak di usia 15 tahun, I mulai mengenal sepeda motor 

melalui teman-teman kampungnya. Semenjak kecil I memang lebih banyak 

mempunyai teman laki-laki dibandingkan dengan teman perempuan. 

Lalu I mulai belajar mengendarai sepeda motor temannya, selang beberapa 

waktu I memberanikan diri untuk meminta sepeda motor kepada ayahnya, akan 

tetapi ayahnya menolak dengan alasan I perempuan dan tidak baik mengendarai 

sepeda motor. Ayah I memang tipe orangtua otoriter, dimana semua peraturan 

dirumah harus sesuai dengan apa yang ayahnya inginkan. Tentunya I merasa 

kecewa dengan keputusan ayahnya yang tidak membolehkan dirinya memiliki 

sepeda motor. Tetapi di belakang ayahnya I selalu mengendarai sepeda motor 

milik temannya ketika sedang berkumpul bersama. Pernah suatu ketika I nekat 
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pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor milik temannya dengan 

harapan ayah I akan bangga melihat I bisa mengendarai sepeda motor. Akan 

tetapi respon ayahnya justru bertolak belakang dengan harapan I, ayahnya 

marah besar dan menghukum I tidak boleh pergi bermain lagi dengan teman-

temannya.  

Tiba sampai dimana ayah I mengalami sakit keras dan kemudian meninggal 

dunia saat I berusia 22 tahun, ayah I meninggalkan warisan berupa perkebunan 

yang sudah dibagi menjadi 5 bagian. Kemudian I menjual sebagian jatah 

perkebunan miliknya itu dan membelikan uang hasil penjualannya dengan 

sepeda motor jenis Rx King tahun 1989. Ibu I tentunya kaget ketika I membawa 

pulang sepeda motor tersebut. Akan tetapi ibu I merupakan ibu yang sangat 

pengertian, ibu I hanya mengingatkan agar anak perempuannya tetap berhati-

hati dalam mengendarai sepeda motor dan tidak salah pergaulan.  

Semenjak itu I selalu memakai sepeda motor setiap kali berkumpul dengan 

teman-teman kampungnya, hingga sampai pada suatu hari teman dari teman I 

mengajaknya untuk berkumpul dengan komunitas Rx King di salah satu daerah 

di Ungaran. Dengan pembawaan diri I yang humble dan ramah tak butuh waktu 

yang lama untuk I akrab dengan para anggota komunitas tersebut. Sampai suatu 

hari, I diajak touring bersama dengan komunitas tersebut ke daerah Jawa Barat. 

Tentunya hal ini merupakan pengalaman pertama untuk I. Disitu I merasa seperti 

merasakan kebebasan dan perhatian lebih yang selama ini tidak I temukan 

apabila dirumah. I mendapatkan banyak teman dari komunitas tersebut. Dari 

situlah I memutuskan untuk bergabung menjadi bagian dari komunitas tersebut. 
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Keputusannya mengikuti komunitas sepeda motor tidak terlepas dari pengertian 

ibunya, I memberi pengertian kepada ibunya bahwa komunitas sepeda motor 

adalah komunitas yang mempunyai kegiatan positif, kegiatan-kegiatan sosial 

yang dapat dilaksanakan dengan banyak masyarakat agar ibunya tetap tenang 

dan tidak berfikiran negatif mengenai kegiatan barunya. 

Semenjak I bergabung dengan komunitas sepeda motornya, I merasa 

seperti dikucilkan dari lingkungan kampungnya. I merasa seperti lebih sering 

menjadi bahan omongan para tetangga. Hingga pada akhirnya hal ini menjadi 

beban pikiran untuk ibu I sampai ibu I jatuh sakit. Masyarakat sekitar lingkungan 

I merasa bahwa I melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan norma 

masyarakat pada umumnya. Masyarakat menilai I adalah perempuan urakan 

yang tidak menjalankan peran gendernya sebagai seorang perempuan, dimana 

perempuan haruslah bersikap anggun dan lemah lembut. Hal ini menjadi 

tantangan untuk I agar I dapat membuktikan kepada masyarakat bahwa I tidak 

seperti yang masyarakat nilai selama ini. Menurut I, I merasa dengan mengikuti 

komunitas sepeda motor I mendapat banyak ilmu baru, diantaranya I lebih 

memahami mengenai cara perbaikan sepeda motor, memahami cara 

berorganisasi dengan baik, dan memahami cara mengendarai sepeda motor 

dengan aman. Bahkan suatu hari pernah I membantu salah satu anggota 

komunitas sepeda motor dari luar kota yang kebetulan melintas di daerah 

Ungaran. Disitu I merasa dirinya berguna bagi orang lain dan I merasa bahagia. 
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Tabel 4.2 Intensitas Tema Motivasi Perempuan Dewasa Awal Mengikuti Komunitas 
Sepeda Motor di Semarang 

Tema Keterangan Tema Coding Intensitas Keterangan 

Motivasi Exsistence  Rasa Aman 

 Kasih Sayang 

EXT 1 
EXT 2 

+++  Mendapat rasa 
aman & di lindungi 

 Merasa di saying 

 Relatedness  Memperluas 
Relasi 

 Memperdalam 
keintiman 
hubungan 
pertemanan 

REL 1 
 
 
REL 2 

++++  Mendapat banyak 
teman 

 Mempunyai 
hubungan yang 
hangat lebih dari 
teman 

 Growth  Menjadi pribadi 
yang lebih baik 

 
 
 

 Mempunyai 
ketrampilan 
baru 

 Berguna bagi 
orang lain 

GRO 1 
 
 
 
 
 
GRO 2 
 
 
GRO 3 

+++  I mengikuti 
komunitas sepeda 
motor  merasa lebih 
bahagia daripada 
harus berdiam diri 
dirumah 

 Bisa memperbaiki 
sepeda motor  

 Menolong teman 
memperbaiki 
sepeda motor 

Faktor 
Internal 

Hasrat & 
Keinginan 
Berhasil 

 Keingian 
berhasil 

 

 Hasrat 
menunjukkan 
kemampuan 
yang dimiliki 

 

 Hasrat & 
keinginan dinilai 
positif oleh 
orang lain 

HKB 1 
 
 
 
HKB 2 
 
 
 
 
HKB 3 

++  I mulai belajar 
mengendarai 
sepeda motor 
temannya saat 
remaja 

 Walaupun dilarang 
ayahnya, I tetap 
mengendarai 
sepeda motor 
diam-diam 

 Menunjukkan ke 
masyarakat bahwa 
penilaian 
masyarakat salah 

 Dorongan & 
Kebutuhan 

 Dorongan untuk 
memiliki 
keinginan yaitu 
sepeda motor 

DOR 1 ++  Keinginan untuk 
memiliki sepeda 
motor dengan 
berusaha 
membuktikan 
bahwa mampu 
mengendarai 
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sepeda motor 
dengan baik 

 Tingkat 
Usaha 

 Berlatih  TU 1 ++  Berlatih 
mengendarai 
sepeda motor 
dengan baik 

 Penilaian 
Subjek 

 Penilaian 
mengenai 
komunitas 
sepeda motor 

PS 1 ++  I menilai komunitas 
sepeda motor 
adalah wadah 
untuk mendapat 
banyak teman baru, 
kegiatan-kegiatan 
positif dan 
mendapat 
kebebasan 

Faktor 
Eksternal 

Lingkungan 
Kondusif 

 Lingkungan 
komunitas yang 
positif 

LIK 1 +++  Teman-teman 
komunitas I 
menjaganya 
disetiap waktu, 
menghiburnya 
dikala mengalami 
kesedihan dan 
membantunya 
disaat mengalami 
kesulitan 

 Penilaian 
Negatif 
Masyarakat 

 Masyarakat 
menganggap I 
bukan ibu 
rumah tangga 
yang baik 

 Masyarakat 
menganggat I 
terjerumus ke 
hal-hal negatif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PNM 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Masyarakat menilai 
dengan I 
mengendarai 
sepeda motor dan 
mengikuti 
komunitas sepeda 
motor yang 
mayoritas 
anggotanya laki-laki 
dan erat dengan 
aktifitas seperti 
merokok, I pastilah 
akan terjerumus ke 
dalam hal-hal 
tersebut. 
Masyarakat menilai 
sebagai seorang 
perempuan I 
harusnya lebih 
sering dirumah 
mengurus anak dan 
ibunya 
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  Masyarakat 
terganggu 
dengan suara 
bising yang 
ditimbulkan dari 
suara knalpot 
sepeda motor 
Rx King 

PNM 2 +  Masyarakat 
terganggu dengan 
suara bising yang 
ditimbulkan dari 
suara knalpot 
sepeda motor 2 tak 
merek Rx King 
yang I kendarai 

 Kondisi 
Orangtua 
Otoriter 

 Ayah otoriter ORT 1 ++  Ayah menolak 
keinginan I untuk 
membeli sepeda 
motor 

 Ayah melarang I 
mengendarai 
sepeda motor 

 
Keterangan :  

 ++++ = sangat tinggi 

 +++   = tinggi 

 ++     = cukup 

 +       = rendah 
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Tabel 4.3 Intensitas Motivasi Perempuan Dewasa Awal Mengikuti Komunitas Sepeda 

Motor di Semarang 

Tema  Coding Kemunculan Intensitas 

Motivasi Exsistence EXS 5 +++ 

 Relatedness REL 6 ++++ 

 Growth GRO 10 +++ 

Faktor 
Internal 

Hasrat & 
Keinginan 
Berhasil 

HKB 2 ++ 

 Dorongan & 
Kebutuhan 

DOR 3 ++ 

 Tingkat Usaha TU 2 ++ 

 Penilaian Subjek PS 2 ++ 

Faktor 
Eksternal 

Lingkungan 
Kondusif 

LIK 6 +++ 

 Penilaian Negatif 
Masyarakat 

PNM 3 ++++ 

 Kondisi Orangtua 
Otoriter 

ORT 2 ++ 
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Bagan 4.1 : Dinamika Subjek 1 I. 

Tujuan (goals) motivasi I menjadi anggota komunitas sepeda motor adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam diri yang belum terpenuhi seperti rasa 
kasih sayang, rasa aman, kebebasan dan membuktikan kepada masyarakat bahwa penilaian masyarakat selama ini salah mengenai anggota komunitas sepeda 
motor yang bergender feminin. 

INTERNAL 

1. Adanya hasrat & keinginan untuk berhasil : I mulai belajar mengendarai 

sepeda motor temannya saat remaja, walaupun dilarang ayahnya, I 

tetap mengendarai sepeda motor diam-diam, keinginan untuk 

menunjukkan ke masyarakat bahwa penilaian masyarakat salah 

2. Dorongan & kebutuhan dalam perwujudan motivasi : Keinginan untuk 

memiliki sepeda motor 

3. Tingkat usaha & kegigihan : Berusaha menunjukkan ke ayah bahwa ia 

bisa mengendarai sepeda motor dengan baik 

4. Penilaian subyek : I menilai komunitas sepeda motor adalah wadah 

untuk mendapat banyak teman baru, melakukan kegiatan-kegiatan 

positif dan mendapat kebebasan 

EKSTERNAL 
 

1. Adanya lingkungan yang kondusif : Teman-teman komunitas I 
menjaganya disetiap waktu, menghiburnya dikala mengalami kesedihan 
dan membantunya disaat mengalami kesulitan 

2. Penilaian negatif dari masyarakat : Masyarakat menilai dengan I 
mengendarai sepeda motor dan mengikuti komunitas sepeda motor 
yang mayoritas anggotanya laki-laki dan erat dengan aktifitas seperti 
merokok, I pastilah akan terjerumus ke dalam hal-hal tersebut. 
Masyarakat menilai sebagai seorang perempuan I harusnya lebih sering 
dirumah mengurus anak dan ibunya 

3. Kondisi orangtua yang otoriter : Ayah I menolak keinginan I untuk 
membeli sepeda motor, ayah I melarang I mengendarai sepeda motor 

 

Motivasi 

 
1. Existence : Mendapat rasa aman & di lindungi 

2. Relatedness : Mendapat banyak teman, mempunyai hubungan yang 

hangat lebih dari teman 

3. Growth : I mengikuti komunitas sepeda motor  merasa lebih bahagia 

daripada harus berdiam diri dirumah, bisa memperbaiki sepeda 

motor, menolong teman memperbaiki sepeda motor 

Dorongan (Drives) 
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d. Analisa Kasus 

Motivasi adalah alasan dasar, dorongan-dorongan yang dapat menyebabkan 

seseorang tergerak melakukan sesuatu tujuan yang dikehendakinya atau mendapat 

kepuasan dengan perbuatannya. Tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau 

menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan 

sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Tujuan 

motivasi subjek I adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam diri yang 

belum terpenuhi seperti rasa kasih sayang, rasa aman, kebebasan dan 

membuktikan kepada masyarakat bahwa penilaian masyarakat selama ini salah 

mengenai anggota komunitas sepeda motor yang bergender feminin. 

Masyarakat menilai dengan I mengendarai sepeda motor dan mengikuti 

komunitas sepeda motor yang mayoritas anggotanya laki-laki dan erat dengan 

aktifitas seperti merokok, I pastilah akan terjerumus ke dalam hal-hal tersebut. 

Masyarakat menilai sebagai seorang perempuan I harusnya lebih sering dirumah 

mengurus anak dan ibunya, bukan malah pergi berkumpul sampai larut malam 

dengan para laki-laki yang bukan muhrimnya. Ini merupakan salah satu faktor 

eksternal yang mempengaruhi munculnya motivasi I dalam mengikuti komunitas 

sepeda motor. Disamping itu, semenjak kecil I memang sudah terlihat berbeda 

dengan anak-anak seusianya, I lebih cenderung menyukai hal-hal yang bersifat 

otomotif dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat kearah feminin seperti boneka, 

masak-masakan dll. I juga jauh lebih dekat dengan ibunya dibanding dengan 

ayahnya. Hal ini membuatnya kehilangan sosok pelindung. Ayahnya yang otoriter 

tidak pernah sependapat dengan I yang keras kepala (faktor eksternal).  
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Semenjak duduk dibangku SMP, I mulai mengendarai sepeda motor dan 

berusaha menunjukkan kepada ayahnya bahwa I mampu mengendarai sepeda 

motor dengan baik (faktor internal). I mulai memutuskan bergabung dengan 

komunitas sepeda motor Rx King saat dirinya mendapatkan sepeda motor 

pertamanya dari hasil penjualan sebagian perkebunan warisan ayahnya. I menilai 

bahwa komunitas sepeda motor merupakan wadah untuk mendapat banyak teman 

baru, melakukan kegiatan-kegiatan positif dan juga mendapat kebebasan (faktor 

internal). I merasa lingkungan dalam komunitas sepeda motor membuatnya merasa 

selalu dijaga, selalu menghibur disaat I merasa sedih dan selalu membantunya 

disaat mengalami kesulitan (faktor eksternal).  

Karena semenjak kecil I lebih dekat dengan ibunya, hal ini membuat I 

merasa kehilangan sosok pelindung (laki-laki yaitu ayahnya) dan merasa bahwa 

ayahnya tidak menyayanginya. Dalam komunitas sepeda motor, I mendapat banyak 

teman laki-laki yang dirasa mampiu menyayanginya melebihi ayahnya dan mampu 

menjaganya setiap saat sehingga I merasa aman berada ditengah-tengah 

komunitas tersebut (exsistence). I merupakan sosok yang humble dan ramah 

sehingga I senang dan mudah berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai 

kalangan. Hal ini juga merupakan salah satu penyebab I memutuskan bergabung 

dalam suatu komunitas sepeda motor. I ingin mempunyai lebih banyak teman dan 

membangun hubungan persaudaraan dari pertemanan tersebut (relatedness). 

Semenjak mengikuti komunitas sepeda motor I juga menjadi lebih bahagia daripada 

harus berdiam diri dirumah mengurus ibu dan anaknya terus menerus, I juga merasa 

mendapat ilmu baru mengenai hobinya di dunia otomotif yaitu I bisa memperbaiki 
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kerusakan-kerusakan ringan yang terjadi pada sepeda motor. I merasa bahwa 

dirinya mempunyai nilai tambah dibandingkan dengan perempuan-perempuan pada 

umumnya yang pastinya tidak mengetahui permasalahan dan perbaikan sepeda 

motor. I merasa dirinya dapat berguna bagi orang lain dengan membantu orang-

orang yang motornya mengalami kerusakan, terutama para perempuan (growth). 

4.04.02. Subjek 2 

a. Identitas Subjek 

Inisial    : M 

Jenis kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam 

Tempat, tanggal lahir  : Ungaran, 01April 1994 (24 tahun) 

Tempat tinggal / Domisili : Ungaran / Ungaran 

Domisili   : Ungaran 

Cita – cita   : Model 

Pendidikan   : SMA 

Pekerjaan   : Swasta 

Hobi    : Belanja 

Status    : Single 

Jumlah saudara  : 2 (anak pertama)  P : 1   L : 1 

Orang tua   :  - Ibu (Ibu Rumah Tangga) 

                                        - Ayah (Wiraswasta) 
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b. Hasil Observasi 

Wawancara dengan subjek M dilakukan sebanyak tiga kali. Pada wawancara 

pertama subjek berpakaian santai dengan celana jeans panjang, mengenakan kaos 

dan membawa jaket jeans. Peneliti dan subjek berencana bertemu pada Minggu 

malam disebuah café di daerah Semarang. Subjek terlihat dalam keadaan sehat. 

Peneliti dan subjek sedikit berbincang–bincang mengenai masa sekolah SMP 

sebelum memulai proses wawancara dan observasi. Peneliti mempersilahkan 

subjek memesanmakanan dan minuman terlebih dahulu sebelum memulai 

wawancara. 

Subjek M memiliki postur tubuh yang ideal dengan tinggi badan 160 cm dan 

berat badan 50 kg. Saat bertemu dengan peneliti, M mengenakan kaos perayaan 

anniversary salah satu komunitas Rx King di Indonesia berwarna hitam, membawa 

jaket jeans, memakain celana jeans panjang berwarna biru tua dan memakai sepatu 

high heels berwarna hitam. Tampak eyeshadow berwarna gold mewarnai kelopak 

mata M lengkap dengan bulu mata palsu dan lipstik berwarna pink. M memiliki 

rambut panjang ikal dengan warna hitam. M dapat berbicara dengan lancar dan 

mudah terbuka dengan peneliti. M banyak bercerita dengan peneliti dan 

menjelaskan perjalanan hidupnya. Subjek juga menceritakan tentang awal mula 

subjek menyukai sepeda motor sampai akhirnya memutuskan mengikuti komunitas 

sepeda motor dengan lancar dan dengan beberapa ekspresi senang dan gesture 

tubuh yang tenang. Ada bagian dimana subjek merasa sangat bersemangat dalam 

menceritakan jalan hidupnya yang ditunjukkan dengan perubahan nada bicara dan 
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ekspresi wajah ketika peneliti menyinggung mengenai pengalaman apa yang M 

dapatkan selama bergabung dalam komunitas sepeda motornya.  

Pada saat wawancara kedua, subjek juga terlihat bahagia dan penuh dengan 

senyuman. Subjek datang dengan menggunakan celana jeans selutut dengan 

beberapa robekan di bagian paha, baju kaos berkerah berwarna merah tua dan 

sepatu santai berwarna merah juga. Subjek menjawab pertanyaan-pertanyaan 

peneliti dengan santai dan penuh tawa. Subjek memang cukup senang 

menghabiskan waktu di cafe, tak heran subjek selalu mengajak peneliti untuk 

bertemu di cafe yang berbeda-beda. Kali ini subjek lebih banyak menceritakan 

masalah percintaanya dengan sahabat dari teman di dalam komunitas sepeda motor 

tersebut. 

Wawancara ketiga kali ini dilakukan di mall tempat M bekerja.Kali ini subjek 

memakai seragam kerjanya, dengan rok pendek selutut dan kemeja berkerah 

berwarna biru muda. Wawancara kali ini dilakukan siang hari saat subjek sedang 

istirahat kerja, siang itu di sebuah kantin di mall tersebut subjek nampak bercanda 

gurau dengan dua orang laki-laki, yang ternyata kekasih subjek dan teman satu 

komunitas subjek. Peneliti menilai subjek jauh lebih rileks dalam menjawab 

pertanyaan peneliti dan bercerita mengenai komunitasnya secara lebih dalam, hal ini 

dikarenakan rasa aman yang subjek rasakan karena ada kekasih dan teman satu 

komunitasnya bersamanya siang itu. 

c. Hasil Wawancara Subjek M 

1. Gambaran Umum Subjek M 
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M merupakan seorang perempuan dewasa awal turunan Jawa. M tinggal 

serumah dengan orang tua dan memiliki dua saudara, yaitu adik laki-laki. Ibu M 

hanya seorang ibu rumah tangga dan ayahnya memiliki usaha bengkel sepeda 

motor di rumah, sementara adik M masih bersekolah di bangku SD kelas 6. M 

sendiri sudah bekerja sebagai seorang sales promotion girl di salah satu mall di 

Ungaran. Lingkungan kerjanya ini yang membuat M selalu dituntut tampil rapi, 

wangi, dan selalu berdandan disetiap harinya. Hal ini tentunya tidak menjadi 

beban bagi M, karena sedari kecil M senang bersolek. 

2. Hubungan Dengan Orang Tua 

Hubungan M dengan orangtua terjalin dengan hangat dan harmonis. Ibu M 

menghabiskan banyak waktunya di rumah untuk mengurus rumah dan melihat 

tumbuh kembang anak-anaknya. Sedangkan ayah M tetap bekerja untuk mencari 

nafkah demi keluarga tanpa harus kehilangan waktu dengan istri dan anak-

anaknya, lantaran bengkel milik ayahnya dibangun tepat di samping tempat 

tinggal M. Baik ibu dan ayah M selalu memperhatikan segala yang M butuhkan. M 

selalu menyempatkan mengobrol dengan sang ayah di bengkelnya selepas M 

pulang bekerja pada shift pagi. M merasa aman apabila dekat dengan ayahnya, 

hal ini lantaran M merupakan anak pertama dan tidak mempunyai kakak laki-laki.  

3. Hubungan Dengan Saudara Sekandung  

Dengan saudaranya yang masih duduk di bangku SD, M juga mempunyai 

hubungan yang hangat. M sering mengantar/menjemput adiknya tersebut ke 

sekolah (tergantung shift kerjanya). Terkadang M juga menemani adiknya belajar. 
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Adik M sangat manja terhadapnya. Jarak usia yang cukup jauh tak membuat 

keduanya saling berjauhan. Mereka saling menyayangi dan menjaga. 

 

  

4. Masa Kecil Subjek M 

Masa kecil Mberjalan selayaknya anak pada umunya, bermain, bersekolah 

dan belajar. Pada saat duduk di bangku TK, subjek M lebih banyak bermain 

dengan teman perempuannya seperti bermain masak-masakan, boneka, lompat 

tali, dan berbagai permainan anak perempuan pada umumnya. Memasuki masa 

SD subjek M masih saja lebih menyukai bermain dengan teman perempuan 

dibandingkan dengan teman laki-laki. 

5. Masa Remaja Subjek M 

Memasuki masa remaja, subjek M mulai memperlihatkan ketertarikan 

bermain dengan teman laki-lakinya, M sering pergi bersepeda di sore hari dan di 

minggu pagi dengan teman-teman laki-lakinya. Memasuki masa SMA, M lebih 

suka duduk diam sambil mengamati ayahnya yang sedang bekerja di bengkelnya. 

Terkadang beberapa teman komunitas sepeda motor ayahnya datang ke bengkel 

hanya untuk sekedar berkumpul dan silaturahmi dengan sang ayah. Dari situlah 

M mulai tertarik untuk mengenal dunia komunitas ayahnya, karena M merasa 

berteman dengan laki-laki jauh lebih mengasyikkan daripada berteman dengan 

perempuan. Laki-laki jauh lebih sederhana dalam berpikir dan bertindak. Di awali 

dengan perasaan tertarik untuk dapat mengendarai sepeda motor, M mulai 

meminta ayahnya untuk mengajari dirinya mengendarai sepeda motor, sang ayah 
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yang sangat menyayangi putrinya tentunya mengizinkan putrinya untuk 

mengendarai sepeda motor di bawah pengawasannya. Sejak itulah M dapat 

mengendarai sepeda motor Rx King milik ayahnya. Setelah lulus dari bangku 

SMA, M mulai bergabung dengan komunitas sepeda motor Rx King sama dengan 

sang ayah. M resmi menjadi anggota setelah mendapat pekerjaan menjadi sales 

promotion girl di salah satu mall di Ungaran. 

6. Masa Dewasa Awal Subjek M 

M yang kini memasuki usia 24 tahun sudah bekerja selama hampir 6 tahun di 

salah satu mall di Ungaran. Hasil jerih payahnya selama bekerja menghasilkan 1 

buah sepeda motor Rx King tahun 1993 yang sudah menjadi impiannya sejak M 

mengagumi sepeda motor Rx King, ayahnya memberinya uang muka setengah 

dari harga sepeda motor tersebut dan sisanya M yang melunasi dengan cara 

kredit. Hal ini membuat M sangat bahagia, karena M memiliki ayah yang sangat 

menyayanginya, pengertian dan sangat mendukung hobinya. M mulai menabung 

dan menyisihkan sebagian uang gajinya untuk membayar kredit sepeda motor, 

membeli keperluan untuk memodifikasi sepeda motornya dan juga sebagai 

seorang perempuan tetap harus membeli alat-alat kecantikan. Walau M mengikuti 

komunitas sepeda motor, M tetap tidak bisa lepas dari kebiasaan perempuannya 

semenjak kecil, yaitu berdandan. Hal ini tentunya akan menjadi nilai tambah bagi 

M dan bagi komunitasnya. Komunitas sepeda motor yang lain akan berfikir bahwa 

komunitas sepeda motor yang M ikuti memiliki anggota perempuan yang tetap 

cantik dan memeprhatikan penampilan. Sedangkan nilai tambah untuk diri M 

adalah, M dapat menunjukkan kepada semua orang bahwa M adalah perempuan 
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yang berbeda dari kebanyakan perempuan. Banyak perempuan hanya berdiam 

diri di rumah, berdandan, memasak, mengurus rumah dll. Sedangkan M bisa 

berkumpul dan bertemu dengan banyak orang baru dari berbagai macam 

kalangan tanpa melupakan kewajibannya sebagai seorang perempuan. 

Bahkan M dapat mencapai cita-citanya sebagai seorang model ketika 

bergabung dalam komunitasnya. Lantaran parasnya yang cantik dan pandai 

berdandan, M menjadi model pamflet setiap acara anniversary komunitasnya, 

dan dirinya pun menjadi model kaos Rx King di Semarang. Selain berdandan, M 

mempunyai hobi baru setelah mengikuti komunitas sepeda motor yaitu 

memodifikasi sepeda motor miliknya. M merubah warna dasar sepeda motornya 

yang awalnya berwarna biru menjadi wana merah. Karena menurut M warna 

merah melambangkan sisi feminin dari dirinya. Pada hari sabtu di setiap 

minggunya, M selalu menyempatkan berkumpul dengan teman-teman 

komunitasnya. M melakukan dengan rutin bahkan hampir tidak pernah absen. M 

selalu berangkat bersama ayahnya. Apabila ayah M tidak berangkat, beberapa 

teman-teman komunitas M datang kerumah untuk menjemput M. Perlakuan ini 

membuat M merasa terbebas dari rasa takut yang selama ini di alaminya ketika 

jauh dari sang ayah. 

Tepat dua bulan setelah M resmi bergabung menjadi anggota komunitas 

sepeda motor tersebut, ibu M bercerita kepada M mengenai cibiran masyarakat 

selama ini mengenai dirinya. Tidak sedikit masyarakat sekitar tempat tinggal M 

yang berfikiran negatif mengenai M. Rata-rata mereka menilai M adalah 

perempuan “nakal” yang pastinya akan terjerumus kedalam hal-hal negatif karena 
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seringnya berkumpul dengan laki-laki anggota komunitas sepeda motornya. Hal 

ini tidak terlepas dari pola pikiran masyarakat yang masih meyakini bahwa 

perempuan yang “baik” adalah permpuan yang berdiam diri di rumah, mengurus 

rumah, memasak, berdandan, tidak berpergian seorang diri dengan 

menggunakan sepeda motor apalagi sampai larut malam. Walaupun para 

tetangga melihat M selalu pergi dengan sang ayah, namun hal ini tidak merubah 

penilaian negatif mereka terhadap M. Tentunya hal tersebut bertolak belakang 

dengan apa yang M alami. Dalam komunitas sepeda motornya, M jauh lebih 

merasa bahagia karena dapat bertemu dengan banyak orang baru, belajar 

berorganisasi, dsb. M merasa dirinya lebih “hidup” ketika sedang mengendarai 

sepeda motornya ketimbang harus duduk di rumah. 

7. Relasi Sosial Subjek M 

Dalam hubungan bermasyarakat, M memang jarang berkumpul dengan para 

tetangga. M banyak menghabiskan waktu untuk bekerja, membantu ibunya 

menyelesaikan pekerjaan rumah, duduk di bengkel ayahnya memperhatikan 

ayahnya bekerja dan menemani adiknya belajar. M bahkan jarang menyapa 

tetangganya. Hal ini karena tidak banyak anak seusia M di lingkungannya. 

Kebanyakan dari mereka sudah seusia ayah dan ibu M, atau jauh lebih muda dari 

M. Setelah mendapat cibiran mengenai dirinya, M merubah sikapnya itu. M jadi 

lebih sering menyapa tetangganya, mengikuti pengajian, terkadang mewakili 

ibunya arisan RT/RW, dsb. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar warga 

masyarakat mengetahui sikap dan sifat asli M tidaklah seburuk yang mereka 

pikirkan walau M bergabung dengan komunitas yang 95% anggotanya adalah 
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laki-laki. Bahkan M mempunyai kegiatan bakti sosial rutin yang dilakukan setiap 

satu tahun sekali dengan anggota komunitasnya yang bertempat disalah satu 

panti asuhan di lingkungan tempat tinggal M yang bertujuan untuk menunjukkan 

kepada masyarakat bahwa komunitas sepeda motor yang M ikuti adalah 

komunitas yang positif.  

8. Peran Subjek M dalam Komunitas 

Di dalam komunitas sepeda motor, M dikenal sebagai seorang yang 

terstruktur dan rapi ditempatkan di posisi sekertaris pada komunitasnya. M 

mempunyai tugas membuat laporan kegiatan di setiap bulannya, membuat 

proposal kegiatan baik yang sudah di agendakan maupun yang belum di 

agendakan, membuat rekapan kegiatan selama 1 tahun yang nantinya akan di 

kirimkan ke YRKI (Yamaha Rx King Indonesia), dan merekap absen anggota 

setiap kali ada pertemuan. M merasa hal ini adalah pencapaian terbesarnya 

selama M hidup lantaran semenjak duduk di bangku persekolahan M tidak pernah 

mengikuti suatu organisasi, dan di dalam komunitas ini M dipercaya untuk 

menjadi salah satu posisi yang penting dalam komunitas tersebut. Komunitas M 

memiliki 3 agenda besar yang setiap tahunnya M selalu membuatkan 

proposalnya. Kegiatan 1 adalah buka puasa bersama yang, kegiatan 2 adalah 

acara memperingati HUT Kemerdekaan RI, dan kegiatan 3 adalah Bakti Sosial ke 

Panti Asuhan/Panti Wreda. Hal ini dilakukan agar hubungan anggota 

komunitasnya tetap terjalin baik dengan semua pihak.  

9. Motivasi Subjek M Mengikuti Komunitas Sepeda Motor 
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M menceritakan awal mula dirinya tertarik mengikuti komunitas sepeda motor 

adalah karena sang ayah. M mengangumi sosok sang ayah. Baginya ayahnya 

adalah sosok yang hebat karena dapat hidup seimbang di segala aspek 

kehidupan. Menjadi ayah yang baik baginya dan adiknya, menjadi suami yang 

hebat bagi ibunya dan menjadi seorang sahabat yang menyenangkan bagi 

teman-teman komunitasnya tanpa kehilangan banyak waktu antara keluarga, 

pekerjaan dan pertemanannya. Beranjak dewasa M mulai tertarik mengendarai 

sepeda motor lantaran M menyukai sepeda motor Rx King milik ayahnya. Setelah 

dapat mengendarai sepeda motor M merasa jauh lebih hidup daripada sebelum-

sebelumnya.  

Setelah M lulus dari SMA dan mendapat pekerjaan sebagai sales promotion 

girl, ayah M membelikannya sepeda motor Rx King tahun 1993 berwarna biru 

yang selama ini di impikan M. Mulanya ibu M mengkhawatirkan anak 

perempuannya mengendarai sepeda motor tersebut, namun karena M dapat 

membuktikan kepada ibunya bahwa M mampu, akhirnya sang ibu tidak lagi 

khawatir dan berpesan kepada M agar berhati-hati dalam berkendara. Setelah 

mempunyai sepeda motor sendiri, M memutuskan untuk mengikuti komunitas 

sepeda motor Rx King sama dengan komunitas ayahnya. M merasa tertarik 

karena selain dirinya menyukai mengendarai sepeda motor dan mengangumi 

sepeda motor Rx King karena M menganggap motor tersebut antik dan gagah, M 

juga menyukai cara para anggota komunitas tersebut menjaga pertemanan dan 

keadaan di dalam komunitas. Para anggota tersebut sangat menjunjung tinggi 

hubungan pertemanan yang terjalin diantara sesama anggota. Mereka saling 
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menghormati, saling menjaga, dan saling melindungi satu sama lain. Hal ini tidak 

M dapatkan selama ini di dalam hubungan pertemanannya, baik dengan teman 

sekolahnya dulu maupun rekan kerjanya. Selama ini teman sekolah M 

berhubungan dengan M hanya sebatas permasalahan sekolah saja tanpa 

memasuki ranah pribadi masing-masing individunya. Begitu juga dengan rekan 

kerja M yang rata-rata bersifat individualis tanpa memperdulikan orang-orang di 

sekitarnya. M bahkan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan salah 

satu anggota komunitasnya sebut saja A, M bahkan sudah menganggap bahwa A 

bukan sekedar teman komunitas, melainkan kakak baginya. Bahkan kekasih hati 

M saat ini adalah sahabat baik dari A. Kekasih A yang juga anggota komunitas 

sepeda motor Rx King kerap berkumpul dengan komunitas M, begitu juga 

sebaliknya. M terkadang juga berkumpul dengan komunitas sepeda motor 

kekasihnya. 

Bertolak belakang dengan apa yang M rasa, masyarakat sekitar lingkungan 

M merasa bahwa M melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan norma 

masyarakat pada umumnya. Masyarakat menilai M adalah perempuan urakan 

yang tidak menjalankan peran gendernya sebagai seorang perempuan, dimana 

perempuan haruslah bersikap anggun dan lemah lembut. M hangat menjadi buah 

bibir dalam masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Akan tetapi baik ibu, ayah 

dan adik M tidak terlalu mengambil pusing masalah cibiran tersebut. Mereka tetap 

mendukung apa yang menjadi hobi anak dan kakaknya tersebut. Selama M 

menjaga kepercayaan ibu dan ayahnya, M masih akan tetap di izinkan mengikuti 

komunitas sepeda motornya. Hal ini pada akhirnya juga membentuk karakter M, 
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M sendiri tidak terlalu mengambil pusing cibiran-cibiran masyarakat tersebut. 

Namun M tetap berusaha berbuat baik dengan masyarakat lingkungan sekitar 

tempat tinggalnya agar lama kelamaan cibiran tersebut menjadi pujian baginya. 

Bahkan bagi M, M merasa dirinya mempunyai pengalaman dan ilmu baru yang 

tidak M dapatkan dengan hanya berkumpul/bersosialisasi di lingkungan 

masyarakat seperti M dapat memodifikasi sepeda motornya sendiri, memahami 

cara perawatan sepeda motor, mengganti ban, busi, dan lampu sepeda motor 

tanpa merepotkan orang lain. Bahkan pernah suatu hari ketika M pergi ke pasar 

dengan sang ibu, ada salah satu tetangga M yang menjadi profokator munculnya 

cibiran-cibiran mengenai diri M mengalami kerusakan pada sepeda motornya. Ibu 

tersebut mendorong sepeda motor maticnya karena businya rusak. Tanpa pikir 

panjang, M membantu ibu tersebut dengan membeli busi baru dan 

menggantikannya. 
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Tabel 4.4 Intensitas Tema Motivasi Perempuan Dewasa Awal Mengikuti Komunitas 
Sepeda Motor di Semarang 

Tema Keterangan Tema Coding Intensitas Keterangan 

Motivasi Exsistence  Terbebas dari 
rasa takut 

 
 
 
 
 
 

 Kasih Sayang 

EXT 1 
 
 
 
 
 
 
 
EXT 2 

+++  Merasa terbebas 
dari rasa takut 
lantaran sikap 
teman-teman laki-
lakinya yang selalu 
menemani apabila 
sang ayah tidak 
ada 

 Merasa di sayang 
ayah karena di 
izinkan 
mengendarai dan 
mengikuti 
komunitas 

 Relatedness  Memperluas 
Relasi 

 Menjalin 
hubungan yang 
lebih baik dengan 
masyarakat 
lingkungan 
tempat tinggal 

 Mendapatkan 
sosok kekasih 

REL 1 
 
 
REL 2 
 
 
 
 
 
REL 3 

++++  Mendapat banyak 
teman 

 Memperbaiki 
hubungan dengan 
masyarakat yag 
sedari remaja 
kurang harmonis 

 Mendapat kekasih 
dari sesama 
komunitas sepeda 
motor 

 Growth  Menjadi pribadi 
yang lebih baik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+++  Dengan mengikuti 
komunitas M 
belajar cara 
berorganisasi & M 
mengubah 
sikapnya yang 
semula acuh & 
jarang berkumpul 
dengan tetangga 
menjadi lebih 
ramah & kerap 
berinteraksi dengan 
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 Mempunyai 
ketrampilan baru 

 
 
GRO 2 

tetangga 

 Bisa memodifikasi 
sepeda motor 

Faktor 
Internal 

Hasrat & 
Keinginan 
Berhasil 

 Keingian berhasil 
 

 Hasrat 
menunjukkan 
kemampuan 
yang dimiliki 

 
 
 
 

 Hasrat & 
keinginan dinilai 
positif oleh orang 
lain 

HKB 1 
 
 
 
HKB 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
HKB 3 

++  M mulai belajar 
mengendarai 
sepeda motor dari 
sang ayah 

 Memberi pengertian 
& bukti kepada ibu 
bahwa M mampu 
mengendarai 
sepeda motor Rx 
King dengan baik 

 Menunjukkan ke 
masyarakat bahwa 
penilaian 
masyarakat salah 

 Dorongan & 
Kebutuhan 

 Dorongan untuk 
memiliki 
keinginan yaitu 
sepeda motor 

DOR 1 ++  Keinginan untuk 
memiliki sepeda 
motor Rx King 
dengan cara 
bekerja untuk 
melunasi sepeda 
motornya 

 Tingkat 
Usaha 

 Berlatih  TU 1 ++  Berlatih 
mengendarai 
sepeda motor 
dengan baik 

 Penilaian 
Subjek 

 Penilaian 
mengenai 
komunitas 
sepeda motor 

PS 1 ++  M menilai 
komunitas sepeda 
motor adalah 
tempat 
berkumpulnya 
orang-orang yang 
lebih menghargai 
arti pertemanan  

Faktor 
Eksternal 

Lingkungan 
Kondusif 

 Lingkungan 
komunitas yang 
positif 

LIK 1 +++  Teman-teman 
komunitas M 
menjemputnya 
ketika ayah M tidak 
bisa berangkat 
kumpulan.  

 Melakukan 
kegiatan-kegiatan 
sosial untuk 
mendekatkan diri 
dengan masyarakat 
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 Penilaian 
Negatif 
Masyarakat 

 Masyarakat 
menganggap M  

 terjerumus ke 
hal-hal negatif 

PNM 1 ++++  Masyarakat menilai 
sebagai seorang 
perempuan M 
harusnya lebih 
sering dirumah 
bukan malah 
keluyuran dengan 
mengendarai 
sepeda motor Rx 
King sampai larut 
malam 

 Kondisi 
Orangtua 

 Dukungan 
financial dan 
afeksi dari 
orangtua  

ORT 1 ++++  Ayah mengajari M 
mengendarai 
sepeda motor 

 Ayah & ibu tetap 
mendukung hobi M 
& mempercayai M 
walau masyarakat 
mencibir M karena 
hobinya tersebut. 

 
Keterangan : 

 ++++ = sangat tinggi 

 +++   = tinggi 

 ++     = cukup 

 +       = rendah 
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Tabel 4.5 Intensitas Motivasi Perempuan Dewasa Awal Mengikuti Komunitas Sepeda 
Motor di Semarang 

Tema  Coding Kemunculan Intensitas 

Motivasi Exsistence EXS 7 +++ 

 Relatedness REL 10 ++++ 

 Growth GRO 8 +++ 

Faktor 
Internal 

Hasrat & 
Keinginan 
Berhasil 

HKB 3 ++ 

 Dorongan & 
Kebutuhan 

DOR 4 ++ 

 Tingkat Usaha TU 4 ++ 

 Penilaian Subjek PS 3 ++ 

Faktor 
Eksternal 

Lingkungan 
Kondusif 

LIK 9 +++ 

 Penilaian Negatif 
Masyarakat 

PNM 5 ++++ 

 Kondisi Orangtua ORT 6 ++ 
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Bagan 4.2 : Dinamika Motivasi Subjek 2 M.

Tujuan (goals) motivasi M menjadi anggota komunitas sepeda motor adalah perwujudan rasa kagumnya terhadap sepeda motor Rx King, memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan dalam diri yang belum terpenuhi seperti rasa aman, membangun relasi yang baik dan membuktikan kepada masyarakat bahwa 
penilaian masyarakat selama ini salah mengenai anggota komunitas sepeda motor yang bergender feminin. 

INTERNAL 

1. Adanya hasrat & keinginan untukberhasil : M memperhatikan ayahnya 
sedang memperbaiki sepeda motor, memperhatikan cara mengendarai 
sepeda motor, belajar mengendarai sepeda motor, memperbaiki 
hubungan dengan masyarakat 

2. Dorongan & kebutuhan dalam perwujudan motivasi : Keinginan untuk 
memiliki sepeda motor Rx King dengan cara bekerja untuk melunasi 
sepeda motornya 

3. Tingkat usaha & kegigihan : Berlatih mengendarai sepeda motor dengan 
baik & memberi pengertian serta bukti kepada ibu bahwa M mampu 
mengendarai sepeda motor Rx King dengan baik 

4. Penilaian subyek : M menilai komunitas sepeda motor adalah tempat 
berkumpulnya orang-orang yang lebih menghargai arti pertemanan 

EKSTERNAL 
 

1. Adanya lingkungan yang kondusif : Teman-teman komunitas M 
menjemputnya ketika ayah M tidak bisa berangkat kumpulan. Teman-
teman komunitas M melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk 
mendekatkan diri dengan masyarakat 

2. Penilaian negatif dari masyarakat : Masyarakat menilai sebagai seorang 
perempuan M harusnya lebih sering dirumah bukan malah keluyuran 
dengan mengendarai sepeda motor Rx King sampai larut malam 

3. Kondisi orangtua yang mendukung : Ayah mengajari M mengendarai 
sepeda motor, ayah mendukung hobi M dengan membantu uang muka 
dalam pembelian sepeda motor M, ayah & ibu tetap mendukung hobi M 
& mempercayai M walau masyarakat mencibir M karena hobinya 
tersebut 

Motivasi 
 

1. Existence: Terbebas dari rasa takut & merasa di sayang 
2. Relatedness: Memperluas relasi, menjalin hubungan baik dengan lingkungan masyarakat sekitar rumah  
3. Growth: Menjad pribadi yang lebih baik, mempunyai ketrampilan memodifkasi sepeda motor 

Dorongan (Drives) 
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d. Analisa Kasus 

Motivasi adalah alasan dasar, dorongan-dorongan yang dapat 

menyebabkan seseorang tergerak melakukan sesuatu tujuan yang 

dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Tujuan 

motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul 

keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat 

memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Tujuan motivasi subjek M 

adalah perwujudan rasa kagumnya terhadap sepeda motor Rx King, memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan dalam diri yang belum terpenuhi seperti rasa aman, 

membangun relasi yang baik dan membuktikan kepada masyarakat bahwa 

penilaian masyarakat selama ini salah mengenai anggota komunitas sepeda 

motor yang bergender feminin. 

Masyarakat menilai M adalah perempuan urakan yang tidak menjalankan 

peran gendernya sebagai seorang perempuan, dimana perempuan haruslah 

bersikap anggun dan lemah lembut. Masyarakat menilai sebagai seorang 

perempuan M harusnya lebih sering dirumah, bukan malah pergi berkumpul 

sampai larut malam dengan para laki-laki apalagi menggunakan sepeda motor 

Rx King. Ini merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi 

munculnya motivasi M dalam mengikuti komunitas sepeda motor.Walaupun ada 

penilaian negatif seperti itu di dalam lingkungan masyarakat, namun ayahnya 

sangat mendukung hobi putri semata wayangnya tersebut dengan cara 

mengajari cara mengendarai sepeda motor dan pada akhirnya membantu 

membelikan M sepeda motor Rx King impian M (faktor eksternal). Ayah & ibu M 

juga tetap mempercayai & mendukung hobi M walaupun masyarakat sekitar 

tempat tinggal mereka mencibir anak perempuannya tersebut. Karena mereka 



 
 
 

81 
 

percaya &mengetahui M tidak seperti yang masyarakat nilai. M merasa bahwa 

komunitasnya sama sekali tidak memberi pengaruh buruk terhadapnya, justru 

teman-teman komunitasnya menjemputnya disaat ayahnya tidak bisa berangkat 

kumpulan agar M aman di jalan. Mereka juga sering melakukan kegiatan-

kegiatan sosial sebagai perwujudan silaturhami terhadap masyarakat agar 

masyarakat bisa mengenal mereka lebih baik (faktor eksternal). 

Cibiran dari masyarakat tersebut rupanya dapat berbuah manis terhadap 

sikap M. M yang semula jarang berkumpul dengan tetangga merubah sikapnya 

menjadi lebih sering menyapa tetangganya, mengikuti pengajian, terkadang 

mewakili ibunya arisan RT/RW, dsb (Exsistence). Hal ini dilakukan dengan 

tujuan agar warga masyarakat mengetahui sikap dan sifat asli M tidaklah 

seburuk yang mereka pikirkan walau M bergabung dengan komunitas yang 95% 

anggotanya adalah laki-laki (faktor internal). Dukungan yang M terima dari 

keluarganya juga tak luput dari adanya keinginan dan dorongan dalam diri M 

sendiri untuk dapat mengendarai sepeda motor Rx King dengan baik. Setelah 

lulus sekolah M berusaha mendapatkan perkerjaan agar M memiliki penghasilan 

untuk melunasi sepeda motornya (faktor internal). M juga berusaha memberikan 

bukti kepada ibunya ketika ibunya mengkhawatirkannya saat pertama kali 

mengendarai sepeda motor Rx King bahwa M mampu dan bisa berkendara 

dengan baik (faktor internal). 

Dalam komunitas sepeda motor M mendapat banyak teman baru 

(relatedness), pengalaman baru dan ilmu baru (growth) yang M rasa tidak akan 

M dapatkan apabila M hanya bersosialisasi dengan lingkungan di sekitar 

rumahnya. Rasa takut ketika dirinya sendiri (jauh dari sang ayah) tidak lagi M 

rasakan ketika dirinya berada di dalam lingkungan komunitasnya. Karena 
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teman-teman komunitasnya selalu menjaganya ketika mereka sedang 

berkumpul. M juga merasa sangat di sayang oleh ayahnya karena ayahnya mau 

menuruti dan mewujudkan apa yang M impikan selama ini (exsistence). Dalam 

komunitasnya M berhubungan baik dengan semua anggota, namun ada satu 

anggota yang sangat dekat dengan M, bahkan sudah M anggap seperti kakak M 

sendiri (relatedness). M merasa sangat bahagia dengan dunia komunitasnya 

karena M memiliki banyak ilmu baru yang dapat M pelajari. M dapat 

memodifikasi sepeda motornya sendiri, memahami cara perawatan sepeda 

motor, mengganti ban, busi, dan lampu sepeda motor tanpa merepotkan orang 

lain (growth). 

4.04.03. Subjek 3 

a. Identitas Subjek 

Inisial    : P 

Jenis kelamin   : Perempuan 

Agama    : Katolik 

Tempat, tanggal lahir  : Semarang, 26 Desember 1990 (28 tahun) 

Tempat tinggal / Domisili : Semarang / Semarang 

Cita – cita   : Perawat 

Pendidikan   : D3 

Pekerjaan   : Swasta 

Hobi    : Memasak 

Status    : Single 

Jumlah saudara  : 2 (anak pertama)  P : 2   L : - 

Orang tua   :  - Ibu (Wiraswasta) 

   - Ayah (Wiraswasta) 
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b. Hasil Observasi 

Wawancara dengan subjek P dilakukan sebanyak tiga kali. Pada 

wawancara pertama subjek berpakaian sporty dengan celana jeans pendek, 

mengenakan kaos tanpa lengan dan membawa jaket jeans. Peneliti dan 

subjek berencana bertemu pada Kamis sore disebuah café di daerah 

Semarang. Kebetulan hari itu adalah hari libur nasional, jadi subjek tidak 

bekerja dan bisa bertemu peneliti. Subjek terlihat dalam keadaan sehat. 

Peneliti dan subjek sedikit berbincang–bincang mengenai subjek I sebelum 

akhirnya memulai proses wawancara dan observasi. Peneliti mempersilahkan 

subjek memesansnackdan minuman terlebih dahulu sebelum memulai 

wawancara. 

Subjek P memiliki postur tubuh yang kceil dengan tinggi badan 155 cm 

dan berat badan 50 kg. Saat bertemu dengan peneliti, P mengenakan kaos 

berwarna merah dengan gambar lambang YRKI (Yamaha Rx King 

Indonesia), membawa jaket jeans, memakain celana jeans pendek berwarna 

biru muda dan memakai sepatu boot berwarna hitam. P memiliki rambut 

pendek sebahu dengan warna hitam. P dapat berbicara dengan lancar dan 

mudah terbuka dengan peneliti lantaran sifat peneliti dan subjek hampir 

sama, yaitu humoris. P banyak bercerita dengan peneliti dan menjelaskan 

perjalanan hidupnya mulai duduk di bangku sekolah sampai pada akhirnya 

dapat bekerja seperti sekarang. Subjek juga menceritakan tentang awal mula 

subjek menyukai sepeda motor sampai akhirnya memutuskan mengikuti 

komunitas sepeda motor dengan lancar, beberapa kali subjek terlihat tertawa 

karena bahan bercandaan yang peneliti buat. 
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Pada saat wawancara kedua, subjek terlihat bahagia dan penuh dengan 

senyuman. Subjek datang dengan menggunakan celana jeans panjang 

dengan robekan di bagian lutut, kaos berwarna biru tua dan sandal berwarna 

hitam. Kali ini wawancara dilakukan di rumah subjek I, karena malam itu 

mereka akan pergi menengok teman komunitas mereka yang sedang dirawat 

di Rumah Sakit. Subjek menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti dengan 

santai dan penuh tawa. Tampak sesekali subjek I ikut menimpali pernyataan-

pernyataan yang di buat oleh subjek P. 

Wawancara ketiga kali ini dilakukan di rumah subjek P. Kali ini subjek 

memakai daster dengan motif bunga-bunga berwarna hijau tua. Wawancara 

kali ini dilakukan sore hari saat subjek sudah pulang kerja.Peneliti tertarik 

melakukan wawancara di rumah subjek karena pada hari itu, malam harinya 

aka nada perayaan malam natal di rumah subjek bersama dengan beberapa 

anggota komunitas subjek yang beragama non muslim. Tampak subjek 

sangat bahagia dan bercerita mengenai kegiatan-kegiatan komunitasnya 

dengan peneliti. 

c. Hasil Wawancara Subjek P 

1. Gambaran Umum Subjek P 

P merupakan seorang perempuan dewasa awal turunan Cina-Jawa. Ayah p 

yang merupakan keturunan dari jawa dan ibunya yang merupakan keturunan 

dari cina. P tinggal serumah dengan orang tua dan memiliki dua saudara, yaitu 

adik perempuan. Ibu P bekerja sebagai seorang perias pengantin sampai acara 

adat yang memerlukan perias wajah dan ayah P seorang wirausahawan dengan 

mempunyai took sembako di rumah. P sendiri sudah bekerja sebagai seorang 

staff accounting di salah satuperusahaan manufaktur di Semarang. P mulai 
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bekerja setelah lulus sebagai ahli madya di salah satu perguruan tinggi negri di 

Semarang. P bekerja mulai hari senin-jumat jam 08.00-16.00 dan dihari sabtu 

jam 08.00-13.00. 

2. Hubungan Dengan Orang Tua 

Hubungan P dengan orangtua terjalin dengan hangat dan harmonis. 

Walaupun orang tua dari P sebenarnya berbeda keyakinan atau berbeda 

agama, ayah P beragama islam dan ibunya beragama katolik. P sendiri memilih 

menganut agama katolik keyakinan ibunya namun ayahnya tidak pernah 

mempermasalahkan agama yang di anut P. Ibu P berprofesi sebagai perias, 

akan tetapi sebagian besar waktunyalebih banyak dihabiskan di rumah untuk 

membatu suaminya berjualan di toko sembakomilik sang suamiapabila sedang 

tidak ada panggilan merias. Demikian juga dengan sang ayah, bekerja tanpa 

perlu jauh dan kehilangan waktu untuk anak dan istrinya, karena toko sembako 

milik ayahnya terletak tepat di depan rumah. P selalu menyempatkan mengobrol 

dengan sang ayah dan ibu selepas P bekerja. Hal ini P lakukan agar ayah dan 

ibunya tetap mempunyai hubungan yang baik dan harmonis dengan anaknya 

walau sekarang anaknya sudah mulai jarang di rumah karena sebagian besar 

waktunya habis di pabrik. 

3. Hubungan Dengan Saudara Sekandung  

Dengan saudarinya yang masih duduk di bangku SMA, P juga mempunyai 

hubungan yang baik. P sering menjadi tempat cerita adik perempuannya itu dan 

juga P sering membantu adiknya mengerjakan tugas sekolah apabila adiknya 

mendapat tugas dari sekolahnya . Dari kecil sampai dewasa ini, mereka berdua 

hampir tidak pernah bertengkar. P sangat menyayangi adik semata wayangnya 

tersebut. Mereka sering menghabiskan waktu bersama ketika orang tuanya 



 
 

 

86 
 

sedang sibuk bekerja, tetapi jika diakhir pekan mereka sering berlibur bersama 

orang tuanya. 

4. Masa Kecil Subjek P 

Masa kecil Pberjalan selayaknya anak pada umunya,akan tetapi subjek P 

ini lebih terlihat tomboy karena seringnya P menyukai jenis mainan anak laki-laki 

seperti truck-truckan yang terbuat dari kayu, mobil-mobilan yang memakai 

remot, dll. P jarang bermain bersama teman-temannya disekolah maupun di 

rumah, masa kecilnya lebih banyak dihabiskan di rumah untuk belajar. Mulai 

bangku TK, orangtua P sudah memberinya les tambahan dengan mengikuti 

kursus balet dan karate.Menginjak bangku SD, P lebih sering mengikuti les 

mata pelajaran dan les karate yang masih diikuti subjek sampai lulus SD, subjek 

lebih sering melakukan hal-hal yang sifatnya akademik daripada harus bermain 

dengan teman-temannya karena tuntutan dari kedua orang tuanya. Subjek P ini 

bersekolah dan belajar di TK,SD, dan SMP di dekat rumahnya. Ketika subjek 

masih duduk di bangku SD, subjek tergolong anak yang mandiri karena setiap 

berangkat sekolah subjek tidak mau diantar oleh orangtuanya. Hal itu 

merupakan keinginan subjek sendiri karena subjekmerasa sekolahnya dekat 

dengan rumah. 

5. Masa Remaja Subjek P 

Memasuki masa remaja, P bersekolah di luar kota. Subjek bersekolah di 

salah satu SMA negeri favorit di Salatiga melalui jalur beasiswa olahraga karate 

yang subjek ikuti.Subjek P ikut bertempat tinggal dengan adik dari ayahnya atau 

omnya di kota Salatiga. Setelah subjek P lulus dari bangku SMA subjek memilih 

kembali ke kota asalnya yaitu Semarang. Subjek P lebih banyak menghabiskan 

waktu di luar rumah untuk berkumpul dengan teman-temannya. Subjek P aktif 

dalam beberapa komunitas sosial dan pecinta binatang di Semarang. Dari 
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sinilah subjek P mengenal dunia otomotif. Dari sinilah subjek P mengenal dunia 

otomotif. Saat itu teman semasa kecil subjek P pulang ke Semarang dan pergi 

kerumah P menggunakan sepeda motor Rx King berwarna hijau, subjek P yang 

merasa penasaran dengan sepeda motor tersebut akhirnya mencoba 

mengendarainya. Alasan P tertarik karena sepengetahuannya sepeda motor Rx 

King hanya di kendarai oleh laki-laki, namun temannya dapat mengendarai 

sepeda motor itu dengan lancar. Pada akhirnya setelah berlatih beberapa kali 

dengan menggunakan sepeda motor temannya, hingga akhirnya P dapat 

mengendarai sepeda motor Rx King dengan lancar.  

6. Masa Dewasa Awal Subjek P 

P mulai bekerja pada usia 23 tahun di salah satu perusahaan swasta di 

daerah Semarang Utara. P banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja. Di 

hari Sabtu setiap minggunya, P menyempatkan untuk pergi berkumpul dengan 

komunitas sosial dan pecinta binatang yang P ikuti. P yang sudah mahir 

mengendarai sepeda motor Rx King pada akhirnya menabung untuk membeli 

sepeda motor tersebut. Selama kurang lebih setahun akhirnya P mendapatkan 

sepeda motornya. P mulai mencari info mengenai komunitas sepeda motor Rx 

King di Semarang agar P dapat bergabung menjadi anggotanya. Karena P 

sejatinya juga meyukai hal-hal yang berubungan dengan komunitas sosial, kali 

ini P ingin mencoba kegiatan baru yaitu dengan mengikuti komunitas sepeda 

motor rx-king. Karena menurut P komunitas Rx King itu terbentuk dari hobi para 

anggotanya terhadap sepeda motor rx king. P merasa bahagiasetelah dirinya 

dapat mengendarai sepeda motor rx king. Selain itu karena pengguna motor rx 

king banyak dan mayoritas laki-lai, P merasa senang mempunyai teman laki-laki 

banyak, karena memang sedari kecil subjek sudah menunjukkan kepribadian yg 

tomboy jadi ketika P berteman dengan laki-laki P merasa aman. P juga merasa 

ikatan kekeluargaan yang terjalin di komunitas Rx King sangat erat dan hal ini 
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membuatnya nyaman. P bercerita mengenai pengalaman yang tidak terlupakan 

ketika sedang menghadiri acara Jamnas di daerah Jawa Barat, sepeda motor P 

mengalami kerusakan di bagian busi yang sudah mati di jalan raya menuju 

lokasi Jamnas, seketika P memberi kabar untuk meminta bantuan kepada 

komunitas sepeda motor Rx King di sekitar tempat kejadian, tak lama kemudian 

datang para anggota komunitas sepeda motor Rx King setempat untuk 

membantu memperbaiki sepeda motornya, setelah selesai diperbaiki subjek P 

melanjutkan perjalanan ke tempat tujuannya. Mulai dari situ subjek P merasa 

mengikuti komunitas ini bukan hanya sekedar hobi melainkan dapat menambah 

pengalaman cara berorganisasi yang baik, menambah relasi pertemanan dan 

juga mempererat hubungan pertemanan yang sudah terjalin dengan baik. 

Subjek P merasa bahagia karena subjek dalam komunitas P merasa di 

perhatikan, sebagai contohnya ketika ingin berpergian beberapa teman-teman 

komunitas P selalu menemani dimana hal ini membuat P merasa aman di 

lindungi. 

Pengalaman kedua yang tidak terlupakan sampai sekarang adalah ketika P 

mengalami kecelakaan sepeda motor dan diharuskan dirawat di Rumah Sakit 

lantaran mengalami cedera kaki yang cukup parah, teman-teman pecinta 

sepeda motor Rx King yang mengetahui bahwa P mengalami kecelakaan 

menggalang dana untuk membantu biaya kesembuhan P. Hal ini dikarenakan 

teman-teman P mengetahui bahwa P tetap ingin melanjutkan hobi 

berkendaranya walaupun pernah mengalami kecelakaan yang cukup parah. 

Dana yang terkumpul dari teman-teman komunitasnya digunakan P untuk 

perawatan pasca operasi seperti membeli obat dan pergi kontrol ke dokter. P 

yang masih ingin terus berkarya dalam bidang otomotif tidak pernah telat dalam 
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mengkonsumsi obatnya, hal ini dikarenakan P ingin segera sembuh agar dapat 

melanjutkan aktivitasnya. Hal ini di luar ekspektasi P, P mengira bahwa teman-

teman komunitas sosial dan pecinta binatangnya yang menggalang dana 

untuknya, namun kenyataannya malah para laki-laki bertubuh kekar dan 

beberapa bertattoo yang selama ini di cap negatif masyarakatlah yang 

membantunya. 

7. Relasi Sosial Subjek P 

Dalam hubungan bermasyarakat, P memang suka mengikuti komunitas 

atau organisasi di tempat tinggalnya seperti mengikuti organisasi karang taruna. 

Subjek P sudah terbiasa dengan dunia organisasi seperti itu sewaktu duduk 

dibangku perkuliahan. Ketika subjek P sedang libur dari pekerjaannya atau 

sedang memiliki waktu luang, subjek juga tidak lupa untuk membantu 

orangtunya untuk mengurus urusan rumah seperti menyapu, mengepel atau 

membersihkan peralatan rumah tangga lainnya. Masyarakat di daerah 

lingkungan tempat tinggal P juga mengetahui jika P mengikuti komunitas 

sepeda motor Rx King. Ada beberapa cibiran yang didapatkan P karena hal 

tersebut, tetapi ada juga yang salut dan terheran kepada subjek P karena mau 

mengikuti komunitas sepeda motor yang anggotanya kebanyakan adalah laki-

laki. Namun P selalu mencoba memberi pengertian face to face kepada orang-

orang yang mencibirnya, bahwa kegiatan yang P ikuti dalam komunitas sepeda 

motornya adalah kegiatan-kegiatan yang positif. Hal ini dilakukan agar 

masyarakat mengetahui bahwa komunitas sepeda motor Rx King tidak seburuk 

yang masyarakat pikirkan. Banyak masyarakat di daerah tempat tinggal P yang 

masih berfikir bahwa komunitas sepeda motor Rx King erat hubungannya 

dengan kegiatan negatif seperti merokok, kebut-kebutan di jalanan, dsb. P 
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bahkan mempunyai kegiatan dengan karang tarunanya sebulan sekali di 

daerahnya untuk mengedukasi masyarakat cara berkendara yang baik yang 

bekerjasama dengan komunitas sepeda motor Rx Kingnya. Bahkan P membuat 

animasi-animasi lucu yang dapat dipahami dengan jelas oleh anak-anak hingga 

usia dewasa agar sosialisasinya lebih menarik dan tidak membosankan. 

8. Peran Subjek P dalam Komunitas 

Dalam komunitas sepeda motor yang subjek ikuti, P berperan sebagai 

humas internal, hal ini dikarenakan subjek terkenal dalam komunitas sebagai 

anggota yang rajin untuk datang disetiap pertemuan rutin dan juga pertemuan 

bulanan, maka dari itu ketua dari komunitasnya memilih subjek sebagai humas 

internal komunitas. Tugas dari humas sendiri adalah memberi kabar jika ada 

pertemuan rutin terencana contohnya kopi darat setiap sabtu malam atau 

pertemuan mendadak contohnya menjenguk anggota komunitas yang sedang 

sakit kepada seluruh anggota komunitas tanpa terkecuali. Selain itu humas 

internal juga bertugas untuk menentukan tempat dan waktu bagi para anggota 

untuk berkumpul. Humas dalam komunitas tersebut terbagi menjadi 2 humas 

yaitu humas eksternal dan internal. Humas eksternal tugasnya membina 

hubungan yang baik dengan masyarakat dan aparat, sedangkan humas internal 

tugasnya lebih untuk mengkondisikan hubungan internal sesama anggota 

komunitas tersebut.Tugas tambahan di luar perannya sebagai seorang humas 

adalah membuat design pamflet dan kaos acara Rx King. P sangat menyukai 

tugas tambahannya ini, karena di dalam organisasi yang sebelumnya P ikuti, P 

tidak pernah mendapat wadah untuk mengembangkan ketrampilannya dalam 

bidang design. 
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9. Motivasi Subjek P Mengikuti Komunitas Sepeda Motor 

Awal mula subjek tertarik mengendarai dan mengikuti komunitas sepeda 

motor rxking ini berawal dari temannya yang mengendarai sepeda motor Rx 

King juga. Teman dari subjek ini adalah teman sewaktu kecil dari TK sampai 

SMP, tetapi teman kecil subjek ini merantau di kota Jakarta untuk bekerja, dan 

sewaktu pulang ke Semarang, teman subjek P pergi kerumah subjek P, subjek 

merasa kaget dengan sepeda motor milik temannya itu. Pada awalnya Phanya 

sekedar melihat-lihat dan terheran-heran serta bertanya kepada temannya apa 

alasan temannya sampai mau membeli dan mengendarai sepeda motor Rx King 

ini, karena semula subjek P yang masih awam mengenai sepeda motor Rx King 

hanya mengetahui bahwa sepeda motor Rx King terkenal dengan modelnya 

yang lawas, suaranya yang berisik dan juga kebanyakan orang yang 

mengendarai motor jenis Rx King pasti nakal. Setelah bercerita banyak soal 

sepeda motor dan komunitas yang temannya ikuti, akhirnya P ini ingin sekali 

mencoba untuk mengendarai sepeda motor Rx King. Dengan dibantu temannya 

untuk belajar mengendari sepeda motor, akhirnya P mampu menguasai dan 

bisa untuk mengendarai sepeda motor Rx King. Setelah beberapa minggu 

meminjam motor temannya ini, subjek P merasa ketagihan dan ingin sekali 

membeli atau memiliki sepeda motor Rx King.  

Selama berbulan-bulan memikirkan dan berkonsultasi dengan orangtuanya, 

akhirnya P bertekad untuk membeli sepeda motor Rx King dengan menyisihkan 

sebagian penghasilannya untuk ditabung. Hingga pada akhirnya subjek P 

membeli sepeda motor Rx King tahun 2005. Setelah mempunyai sepeda motor 

Rx King sendiri subjek P mulai mempunyai ide untuk mengikuti komunitas 

sepeda motor Rx King ini karena subjek beranggapan akan lebih asik jika 
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subjek mampu ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan komunitas Rx King, 

dimana dalam kegiatan itu adakegiatan touring atau perjalanan jarak jauh dan 

berbagai kegiatan soaial lainnya. Setelah kembali berkonsultasi dengan 

keluarganya, P akhirnya diijinkan orang tuanya untuk bergabung kedalam 

komunitas sepeda motor rxking yang berada di pusat kota Semarang. 

Orangtuanya mengizinkan lantaran sedari kecil P memang sudah terbiasa 

mandiri dan bisa menjaga dirinya sendiri. Orangtuanya hanya berpesan agar P 

mejaga diri baik-baik dan tidak mencoreng nama baik keluarga. Subjek P 

bercerita dalam komunitas yang subjek ikuti banyak kegiatan-kegiatan yang 

mengarah untuk membantu seksama seperti baksos, sunatan masal, memberi 

bantuan ke panti jompo, dll.  

Didalam komunitas ini menjunjung tinggi kekeluargaan dan juga 

persaudaraan. P sangat nyaman berada dalam komunitas ini karena dalam 

komunitas ini Pmerasa komunitas ini sangat berbeda dengan dunia 

pekerjaannya atau komunitas yang pernah P ikuti. Di dalam komunitas ini P 

merasa dihargai sebagai perempuan walaupun mengikuti komunitas yang 95% 

anggotanya adalah laki-laki, tidak pernah ada para anggota laki-laki yang 

sengaja untuk menggoda atau mengajak nakal seperti merokok, minum 

minuman keras, dll. Subjek P berpendapat jika komunitas ini adalah keluarga 

kedua bagi subjek P setelah keluarganya. Subjek P merasa dari hobinya 

mengendarai sepeda motor ini, P mendapatkan pengalaman baru dalam 

hidupnya yang tidak P temukan sebelumnya pada organisasi masyarakat atau 

kampus tempat subjek kuliah dahulu. Selain itu, P diajari oleh salah satu teman 

komunitasnya untuk memperbaiki busi yang rusak, agar suatu saat apabila P 

mengalami kerusakan pada busi sepeda motornya P dapat memperbaiki sendiri. 
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Tabel 4.6 Intensitas Tema Motivasi Perempuan Dewasa Awal Mengikuti Komunitas 
Sepeda Motor di Semarang 

Tema Keterangan Tema Coding Intensitas Keterangan 

Motivasi Exsistence  Merasa 
diperhatikan 

 
 
 
 
 
 
 

 Merasa dihargai 

EXT 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXT 2 

++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
+++ 
 
 

 P merasa 
diperhatikan 
dengan 
penggalangan dana 
teman-temannya 
ketika P mengalami 
kecelakaan sepeda 
motor 

 Tidak ada anggota 
laki-laki yang 
menggoda dan 
mengajak ke hal-
hal negatif  

 Relatedness  Menambah relasi 
pertemanan 

 
 

 Mengetahui cara 
berorganisasi 
yang baik 

 
 
 

 Mendapat 
keluarga baru 

REL 1 
 
 
 
 
REL 2 
 
 
 
 
 
REL 3 

++++ 
 
 
 
 
++++ 
 
 
 
 
 
++++ 

 Dibantu oleh 
komunitas lain 
daerah ketika 
sedang touring 

 P menjadi humas 
internal di dalam 
komunitasnya 
sehingga banyak 
belajar cara 
berorganisasi 

 Di dalam komunitas 
menjunjung tinggi 
ikatan 
kekeluargaan 

 Growth  Mendapat ilmu 
baru 

 
 
 
 

 Menjadi kreatif 
 
 
 
 
 

 Mengembangkan 
ketrampilan 

GRO 1 
 
 
 
 
 
GRO 2 
 
 
 
 
 
 
GRO 3 

++ 
 
 
 
 
 
+++ 
 
 
 
 
 
 
++++ 

 P diajari cara 
memperbaiki busi 
yang rusak 

 Memberi sosialisasi 
cara berkendara 
yang baik melalui 
animasi-animasi 
lucu yang dapat 
dipahami anak-
anak hingga  orang 
dewasa 

 Mendapat wadah 
untuk 
mengembangkan 
ketrampilan dalam 
bidang design 

Faktor 
Internal 

Hasrat & 
Keinginan 
Berhasil 

 Keinginan 
berhasil 
mengendarai 
sepeda motor 

HKB 1 
 
 
 

+++ 
 
 
 

 Berlatih beberapa 
kali dengan 
menggunakan 
sepeda motor 
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 Keinginan 
memiliki sepeda 
motor Rx King 

 Hasrat & 
keinginan dinilai 
positif oleh orang 
lain 

 
 
HKB 2 
 
 
HKB 3 

 
 
 
 
++ 
 
 
+++ 

temannya 

 Ingin memiliki 
sepeda motor 
sendiri  

 Menunjukkan ke 
masyarakat bahwa 
penilaian 
masyarakat salah 

 Dorongan & 
Kebutuhan 

 Dorongan untuk 
memiliki sepeda 
motor 

DOR 1 ++++  Menabung untuk 
membeli sepeda 
motor 

 Tingkat 
Usaha 

 Menyisihkan 
sebagian 
penghasilan 
untuk ditabung 

 

 Memberi 
pengertian face 
to face kepada 
masyarakat 

TU 1 
 
 
 
 
 
TU 2 

+++ 
 
 
 
 
+++ 

 Tabungan yang 
sudah terkumpul 
dan mencukupi 
akan dibelikan 
sepeda motor 

 P memberi 
pengertian secara 
langsung kepada 
masyarakat bahwa 
penilaian 
masyarakat salah 
mengenai dirinya 
dan komunitasnya 

 Penilaian 
Subjek 

 Penilaian 
mengenai 
komunitas 
sepeda motor 

PS 1 +++  P menilai 
komunitasnya 
sebagai ajang 
memperluas relasi, 
menambah ilmu 
baru & mendapat 
keluarga baru 

Faktor 
Eksternal 

Lingkungan 
Kondusif 

 Lingkungan 
komunitas yang 
positif 

LIK 1 +++  Beberapa teman 
komunitas P sering 
menemani P 
berpergian 

 Teman komunitas P 
tidak pernah 
mengajak P ke hal-
hal negatif seperti 
merokok, kebut-
kebutan di jalan, dll. 

 Penilaian 
Negatif 
Masyarakat 

 Masyarakat 
menilai bahwa 
perempuan yang 
mengikuti 
komunitas 
sepeda motor Rx 
King adalah 
perempuan 
nakal, termasuk 
P 

PNM 1 +++  Masyarakat menilai 
P melakukan hal-
hal negatif seperti 
merokok, kebut-
kebutan dijalan 
karena bergabung 
dengan komunitas 
sepeda motor jenis 
Rx King dan 95% 
anggotanya adalah 
laki-laki 
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 Kondisi 
Orangtua 

 Dukungan dari 
orangtua 

ORT 1 ++  Orangtua P 
mendukung 
kegiatan P karena 
sedari kecil P 
memang mandiri 
dan terbukti dapat 
menjaga dirinya 

 
Keterangan : 

 ++++ = sangat tinggi 

 +++   = tinggi 

 ++     = cukup 

 +       = rendah 
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Tabel 4.7 Intensitas Motivasi Perempuan Dewasa Awal Mengikuti Komunitas 
Sepeda Motor di Semarang 

Tema  Coding Kemunculan Intensitas 

Motivasi Exsistence EXS 8 +++ 

 Relatedness REL 14 ++++ 

 Growth GRO 6 +++ 

Faktor 
Internal 

Hasrat & 
Keinginan 
Berhasil 

HKB 3 ++ 

 Dorongan & 
Kebutuhan 

DOR 3 ++ 

 Tingkat Usaha TU 4 ++ 

 Penilaian Subjek PS 4 ++ 

Faktor 
Eksternal 

Lingkungan 
Kondusif 

LIK 12 +++ 

 Penilaian Negatif 
Masyarakat 

PNM 4 ++++ 

 Kondisi Orangtua ORT 2 ++ 
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Bagan 4.3 : Dinamika Motivasi Subjek 3 P.

Tujuan (goals) motivasi P menjadi anggota komunitas sepeda motor adalah perwujudan rasa ketertarikannya terhadap sepeda motor Rx King, 
melengkapi kebutuhan dalam dirinya seperti rasa aman, rasa dihargai dan dilindungi, memperluas relasi, mempererat pertemanan, menambah 
keluarga dan membuktikan kepada masyarakat bahwa penilaian masyarakat selama ini salah mengenai anggota komunitas sepeda motor yang 
bergender feminin. 

INTERNAL 

1. Adanya hasrat & keinginan untukberhasil : Berlatih beberapa kali dengan 
menggunakan sepeda motor temannya dan keinginan memiliki sepeda 
motor sendiri 

2. Dorongan & kebutuhan dalam perwujudan motivasi : Menabung untuk 
membeli sepeda motor 

3. Tingkat usaha & kegigihan : Menyisihkan sebagian penghasilan untuk 
menabung, memberi pengertian face to face kepada masyarakat 
mengenai tanggapan masyarakat yang salah mengenai dirinya & 
komunitasnya 

4. Penilaian subyek : P menilai komunitasnya sebagai ajang memperluas 
relasi, menambah ilmu baru & mendapat keluarga baru 

EKSTERNAL 
 

1. Adanya lingkungan yang kondusif : Beberapa teman komunitas P sering 
menemani P berpergian, teman komunitas P tidak pernah mengajak P ke 
hal-hal negatif seperti merokok, kebut-kebutan di jalan, dll. 

2. Penilaian negatif dari masyarakat : Masyarakat menilai P melakukan hal-
hal negatif seperti merokok, kebut-kebutan dijalan karena bergabung 
dengan komunitas sepeda motor jenis Rx King dan 95% anggotanya 
adalah laki-laki 

3. Kondisi orangtua yang mendukung : Orangtua P mendukung kegiatan P 
karena sedari kecil P memang mandiri dan terbukti dapat menjaga dirinya 

Motivasi 
 

1. Existence:Merasa di hargai, merasa diperhatikan 
2. Relatedness: Menambah relasi pertemanan, mendapat keluarga baru, mengetahui 

cara berorganisasi yang baik 
3. Growth: Membuat animasi-animasi lucu untuk sosialisasi, mendapat wadah untuk 

mengembangkan ketrampilan yang dimiliki 

Dorongan (Drives) 
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d. Analisa Kasus 

Motivasi adalah alasan dasar, dorongan-dorongan yang dapat menyebabkan 

seseorang tergerak melakukan sesuatu tujuan yang dikehendakinya atau 

mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Tujuan motivasi adalah untuk 

menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan 

kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau 

mencapai tujuan tertentu. Tujuan motivasi P menjadi anggota komunitas sepeda 

motor adalah perwujudan rasa ketertarikannya terhadap sepeda motor Rx King, 

melengkapi kebutuhan dalam dirinya seperti rasa aman, rasa dihargai dan 

dilindungi, memperluas relasi, mempererat pertemanan, menambah keluarga dan 

membuktikan kepada masyarakat bahwa penilaian masyarakat selama ini salah 

mengenai anggota komunitas sepeda motor yang bergender feminin. 

Banyak masyarakat di daerah tempat tinggal P yang masih berfikir bahwa 

komunitas sepeda motor Rx King erat hubungannya dengan kegiatan negatif 

seperti merokok, kebut-kebutan dijalanan, dsb. Penilaian tersebut tentunya juga 

melekat pada diri P, karena P merupakan anggota komunitas sepeda motor Rx 

King. Hal ini menjadi salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi munculnya 

motivasi dalam diri subjek P untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa 

penilaian mereka salah. Dengan berani P memberi pengertian face to face 

kepada masyarakat mengenai dirinya dan komunitasnya. Bahkan P mempunyai 

kegiatan yang melibatkan langsung masyarakat dan komunitasnya sebagai 

bentuk pembuktian bahwa kegiatan komunitas sepeda motor Rx King dan para 

anggotanya tidak selalu negatif (faktor eksternal).  
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Semenjak kecil, subjek P memang sudah terlihat tomboy, P suka akan hal-

hal berbau maskulin seperti karate, bermain mobil-mobilan, dsb. P juga sudah 

terbiasa hidup mandiri sedari kecil. Hal ini membuat orangtua P tidak pernah risau 

akan keputusan yang diambil putrinya, karena orangtua P percaya bahwa P 

dapat menjaga dirinya dengan baik. Orangtua P juga mendukung keputusan P 

untuk membeli sepeda motor Rx King dan bergabung dalam komunitas sepeda 

motor Rx King dengan catatan P harus bisa menjaga nama baik keluarganya 

(faktor eksternal).  

Awal mula P tertarik dengan sepeda motor Rx King karena melihat teman 

perempuannya yang mengendarai sepeda motor Rx King dengan lancar. 

Kemudia P mencobanya dan terus berlatih hingga akhirnya P dapat 

mengendarainya (faktor internal), lambat laun P ingin sekali mempunyai sepeda 

motor sendiri dan akhirnya menyisihkan sebagian penghasilannya untuk 

ditabung. Setelah tabungannya cukup P akhirnya memutuskan membeli sepeda 

motor Rx King tahun 2005 (faktor internal). Setelah memiliki sepeda motor sendiri 

akhirnya P bergabung ke dalam komunitas sepeda motor di Semarang. Dengan 

mengikuti komunitas ini P merasa menjadi lebih bahagia ketika bertemu dengan 

orang-orang baru dari berbagai daerah. P merasa dirinya sangat dihargai sebagai 

seorang perempuan ketika berada dalam komunitasnya, tidak pernah ada para 

anggota laki-laki yang sengaja untuk menggoda atau mengajak nakal seperti 

merokok, minum minuman keras, dll. P juga merasa aman dan terlindungi karena 

setiap kali P keluar sendirian, salah satu ada beberapa teman komunitasnya yang 

sedang luang selalu menemaninya (exsistence).  



 
 

 

100 
 

Pernah juga P harus menelan pahitnya kenyataan disaat dirinya mengalami 

kecelakaan sepeda motor yang membuat patah kaki kanannya sehingga 

membutuhkan biaya cukup banyak untuk pemulihannya. P bercerita kepada 

keluarga dan sesama teman pecinta sepeda motor Rx King bahwa dirinya ingin 

sembuh dan masih tetap ingin melanjutkan hobi berkendaranya. Hingga pada 

akhirnya P mendapat bantuan dana dari teman-teman pecinta sepeda motor Rx 

King yang dimana saat itu P belum menjadi anggota komunitas tersebut tetapi 

sudah mendapat bantuan dari mereka, dan dana tersebut P gunakan untuk 

membeli obat dan perawatan pasca operasi. Dengan semangat dan dukungan 

dari teman-temannya P tidak pernah sekalipun terlambat dalam mengkonsumsi 

obatnya. Hal ini dilakukan lataran P ingin segera sembuh dan kembali berkumpul 

dengan teman-temannya (Exsistence). 

Dengan jabatannya sebagai humas internal, P mempunyai banyak relasi baik 

dari dalam komunitas maupun dari luar komunitas. Pernah suatu ketika P 

mengalami kerusakan pada busi motornya di Jawa Barat dan P tertolong oleh 

beberapa anggota komunitas Rx King di Jawa Barat (relatedness). Selain 

menambah relasi pertemanan dengan bertemu orang-orang baru, bagi P 

mengikuti komunitas sepeda motor juga menambah pengetahuan P mengenai 

dunia otomotif, contohnya P diajarkan cara memperbaiki busi sepeda motor yang 

rusak, memberi edukasi kepada masyarakat melalui animasi-animasi yang P buat 

sendiri mengenai cara berkendara yang benar, serta mendapat wadah untuk 

mengembangkan ketrampilannya dibidang design dengan dipercayai untuk selalu 

membuat design pamflet & baju Rx King (growth).  


