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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Permasalahan 

Manusia adalah makhluk sosial yang mampu bertahan hidup secara 

berkelompok dan saling membutuhkan satu dengan lainnya. Secara pribadi 

maupun kelompok, manusia berupaya untuk memenuhi kebutuhan dalam 

kehidupannya yang terdapat pada berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, biologis 

dan sebagainya. Setiap aspek kehidupan tersebut mampu terwujud dengan bekerja 

sama dengan manusia lain dimana setiap individu berusaha untuk mencapai 

keutuhan dalam keinginannya. Manusia akan berusaha mencapai kebutuhannya 

dalam berbagai hal positif. Maka dari itu perlu adanya ikatan bersama antar 

individu untuk saling membutuhkan demi mencapai kebutuhan secara pribadi 

maupun kelompok.  

Proses sosialisasi juga menjadi hal yang penting dalam membangun 

hubungan dengan manusia lain. Interaksi akan menciptakan hubungan sosial dan 

membantu dalam mengenal kepribadian orang lain. Perbedaan karakteristik 

manusia perlu dihormati dan juga dihargai. Maka diperlukan pemahaman tentang 

perbedaan budaya dan sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia akan melakukan 

interaksi dengan manusia lain melalui komunikasi. Proses manusia berinteraksi 

dengan orang lain dapat dikatakan sebagai proses komunikasi dimana manusia 

berusaha menyampaikan pendapat dan pikirannya. Komunikasi akan menjadi 

pendukung identitas diri dalam membangun hubungan sosial antara 
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individu dengan individu lain yang berada disekitar lingkungannya 

(Briliana&Destiwati, 2018). Dengan melakukan komunikasi dengan manusia 

lainnya, interaksi antar manusia akan mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir 

dan berperilaku yang akan mengendalikan lingkungan kita secara fisik dan 

psikologis. 

Pada dasarnya, proses komunikasi melibatkan diri sendiri, orang lain dan 

anggota kelompok dimana setiap individu dapat membentuk suatu identitas. 

Identitas dapat terkonstruksikan dalam komunikasi dan juga dapat membantu 

dalam penempatan diri individu. Identitas diri dianggap sebagai pandangan umum 

pada perilaku, kebiasaan dan lingkungan atau biasanya disebut sebagai common 

identities (Nasrullah, 2018). Dengan adanya identitas, manusia akan merasa ada 

keterlibatan dan pengakuan diri dalam kelompok dan lingkungannya. Pada 

dasarnya manusia yang sudah memiliki identitas dalam dirinya maupun dalam 

suatu kelompok akan merasa bahwa dirinya diakui oleh masyarakat. Hal tersebut 

dapat mempengaruhi bagaimana cara bersikap dan berperilaku serta cara 

berpenampilan. Berbagai cara tersebut akan dilakukan atas dasar keinginan sendiri 

dan bukan tuntutan dari lingkungan sosial disekitarnya. Dengan demikian, 

pengakuan atas keberadaan mereka akan menjadi faktor penting dalam 

pembentukan identitas. 

Komunikasi menjadi unsur sangat penting dalam pembentukan identitas 

pribadi seseorang dimana manusia akan dengan mudah menemukan dirinya jika 

berkontak dengan orang lain. Setiap manusia memiliki identitas termasuk dalam 

konsep diri, ikatan emosional, gender. kepercayaan dan budaya. Semua identitas 
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tersebut akan berkembang melalui interaksi dengan orang lain (Samovar, Porter, 

McDaniel dan Roy, 2017). Identitas seseorang akan mudah terbentuk jika 

melakukan interaksi dan komunikasi secara terus menerus. Seiring dengan 

berjalannya waktu, identitas seseorang akan mudah diketahui dan menjadi ciri 

khas pada pribadi seseorang. Setiap orang mampu membentuk identitas yang 

dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi dan mengkonseptualisasi diri. Identitas 

menjadi suatu konsep yang dinamis dan kompleks dimana setiap identitas tidak 

dapat digambarkan secara lisan. Identitas seseorang meliputi perilaku, 

kepercayaan dan sikap. Identitas sangat berhubungan dengan masyarakat dimana 

identitas dapat dibentuk melalui proses sosial. Identitas juga merupakan hasil dari 

interaksi organisme, struktur sosial dan kesadaran individu.  

Perbedaan budaya akan memiliki perbedaan identitas yang merujuk pada 

masing-masing tradisi dan karakter dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. 

Perbedaan karakter akan menjadi ciri khas tersendiri yang melekat. Ciri khas yang 

sudah melekat dapat menjadi suatu gaya hidup yang akan berkaitan dengan pola 

perilaku anggota masyarakat. Kelompok masyarakat perlu memenuhi syarat untuk 

dapat mengatur pola interaksi yang dapat mempersatukan seluruh anggota yang 

tergabung didalamnya.  

Salah satu bentuk komunikasi adalah komunikasi kelompok. Komunikasi 

kelompok adalah proses komunikasi yang terjadi antara 3 orang atau lebih dan 

berinteraksi satu sama lain. Komunikasi kelompok biasanya terjadi atas dasar 

kesamaan alasan dan tujuan seperti pemecahan masalah dan berbagi informasi. 

Hal ini menjadi faktor terjadinya interaksi antar beberapa orang yang 
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menitikberatkan pada pola perilaku seseorang didalam diskusi kelompok. 

Komunikasi kelompok dapat berhasil terjadi jika terdapat keinginan dan situasi 

kelompok yang mendukung komunikasi yang efektif dan memiliki partisipasi 

yang tinggi. Pada komunikasi kelompok setiap individu dapat merasakan ikatan 

sosial dimana ada rasa keterikatan menjadi anggota kelompok tertentu yang 

memiliki kesamaan nilai dan emosi. Setiap kelompok akan memiliki aturan 

tersendiri untuk mengikat setiap anggota agar dapat berperilaku sesuai harapan 

kelompok. Aturan tersebut menjadi norma kelompok untuk mengatur bagaimana 

cara anggota dapat bersikap dan berpikir. Namun, norma tersebut dapat relatif 

berubah sesuai dengan perkembangan keadaan yang dihadapi kelompok.  

Komunitas merupakan sekelompok orang yang bersama-sama berbagai hal 

seperti ketertarikan pada suatu topik tertentu dan memperdalam pengetahuan serta 

interaksi satu sama lain. Komunitas juga dapat disebut sebagai kelompok yang 

secara khusus terdapat dalam suatu wilayah dan memiliki gaya hidup dan 

kebudayaan yang sama serta secara sadar melakukan usaha untuk mencapai tujuan 

tertentu. Suatu komunitas mampu terbentuk melalui proses komunikasi dengan 

didasari adanya rasa kepemilikan dan kebersamaan antar anggota (Nasrullah, 

2018). Oleh karena itu, komunikasi dan komunitas menjadi saling terkait. 

Individu sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan mendasar yaitu berinteraksi. 

Semakin sering interaksi dilakukan, maka akan semakin besar peluang kesamaan 

baik dalam ketertarikan atau minat yang sama. Kesamaan ini akan membentuk 

suatu ikatan antar individu. 
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Komunitas biasanya terdiri sebagai bentuk suatu dukungan terhadap hal 

tertentu. Bentuk dukungan yang terjadi di masyarakat dapat terlihat dari dunia 

olahraga dan hiburan. Dalam dunia olahraga di Indonesia, sepak bola masih 

menjadi olahraga yang sangat terlihat antusias dari pendukung atau supporter. 

Para supporter yang telah bergabung didalam sebuah komunitas yang mendukung 

tim sepak bola tertentu akan membangun interaksi satu sama lain sesama anggota. 

Dalam proses interaksi akan menciptakan identitas kelompok yang akan menjadi 

pembeda dengan kelompok supporter tim sepak bola lainnya (Rahmadan, 2019). 

Para anggota juga akan memaknai identitas keanggotaan diri mereka saat tidak 

berada dalam komunitas sebagai bentuk identifikasi diri. 

Pada dasarnya, manusia akan lebih menyukai berhubungan dan 

berinteraksi dengan manusia lain yang memiliki kesamaan baik kesamaan dalam 

hal latar belakang, pendidikan atau hobi. Kesamaan hobi menjadi salah satu faktor 

utama dalam hubungan yang intens dan membuat hubungan menjadi lebih dekat. 

Salah satunya dalam dunia olahraga dimana setiap orang dari berbagai kalangan 

akan membaur ketika tim kesayangan mereka bertanding. Kesamaan hal tersebut 

akan menjadi faktor pembentuk hubungan dan interaksi secara rutin antar sesama 

pendukung dan melahirkan kelompok pendukung atau dapat disebut dengan 

supporter.  

Salah satu komunitas pendukung klub sepak bola yang terkenal di 

Indonesia adalah Bonek atau Bondo Nekat. Bonek merupakan sebutan bagi 

pendukung dari tim Persebaya Surabaya. Bonek merupakan komunitas supporter 

yang berada di Surabaya bahkan hampir di seluruh wilayah Jawa Timur. 
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Mayoritas dari anggota komunitas Bonek adalah remaja usia muda yang masih 

perlu bimbingan dan pengetahuan terhadap kedisiplinan (Alamsyah&Prasetyo, 

2018). Supporter sepak bola memang identik dengan anarkis, maka perlu 

pertanggung jawaban yang besar dari setiap komunitas. Jiwa fanatisme yang 

tinggi akan menimbulkan rasa kebanggaan jika terlibat langsung dalam 

mendukung tim kesayangannya. 

Tidak hanya dalam dunia olahraga, dalam aspek kesenian terutama musik 

juga sangat melekat pada kehidupan sosial manusia. Musik merupakan bagian dari 

perkembangan kehidupan manusia dimana musik mampu berkembang dalam 

lingkungan sosial. Keberadaan musik menjadi salah satu hal yang perlu 

dilestarikan dalam hidup manusia. Musik juga menjadi telah menjadi salah satu 

bagian yang penting dalam kehidupan manusia dimana musik dapat memiliki 

makna masing-masing pada setiap individu. Musik dinilai mampu mempengaruhi 

masyarakat dalam hal agama, politik sosial dan sebagainya. Hal tersebut 

disebabkan oleh dasar dari kesadaran dalam kelompok sosial. 

Dalam dunia hiburan atau musik pun juga identik dengan penggemar atau 

fans. Para penggemar suatu aliran musik atau band tertentu akan membentuk 

komunitas. Dunia musik pun mampu bertahan dalam waktu yang lama jika 

didukung dengan para penggemar yang setia menikmati karyanya. Para 

penggemar cenderung terobsesi dengan segala hal yang menyangkut idola mereka 

dan akan menjadi ajang pembuktian pada lingkungannya bahwa mereka 

merupakan penggemar dari idola tersebut. Musik juga menjadi bagian dari 

komunikasi secara verbal dimana musik juga mampu mempengaruhi khalayak 
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secara luas baik individu maupun secara publik. Hal ini menyebabkan musik 

menjadi suatu refleksi dari perubahan sosial yang ada secara sederhana. Saat ini, 

musik menjadi bagian dari masyarakat baik musik tradisional maupun musik 

popular. Bahkan musik juga menjadi bagian dalam transmisi budaya kepada 

masyarakat.  

Salah satu komunitas musik terbesar di Indonesia adalah Slankers. 

Slankers merupakan kelompok penggemar band Slank yang hadir ditahun 1980an. 

Slankers terbentuk atas dasar kecintaan pada karya musik Slank dan juga kesaman 

latar belakang kehidupan. Karya-karya musik dari band Slank dianggap sangat 

terkait dengan golongan masyarakat yang berada dikelas bawah dan dianggap 

menjadi bentuk kritik terhadap pemerintah yang diungkapkan melalui musik. 

Dengan gaya karya musik tersebut, Slank menjadi salah satu band yang berbeda 

dalam berkarir dengan mengungkapkan pendapat mereka terhadap masalah sosial 

dan politik terutama pada era pemerintahan Orde Baru (Raharja, 2017). Slankers 

seakan memiliki pemikiran dan ideologi yang sama dengan band Slank dimana 

karya lagunya bernada pemberontakan. Hal ini menjadi bentuk identitas tersendiri 

dari band Slank. 

Salah satu fenomena komunitas atau fans dalam dunia musik saat ini dapat 

terlihat dari kembalinya eksistensi penyanyi legendaris Jawa yaitu Didi Kempot. 

Tahun 2019 menjadi tahun yang berarti bagi penyanyi Didi Kempot dimana 

namanya kembali tenar di dunia musik bahkan mampu diterima dikalangan anak 

muda. Salah satu faktor kembalinya ketenaran Didi Kempot adalah ketika content 

creator YouTube bernama Gofar Hilman membuat konten dengan nama Ngobam 
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(Ngobrol Bareng Musisi) yang pertama kali dilakukan secara off air. Bintang 

tamu pada episode tersebut adalah Didi Kempot. Acara tersebut dilaksanakan di 

Wedangan Gulo Klopo, Kartasura, Jawa Tengah. Antusiasme para penonton pun 

sangat tinggi dilihat dari jumlah penonton yang datang sekitar 1.500 orang. Video 

tersebut sempat menjadi trending di YouTube Indonesia 

Didi Kempot merupakan penyanyi yang memulai karirnya ditahun 

1980an. Namanya kian melambung ditahun 1990an hingga 2000an awal. Selama 

kurang lebih 30 tahun berkarir, Didi Kempot konsisten membawakan lagu dengan 

bahasa Jawa lengkap dengan pakaian Jawa disetiap penampilannya. Tidak hanya 

menyanyi, Didi Kempot juga merupakan pencipta lagu dengan total kurang lebih 

800 lagu. Lagu yang dibawakan tidak jauh dari tema patah hati dan juga 

kehilangan. Lagu dengan tema patah hati menjadi bentuk ungkapan perasaan dan 

juga dapat mewakili perasaan penggemarnya. Tidak hanya itu, nama-nama tempat 

dan daerah juga kerap dijadikan judul dan lirik lagu dari Didi Kempot. Hal ini 

menjadi suatu identitas tersendiri untuk karya Didi Kempot. Didi Kempot kerap 

dijuluki The Godfather of Broken Heart karena lagu yang ia ciptakan.  

Tidak hanya nama Didi Kempot, tetapi juga para penggemarnya ikut naik 

daun. Nama penggemar Didi Kempot saat ini dikenal dengan berbagai nama 

seperti Kempoters, Sadboys, Sadgirls dan Sobat Ambyar. Dahulu, para 

penggemar Didi Kempot dikenal dengan nama Kempoters. Seiring 

berkembangnya waktu, muncul nama-nama baru untuk penggemar Didi Kempot, 

seperti Sadboys yang diperuntukkan kepada para penggemar laki-laki dan Sadgirls 

untuk para penggemar perempuan. Saat ini, para penggemar Didi Kempot juga 
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dikenal dengan nama Sobat Ambyar. Mayoritas dari anggota Sobat Ambyar 

merupakan anak-anak muda yang dikukuhkan pada bulan Juni 2019 lalu di 

Surakarta, Jawa Tengah. Kehadiran dari komunitas ini seakan menjadi wadah 

baru bagi pendengar setia karya Didi Kempot yang masih malu-malu untuk 

mengaku ia penggemar dari Didi Kempot. Komunitas ini awalnya dibentuk secara 

tidak sengaja dalam acara Musyawarah Nasional Sobat Ambyar. Para anggotanya 

datang dari wilayah Solo dan sekitarnya. Dalam komunitas Sobat Ambyar, 

mereka mendiskusikan lagu-lagu dari Didi Kempot bahkan dapat mengundang 

sang idola untuk bergabung. Saat ini, komunitas Sobat Ambyar memiliki pengikut 

yang terus bertambah.  

Bagi para penggemar Didi Kempot, nama Sobat Ambyar seakan menjadi 

representasi secara musikal suara hati yang sedang tersakiti. Seiring dengan 

bersinarnya karir Didi Kempot, komunitas Sobat Ambyar pun ikut berkembang. 

Saat ini, komunitas Sobat Ambyar tersebar di berbagai wilayah di Indonesia 

terutama di Pulau Jawa. Dalam sejarah musik Indonesia, salah satu kendala dalam 

lagu-lagu yang menggunakan tema kegalauan adalah eksistensi lagu yang 

melintasi waktu dan generasi serta tidak ada identifikasi jelas dalam penyebutan 

nama suatu komunitas. Para penggemar lagu galau seakan menutup diri dan tidak 

menonjolkan perasaannya. Sobat Ambyar juga termasuk yang berani dalam 

mengungkapan perasaan dalam menyanyikan lagu dan tidak menutup dirinya. 

Bahkan, beberapa orang yang tidak bergabung dalam komunitas dapat 

menyebutkan dirinya sebagai Sobat Ambyar ketika mengalami permasalahan 

asmara dan mendengarkan musik dari Didi Kempot. Mereka seakan tidak peduli 
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dan percaya diri untuk menonjolkan perasaannya ketika mendengar atau 

menyanyikan lagu Didi Kempot. Nama-nama penggemar musik Indonesia 

biasanya diambil dari nama idolanya seperti Slankers bagi penggemar Slank. 

Namun, berbeda dengan Sobat Ambyar dimana nama tersebut lahir atas dasar 

karya musik yang dihasilkan sang idola. 

Lirik lagu karya Didi Kempot memang menjadi daya tarik tersendiri. 

Dengan menggunakan bahasa Jawa dengan arti yang mendalam, para 

penggemarnya mampu terhanyut dalam alunan lagu dengan tema patah hati tetapi 

dengan musik yang bersemangat. Didi Kempot juga dikenal dengan ungkapan 

“Daripada Sakit Hati Mending Dijogetin”. Ungkapan tersebut seakan mendukung 

para penggemarnya yang sakit hati untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan. 

Popularitas Didi Kempot menjadi daya tarik tersendiri dimana lagunya dapat 

dinikmati berbagai kalangan meski Didi Kempot banyak menggunakan bahasa 

Jawa lama dan mengandung banyak metafora yang mungkin sulit dimengerti. 

Tetapi hal tersebut bukan menjadi halangan para penggemarnya untuk menikmati 

lagu Didi Kempot. 

Pada 5 Mei 2020 lalu, penyanyi dengan nama asli Didi Prasetyo 

meninggal dunia di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo, Jawa Tengah. Kepergian Didi 

Kempot yang secara mendadak memberikan duka mendalam bagi para 

penggemarnya terutama para anggota Sobat Ambyar. Bahkan, Didi Kempot 

belum menyelesaikan karya filmnya dan juga konser tunggal yang akan diadakan 

di Gelora Bung Karno, Jakarta pada November 2020 mendatang. Bagi para 

penggemarnya nama Didi Kempot akan selalu dikenang dan mereka akan tetap 
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menyatu untuk menjaga dan melestarikan karya-karya yang sudah melambungkan 

nama Didi Kempot. Bagi mereka, karya lagu Didi Kempot perlu diabadikan 

bahkan diperkenalkan kepada generasi-generasi penerus agar lagu tradisional 

dengan menggunakan bahasa daerah dapat selalu dikenang. Didi Kempot memang 

dianggap salah satu agen dalam pelestarian budaya Indonesia melalui karya lagu 

yang ia ciptakan dan nyanyikan. Bahkan, para penggemarnya juga merencanakan 

untuk membuat patung sebagai bentuk apresiasi kepada Didi Kempot yang akan 

ditaruh di Stasiun Balapan, Solo, Jawa Tengah. Stasiun Balapan juga menjadi 

salah satu lagu yang melambungkan nama Didi Kempot ditahun 2000 awal. Meski 

Didi Kempot telah meninggal dunia, lagu-lagunya terutama yang memiliki tema 

patah hati akan menjadi kenangan tersendiri bagi para penggemarnya. Berikut 

beberapa lagu dari Didi Kempot yang mengangkat tema patah hati: 

1. Pamer Bojo : Lagu Pamer Bojo menceritakan tentang bagaiman kerinduan 

suami pada istrinya. Akan tetapi, sang istri malah memamerkan suami 

barunya. 

2. Banyu Langit: Lagu Banyu Langit menceritakan tentang seseorang yang 

menantikan kehadiran kekasihnya, tetapi tanda diguna sang kekasih tidak 

kembali meski sudah berjanji untuk datang. 

3. Stasiun Balapan: Lagu Stasiun Balapan menjadi salah satu lagu yang 

mempopulerkan nama Didi Kempot diakhir tahun 1990an. Lagu ini 

menceritakan tentang seseorang yang pamit untuk pergi kepada pacarnya 

ke sebuah kota. Sang pacar menemani untuk pergi ke stasiun dan 
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menangis melepas kepergiannya. Namun, tanpa disangka sang kekasih 

yang pergi tidak kembali lagi. 

4. Sewu Kuto: Lagu Sewu Kuto berkisah tentang seseorang yang mencari 

pacarnya yang ia rindukan. Ia mencari untuk bertemu kembali, tetapi sang 

kekasih tidak ada kabar. 

5. Cidro: Cidro memiliki arti ingkar. Lagu ini menceritakan tentang suatu 

pengkhianatan seseorang yang menunggu kedatangan kekasihnya yang 

berjanji datang. 

6. Layang Kangen: Layang Kangen memiliki arti surat rindu. Lagu ini berisi 

tentang seseorang yang rindu pada kekasihnya yang sedang berada jauh 

disuatu tempat 

7. Tanjung Mas Ninggal Janji: Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang 

kangen dengan kekasihnya yang tidak kembali 

8. Dalan Anyar: Dalan Anyar merupakan salah satu lagu yang dapat 

menguras perasaan. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang secara 

langsung melihat kekasihnya selingkuh didepan mata 

9. Kalung Emas: Lagu Kalung Emas menceritakan tentang isi hati yang 

sengsara setelah sang kekasih meninggalkannya 

10. Ambyar: Lagu ambyar merupakan salah satu lagu baru dari Didi Kempot 

yang dirilis pada tahun 2019 lalu. Lagu ini menceritakan tentang 

bagaimana perasaan seseorang yang hancur dikhianati oleh kekasihnya 

Beberapa lagu diatas merupakan bukti bahwa memang sebagian besar lagu 

dari Didi Kempot mengambil tema kisah cinta yang tragis. Karya lagu dengan 
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tema patah hati ia yakini sebagai lagu yang paling laris didunia musik baik dalam 

maupun luar negeri. Fenomena terkenalnya kembali penyanyi Didi Kempot 

menjadi tanda kenaikan pada eksistensi bahasa Jawa yang menjadi bentuk 

terobosan baru di era millenial saat ini. Bahasa daerah Jawa menjadi identitas dari 

lagu-lagu Didi Kempot yang dapat diterima berbagai kalangan masyarakat. Lagu-

lagu Didi Kempot seakan menarik perhatian anak muda untuk mendengarkan lagu 

berbahasa Jawa dengan aliran musik campur sari ditambah dengan tema patah hati 

dan percintaan yang diangkat Didi Kempot disetiap lagunya. Hal ini menunjukkan 

bahwa karya dari Didi Kempot menjadi karya yang lintas generasi dan dapat 

dinikmati setiap orang dari berbagai usia. Bahkan, tidak sedikit dari para 

penggemarnya mengaku mendengarkan lagu Didi  Kempot sejak kecil karena 

dampak dari orang tuanya yang mendengarkan lagu Didi Kempot terlebih dahulu. 

Tidak hanya itu, karya Didi Kempot juga mampu menembus mancanegara dan hal 

tersebut membuktikan bahwa bahasa daerah Indonesia mampu terkenal di dunia 

berkat lagu karya Didi Kempot. 

Istilah ambyar sendiri memiliki arti bercerai-berai atau berterpisah-pisah. 

Kata ambyar seakan menjadi identitas bagi sosok Didi Kempot dimana namanya 

dikorelasikan sebagai pelopor istilah tersebut. Hal ini terkait dengan nama 

penggemarnya yang menggunakan kata ambyar sebagai bentuk keterikatan antara 

lirik lagu Didi Kempot dan perasaan sakit hati yang dirasakan oleh 

penggemarnya. Bahkan tidak sedikit dari para penggemarnya yang mencurahkan 

isi hati dengan lagu Didi Kempot yang seakan mampu mewakili perasaannya.  
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Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik meneliti untuk melihat 

bagaimana konstruksi makna ambyar sebagai pada identitas dari komunitas Sobat 

Ambyar dengan judul penelitian Konstruksi Makna Ambyar Sebagai Identitas 

Komunitas Sobat Ambyar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Fenomena terkenalnya kembali Didi Kempot memang merupakan warna 

baru dalam dunia hiburan terutama dalam seni musik. Didi Kempot yang 

merupakan penyanyi legendaris ditahun 1990an menjadi eksis kembali berkat 

bertambahnya para penggemarnya yang lintas generasi dan usia. Lagu milik Didi 

Kempot yang menggunakan bahasa Jawa pun kembali didengar di berbagai 

media. Tidak hanya itu, istilah ambyar pun ikut sering terdengar. Bahkan, para 

penggemarnya yaitu Sobat Ambyar yang mayoritas didominasi oleh anak-anak 

muda juga bertambah keanggotaannya hingga tersebar diberbagai wilayah di 

Indonesia. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini dapat disimpulkan dalam bentuk pertanyaan, yaitu bagaimana 

konstruksi makna ambyar sebagai identitas komunitas Sobat Ambyar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini mengetahui bagaimana konstruksi makna ambyar sebagai identitas 

komunitas Sobat Ambyar. 
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1.4 Signifikasi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi sebagai 

penelitian yang bermanfaat dalam kajian ilmu komunikasi dan 

meningkatkan pengetahuan terhadap konsep konstruksi makna dalam 

komunitas. 

 

 

 


