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ABSTRAK 

Asri Wulandari. L.100070039. 
STRATEGI KOMUNIKASI 
KOMUNITAS KLUB MOTOR 
DALAM PEMBENTUKAN 
CITRA ( Studi Deskriptif 
Kualitatif Tentang Strategi 
Komunikasi Komunitas Klub 
Motor Dalam Pembentukan Citra 
). 

 Perkembangan dunia 
otomotif kian hari semakin 
berkembang. Terbukti sering kali 
diadakannya event otomotif baik 
roda dua maupun roda empat. Dunia 
otomotif mendapatkan respon yang 
bagus dari masyarakat maupun 
komunitas klub motor. Kegiatan 
yang bersifat menggalang para 
penggemar otomotif semakin 
diminati baik di kota Surakarta 
maupun di daerah-daerah pelosok 
nusantara. 

 Komunitas klub motor 
berbeda dengan adanya genk motor 
yang saat ini meresahkan 
masyarakat. Masyarakat 
menganggap komunitas klub motor 
dan genk motor itu sama. Dalam hal 
ini peneliti ingin menjelaskan bahwa 
komunitas klub motor dan genk 
motor itu berbeda dan peneliti juga 
ingin membangun citra komunitas 
klub motor. Jika ditinjau lebih dalam 
terdapat pandangan masyarakat yang 
semakin negatif, mereka 
menganggap keberadaan komunitas 
klub motor itu meresahkan. 
Komunitas klub motor lebih 

cenderung kekegiatan organisasi 
yang terarah dan mempunyai aturan-
aturan yang ada dalam komunitas. 
Mereka lebih mengarah pada sport 
dan kegemaran mereka terhadap 
motor. Mudah mencirikan komunitas 
klub motor salah satunya yaitu tidak 
ugal-ugalan dijalan dan tertib lalu 
lintas, walaupun masih ada klub-klub 
motor yang masih memiliki sifat 
arogan serta pengetahuan berlalu 
lintas yang minim. 

Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui strategi 
komunikasi komunitas klub motor 
dalam pembentukan citra. Metode 
penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif. Langkah-
langkah analisis data yaitu observasi, 
wawancara, pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menemukan bahwa 
komunitas klub motor juga 
mempunyai peran dalam masyarakat. 
Mereka selalu mengadakan bakti 
sosial dan membantu masyarakat 
yang sedang terkena musibah atau 
bencana.  

Kata Kunci: Komunitas klub motor, 
Komunikasi organisasi 
dan Pembentukan citr



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Berbicara tentang 

komunitas klub motor 

mengingatkan kita kepada orang-

orang yang suka ugal-ugalan dan 

kebut-kebutan di jalan. Fakta 

adanya klub motor ini memang 

sering atau kurang diterima di 

kalangan masyarakat. Komunitas 

klub motor sering disesuaikan 

dengan gaya hidup dan 

penampilan yang mereka ikuti.  

Fakta klub motor sering 

ditunjukkan dengan kebersamaan 

dan kekompakan mereka. Tidak 

hanya itu saja, komunitas klub 

motorpun mempunyai visi  dan 

misi yang mereka buat. Seperti 

halnya dalam komunitas klub 

motor NewSniper (Solo Ninja 

Performance) juga mempunyai 

aturan, visi dan misi yang wajib 

untuk dijadikan acuan bagi para 

anggotanya.  

Penelitian ini mencoba 

untuk memahami pemikiran 

masyarakat terhadap komunitas 

klub motor menjadi negatif 

dimata mereka. komunitas klub 

motor merupakan sebuah 

tantangan tersendiri, khususnya 

pada komunitas klub motor 

NewSniper (Solo Ninja 

Performance). Dari latar 

belakang masalah diatas peneliti 

tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai strategi 

komunikasi komunitas klub 



motor dalam pembentukan citra. 

Dalam artian bagaimana cara 

komunitas klub motor 

NewSniper (Solo Ninja 

Performance) . 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana strategi 

komunikasi komunitas klub 

motor dalam pembentukan 

citra ?  

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui strategi 

komunikasi komunitas klub 

motor dalam pembentukan citra.   

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi penulis khususnya, 

memberikan pengetahuan 

bagaimana kehidupan 

komunitas klub motor yang 

terjadi ditengah masyarakat 

yang heterogen.  

2. Secara umum diharapkan 

penulis dapat memberikan 

manfaat kepada dosen, 

mahasiswa, akademisi serta 

masyarakat pada umumnya.  

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori  

1.  Komunikasi  

Ialah penyampaian pesan dari 

komunikator (sender) kepada 

komunikan (receiver) melalui 

media tertentu dan 

menimbulkan umpan balik.  

a.1. Strategi komunikasi  

1).  Sosialisasi 

Sosialisasi 

diartikan sebagai 

sebuah proses 

seumur hidup 

bagaimana 

seseorang individu 



mempelajari 

kebiasaan-

kebiasaan yang 

meliputi cara-cara 

hidup, nilai-nilai, 

dan norma-norma 

social yang 

terdapat dalam 

masyarakat agar 

dapat diterima oleh 

masyarakat.  

2). Identitas 

Teori ini 

memutuskan 

perhatiannya pada 

hubungan saling 

mempengaruhi 

diantara individu 

yang lebih besar 

lagi (masyarakat). 

Biasanya 

pemahaman 

tentang teori 

identitas mengacu 

kepada perspektif 

interaksi simbolik 

struktural tentang 

perilaku pilihan 

peran. 

2. Komunikasi Organisasi  

a.1. Komunitas  

Istilah 

komunitas biasanya kita 

dengar untuk 

kumpulan-kumpulan 

anak-anak motor. 

Berbagai macam 

kumpulan sering kali 

menggunakan nama 

produk yang tidak luput 

digunakan di dunia 

otomotif. Seringkali 

kita melihat stiker atau 

tulisan yang 

mengandung unsur 

komunitas. Pengertian 



dari komunitas adalah 

kelompok dari 

masyarakat dalam 

lingkup yang lebih kecil 

serta mereka lebih 

terkait oleh tempat. 

b.1. Komunitas Klub Motor  

Para penggemar 

dunia otomotif sering 

membentuk 

perkumpulan atau klub 

baik untuk kendaraan 

sejenis maupun yang 

beragam. Organisasi 

otomotif ini bersifat 

positif, karena dapat 

menggalang 

persaudaraan, 

persahabatan dan 

solidaritas antar sesama 

anggota maupun antar 

klub.  

c.1. Komunikasi Organisasi 

Komunikasi 

organisasi menurut 

Everett Rogers dalam 

buku Miftah Thoha 

adalah suatu sistem 

individu yang stabil 

yang bekerja bersama-

sama untuk mencapai 

tujuan bersama lewat 

suatu struktur hiraki.  

d.1. Teori Pemikiran 

Kelompok  

adalah sebuah hasil 

langsung terhadap 

kepaduan kelompok 

(Littlejohn, 2009: 346). 

Kepaduan adalah 

tingkatan minat ganda 

diantara anggota 

kelompok.  

3. Proses Pembentukan 

Citra  



Citra adalah kesan 

yang diperoleh seseorang 

berdasarkan pengetahuan dan 

pengertiannya tentang fakta-

fakta atau kenyataan untuk 

mengetahui citra seseorang 

terhadap suatu obyek yang 

dapat diketahui dari sikap 

terhadap obyek tersebut. 

B. Kerangka Pemikiran  

Komunitas klub motor 

merupakan salah satu organisasi 

yang hidup atau berada ditengah-

tengah masyarakat. Dari 

kecintaan terhadap motor, 

memodifikasi motor muncul 

keinginan untuk membentuk 

sebuah komunitas klub motor.  

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian  

Dilaksanakan didua tempat. 

Untuk hari rabu malam di city 

walk ngarsopuro dan stadion 

Manahan JL. Adi soetjipto 

kemudian dilanjut dengan rolling 

di depan Kantor Pos Besar Jl. 

Jendral Sudirman, gladak, 

Surakarta. 

2. Pelaksanaan  penelitian 

Penelitian ini 

dilaksanakan selama 4 bulan 

kurang lebih, dimulai dari 

bulan oktober  2011 sampai 

dengan bulan januari 2012.  

B. Bentuk dan Strategi Penelitian  

1. Strategi penelitian 

Menurut Sutopo 

(2002: 123) strategi adalah 

metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dan 

menganalisis data. Strategi 

yang dipakai dalam penelitian 

ini bersifat deskriptif.  



2. Bentuk  Penelitian  

Penelitian tentang 

komunitas klub NewSniper 

(Solo Ninja Performance) ini 

merupakan studi yang 

menggunakan pendekatan 

kualitatif.  

3. Metodologi Penelitian  

metodologi penelitian 

adalah suatu pengrajian 

dalam mempelajari peraturan-

peraturan yang terdapat 

dalam penelitian (Husaini, 

Usman, 2008: 41).  

C. Teknik Sampling 

Sampel ialah sebagian 

anggota populasi yang diambil 

dengan menggunakan teknik 

tertentu yang disebut dengan 

teknik sampling.  

D. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel penelitian diambil 

dengan cara “Purposive 

Sampling” yang diikuti oleh “ 

Snowball Sampling”.  

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Observasi  

Adalah 

memperhatikan sesuatu 

dengan menggunakan mata 

atau pengamatan yang 

melipiti kegiatan, pemusatan 

perhatian terhadap suatu 

objek . 

2. Wawancara  

Adalah tanya jawab 

lisan antara dua orang atau 

lebih secara langsung.  

3. Dokumentasi  

merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bias berbentuk 

tulisan, gambar atau karya-



karya monumental dari 

seseorang.  

F. Analisis Data 

Penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang tidak 

dimaksutkan untuk menguji 

hipotesis berdasarkan teori-teori 

tertentu.  

G. Validitas Data 

a. Triangulasi Sumber 

b. Triangulasi Instrumen 

c. Triangulasi waktu  

H. Sumber Data  

1. Data primer 

Data yang diperoleh 

langsung oleh pengumpulan 

data dari obyek peneliti.  

2. Data sekunder  

Data yang diperoleh 

secara tidak langsung dari 

obyek yang diteliti.  

 

 

BAB V  

PEMBAHASAN DAN HASIL 

PENELITIAN  

A. Profil Informan  

1. Betha Yuda selaku ketua.   

2. Nando merupakan wakil 

ketua.  

3. Jambul selaku humas.  

4.  Jekek selaku Anggota.  

5. Widy merupakan anggota. 

B. Pembahasan  

1. Strategi  Komunikasi 

Pembentukan Citra  

Setelah penulis mengamati 

cara bersosialisasi dan 

berkomunikasi komunitas ini 

sebenarnya wajar-wajar saja. 

Tapi ketika penulis mengamati 

cara pandang masyarakat selalu 

negatif. Disisi lain penulis 

mencoba mengamati bagaimana 

pandangan masyarakat yang 

dapat menerima kehadiran 



komunitas mereka ditengah-

tengah masyarakat. 

Ketika ditanya tentang 

komunikasi dan bersosialisasi 

terhadap masyarakat: 

 Yuda menyatakan bahwa semua 
dilakukan dengan normal-normal 
saja. Tidak ada hambatan dalam 
pergaulan, teman-teman, keluarga 
dan masyarakat luas.  

 
Masyarakat sebagai objek 

sosiologi. Oleh karena itu 

kebudayaan yang tercipta dalam 

masyarakat menimbulkan pandangan 

masyarakatpun juga beraneka ragam 

ada yang menanggapi dengan positif 

ada juga yang negatif. 

Menurut saya semua itu wajar ketia 
masyarakat luas memandang 
komunitas motor itu negatif. Tapi 
tidak semua komunitas motor 
negatif, contohnya komunitas saya 
NewSniper (Solo Ninja 
Performance). Saat dijalan raya 
komunitas saya tidak menunjukan 
sifat yang urakan atau ugal-ugalan 
dijalan raya, para anggota 
NewSniper selalu menaati rambu-
rambu lalu lintas yang ada. Para 
anggota NewSniper juga tidak 
pernah mengadakan balap liar 
dijalan raya. Jikapun ada anggota 
yang ingin balapan, mereka selalu 

ikut balapan resmi. Komunitas 
kamipun juga selalu bersikap positif, 
misalnya melakukan baksos (bakti 
sosial), memberikan santunan dan 
bantuan terhadap masyarakat yang 
mengalami musibah bencana alam.  

 
a. Komunikasi dan 

Sosialisasi  

Seorang anggota 

komunitas klub motor 

bersosialisai dengan 

lingkungannya  akan 

dihadapkan dengan 

pandangan yang berbeda-

beda dari setiap lapisan 

masyarakat.  

Didalam klub, saya selalu 
berusaha untuk melalukan hal-hal 
yang positif. Selalu bersikap ramah 
dan suka bergaul dengan semua 
anggota yang ada. begitu juga 
dengan klub NewSniper selalu 
berusaha untuk melakukan hal-hal 
yang positif dengan cara 
bersosialisasi dengan masyarakat 
maupun sesama komunitas klub yang 
ada. (Wawancara dengan anggota 
NewSniper, widy nugraha) 

Terkadang pemikiran tentang 
citra komunitas klub motor itu selalu 
dianggap negatif. Saya selaku 
anggota berusaha untuk 
menunjukkan kepada masyarakat 
maupun komunitas lain bahwa klub 
motor itu tidak selalu negatif. Saya 



sebgai anggota juga bisa 
menempatkan diri saya ketika saya 
sedang berada didalam klub atau 
saat saya sedang ada ditengah-
tengah masyarakat yang heterogen. 
(Wawancara dengan anggota klub 
NewSniper, jekek) 

Hal ini lah yang membuat 

suatu organisasi harus mempunyai 

strategi komunikasi untuk 

membentuk citra. Hambatan-

hambatan kecil dalam berkomunikasi 

wajar terjadi. 2. Strategi Komunikasi 

Komunitas Klub Motor  

Sejauh ini komunitas saya 
belum mengalami konflik yang 
melibatkan anggota dengan anggota. 
Dengan masyarakatpun konflik yang 
timbul adanya kesalah pahaman 
para anggota dengan masyarakat. 

Adanya persaingan antar 
anggotapun itu wajar buat saya. 
Tapi sampai sekarang persaingan 
dalam komunitas saya belum pernah 
saya temukan. Sebenarnya 
perbedaan motor itu juga bisa 
menimbulakan persaingan antar 
anggota. Tapi saya sebagai ketua 
menghimbau jangan sampai ada 
rasa iri.  

Sebagai ketua dalam 

komunitas klub motor, apakah anda 

sering berkomunikasi dengan 

lingkungan disekitar anda ? dan 

apakah lingkungan sekitar anda 

menerima bahwa anda adalah anak 

motor ? 

Ya, sangat menerima mbak. 
Karena dalam bergaul saya tidak 
pernah neko-neko karena saya juga 
ingin membawa nama baik 
komunitas klub motor saya 
NewSniper (Solo Ninja 
Performance).(Wawancara dengan 
ketua NewSniper, Betha Yuda) 

Konsekuensi terburuk 

apakan? Dan bagaimana cara anda 

mengatasinya ? bagaimana pula anda 

menyampaikan kemasyarakat 

Kita lihat dari segi intern 
maupun ekstrennya dulu mbak, apa 
saja yang perlu kita benahi agar kita 
dapat diterima oleh lingkungan 
disekitar kita. (Wawancara dengan 
wakil ketua NewSniper, Nando) 

 
Menurut anda apa yang 

menjadi faktor penghambat dan 

pendukung? 

Sejauh ini belum ada faktor 
penghambat antara komunitas saya 
dengan masyarakat mbak. Adanya 
faktor pendukung itu 
pasti.masyarakat bisa menerima 
adanya komunitas kami ditengah-
tengah masyarakat dan masyarakat 
juga mendukung kegiatan positif 
untuk selalu bersosialisasi dengan 
masyarakat luas. Meskipun ada 
penolakan, saya anggap itu sebagai 
kritik dan saran untuk 
memberimotivasi terhadap 



komunitas saya NewSniper (Solo 
Ninja Performance).  

Dimata anda bagaima 

komunitas klub motor NewSniper 

(Solo Ninja Performance) ? dan 

bagaimana awal cerita klub ini 

berdiri ? 

Sangat baik mbak”. Klub 
kami tidak pernah mempunyai 
masalah dengan masyarakat maupun 
polisi. Dulunya komunitas klub 
NewSniper hanya terdiri dari lima 
anggota, tapi sekarang sudah 
mencapai hampir 60 anggota. 
Dimata saya klub NewSniper 
mengalami kemajuan yang sangat 
pesat. Ini membuktikan bahwa 
komunitas klub NewSniper klub yang 
tidak arogan dan anarki, 
sehinggadapat diterima oleh 
masyarakat. (Wawancara dengan 
ketua NewSniper, Betha yuda). 

Dulu berawal dari komunitas 
motor yang bernama NRC yang 
terdiri dari motor Kawasaki Ninja 
dan Honda NSR, sempat mengalami 
kevakuman mbak. Kemudian ada 
perombakan pengurus yang lama 
dan nama klub itu sendiri. Setelah 
berjalan kurang lebih selama satu 
tahun menjadi Sniper mbak. Nama 
Sniper sendiri dipilih dari 
sayembara para anggota klub. Tidak 
berjalan lama komunitas klub Sniper 
mengalami kevakuman lagi yang 
disebabkan kurang terbukanya para 
pengurus klub. Dan berganti nama 
menjadi NewSniper (Solo Ninja 
Performance) sampai saat ini 
mbak”. 

Akhir – akhir ini banyak 

bermunculan komunitas-komunitas 

klub motor di Kota Surakarta, 

bagaimana menurut anda ?  

Menurut saya itu sangat 
positiflah mbak, di Kota Surakarta 
sendiri ada lembaga yang menaungi 
komunitas motor yang ada di Kota 
Surakarta yaitu IKOSA (Ikatan 
Komunitas Surakarta). Tapi sangat 
saya sayangkan mbak, sepertinya 
pemerintah daerah Kota Surakarta 
kurang mendukung adanya event-
event otomotif yang menjadi 
kegemaran para anak motor. Saya 
berharap pemerintah daerah Kota 
Surakarta mau membangunkan 
sirkuit untuk arena balap agar tidak 
mengganggu pengguna jalan lainya 
dan agar tidak melakukan balap liar 
mbak. Itu mau saya. 

Kalau persaingan itu pasti 
adalah mbak namanya juga tidak 
terdiri dari satu atau dua orang saja. 
Tapi saya selaku ketua selalu 
menghimbau kepada para anggota 
komunitas saya jangan sampai ada 
persaingan dalam komunitas kita, 
kita jaga selalu persatuan komunitas 
kita. Misalnya, perbedaan motor 
Ninja empat langkah dengan motor 
Ninja dua langkah itu jelas akan 
memicu terjadinya persaingan. Tapi 
saya sebagai ketua mbak selalu 
bersikap adil terhadap para anggota 
saya. Maka dari itu saya wajibkan 
setiap kopdar untuk mengenakan 
seragam komunitas kita sebagai 
identitas klub motor.(Wawancara 
dengan ketua NewSniper,Betha 
yuda) 



BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Komunitas klub motor 

NewSniper (Solo Ninja 

Performance) dalam pembentukan 

sebuah citra, mereka selalu 

mengadakan bakti sosial dan 

membantu masyarakat yang sedang 

terkena musibah atau bencana. 

Mereka juga suka bersosialisasi 

dengan masyarakat. Para anggotapun 

bisa menempatkan diri mereka saat 

berada ditengah masyarakat maupun 

di jalan raya.  

B. Saran 

1. Untuk Masyarakat 

a. Perlu ada kajian mendalam yang 

harus dilakukan oleh masyarakat 

mengenai pandangan terhadap 

komunitas motor.  

2. Komunitas motor merupakan 

perkumpulan dari orang-orang yang 

mempunyai latar belakang 

kehidupan yang berbeda.  

2.Untuk Komunitas Klub Motor 

a. Komunitas klub motor sendiri 

perlu lebih memperhatikan dan 

menjaga tingkah laku dan tindak-

tanduk mereka di masyarakat.  

b. Untuk menghindari terjadinya 

hubungan yang tidak harmonis, 

maka perlunya sikap toleransi 

antar para anggota komunitas 

klub motor dengan masyarakat.  

1. Untuk Peneliti Selanjutnya 

a. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti 

sarankan tidak hanya untuk 

meneliti satu komunitas motor. 

Dan meneliti tentang 

permasalahan yang timbul antara 

komunitas klub motor yang satu 

dengan yang lainnya. 
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