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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Komunikasi berasal dari bahasa latin Communicatio, dan asal kata ini 

bersumber pada kata  Communis yang artinya sama makna, yaitu sama makna 

mengenai satu hal (Effendy, 2005: 3). Banyak makna tentang arti kata 

komunikasi namun dari sekian banyak definisi yang diungkapkan oleh para 

ahli dapat disimpulkan secara lengkap dengan maknanya yang hakiki, yaitu 

komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang 

lain untuk memberi tahu, atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau 

perilaku, baik langsung (secara lisan), maupun tidak langsung melalui media. 

(Effendy, 2005: 5). 

Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi merupakan suatu tindakan 

yang memungkinkan kita mampu menerima dan memberikan informasi atau 

pesan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Secara teoritis, tindakan 

komunikasi berdasarkan pada konteks terbagi menjadi beberapa macam, yaitu 

konteks komunikasi interpersonal, komunikasi intrapersonal, komunikasi 

kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Jika di lihat dari 

beberapa konteks komunikasi di atas, konteks komunikasi yang berhubungan 

atau sesuai dengan penelitian ini adalah komunikasi organisasi. 

Komunikasi kelompok Menurut Morissan, (2009: 141) adalah proses 

sebagai instrumen yang digunakan kelompok untuk mengambil keputusan 
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dengan menekankan hubugan antara kualitas komunikasi dan kualitas 

keluaran (output) kelompok. Komunikasi kelompok berfungsi dalam 

sejumlah hal yang akan menentukan atau memutuskan hasil- hasil yang 

dicapai kelompok. 

Kelompok atau komunitas adalah sebuah wadah yang menampung 

orang-orang dan objek-objek; orang-orang dalam organisasi yang berusaha 

mencapai tujuan bersama. Menurut Kertajaya Hermawan (2008: 34) 

kelompok adalah beberapa orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari 

yang seharusnya, dimana dalam sebuah kelompok terjadi relasi pribadi yang 

erat antar para anggota kelompok tersebut karena adanya kesamaan interest 

atau values. 

Ada beberapa arus komunikasi  yang berlangsung dalam komunikasi 

kelompok, yaitu arus komunikasi vertikal yang terdiri dari atas kebawah 

(downward communication) dan arus komunikasi dari bawah ke atas (upward 

communication) serta arus komunikasi yang berlangsung antara dan 

diantarabagian dalam tingkatan yang sama. Arus komunikasi ini dikenal 

dengan nama komunikasi horizontal. Dan komunikasi diagonal, komunikasi 

dalam kelompok antara seseorang dengan lainnya yang satu sama lain 

berbeda dalam kedudukandan unitnya. Komunikasi diagonal tidak 

menunjukkan kekakuan sebagaimana dalam komunikasi vertikal, tetapi tidak 

juga menunjukkan keakraban sebagaimana dalam komunikasi horizontal. 

(Pace dan Faules dalam Mulyana, 2010: 189-195). 
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Sebuah kelompok dapat terbentuk karena mempunyai visi, misi dan 

tujuan yang sama. Serta dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan 

bisa diakui keeksistensiannya. Sehingga, dalam membangun sebuah 

kelompok berhasil atau tidaknya ditentukan oleh individu-individu yang ada 

dalam kelompok tersebut secara bersama-sama. Oleh karena itu, yang harus 

dimiliki individu-individu dalam sebuah kelompok adalah adanya sebuah 

ikatan sosial diantara mereka yang diharapkan akan menimbulkan rasa 

kepemilikan dan kepedulian individu pada kelompok yang telah didirikan. 

Untuk membangun ikatan sosial, dibutuhkan sebuah kesadaran pada 

masing-masing individu yang didasari atas masalah dan kebutuhan bersama. 

Individu harus mempunyai kesadaran akan ada gerakan bersama untuk 

memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan bersama yang nantinya akan 

membentuk solidaritas. Solidaritas pada masing-masing individu ini, akan 

menjadi  suatu  ikatan tanggung  jawab  dalam  kelompok.  

Scooter secara umum adalah jenis sepeda motor dengan ciri khas 

rangka yang menjadi satu dengan body (monocoque) sehingga pengendara 

memiliki platform khusus untuk meletakan kaki. Dalam komunitas scooter ini 

menggunakan merk Vespa dari perusahaan Piaggio. Vespa sendiri keluar dari 

sebutan  salah seorang petinggi Piaggio. Piaggio mempunyai desain tersendiri 

dari scooter lain piaggio merubah posisi pemindah gigi dan kopling pada 

tangan kiri, posisi roda belakang yang langsung berporos pada mesin, 

suspensi depan monoshock tipikal pesawat terbang untuk memudahkan 

penggantian roda dan desain tameng depan yang melindungi pengendara dari 
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percikan air. Seperti scooter-scooter lain yang diproduksi usai perang dunia 

dua, piaggio memanfaatkan desain dan material eks pesawat udara. 

Selama 18 tahun sejak berdirinya tahun 1997 tanggal 19 Mei kelopok 

Komunitas Ikatan Scooter Wonogiri  telah berhasil mempertahankan 

eksistensinya.  Pada prosesnya selama  berdiri,  Ikatan Scooter Wonogiri  

telah berhasil membentuk  kelompok  yang  berkembang  dan kuat  dalam 

mempertahankan keberadaan mereka di  Wonogiri. Menurut salah  satu 

pendiri Ikatan Scooter Wonogiri, Ricard Fransesco yang akrab dipanggil 

Ricard ini  dalam pernyataannya, Komunitas Ikatan Scooter Wonogiri adalah 

suatu bentuk keluarga kedua dirinya. 

Ikatan Scooter Wonogiri adalah sebuah wadah bagi para pecinta 

Scooter dengan berbagai merek. Motor ini memiliki body membulat 

menyerupai binatang penyengat yaitu lebah. Seperti lebah, yang selalu solid, 

bekerja sama, rasa solidaritas pun juga tumbuh dari pecinta atau pengendara 

Scooter.  Komunitas ini beranggotakan berbagai kalangan dan jenjang usia 

dari remaja hingga dewasa. Kelompok ini berdiri sejak tahun 1997 yang 

berawal dari kesamaan hobi dan aktivitas nongkrong bareng. Para anggota 

Ikatan Scooter Wonogiri juga mempunyai hobi bertualang dengan berkendara 

dan juga memodifikasi motor  mereka, maka disinilah para  pecinta scooter 

ini menjalin suatu hubungan atau kekerabatan  juga solidaritas diantara 

anggota ikatan Scooter Wonogiri. Hingga saat ini anggota Ikatan Scooter 

Wonogiri mencapai lebih dari 200 anggota. 
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Ikatan Scooter Wonogiri yang dibentuk sejak tahun 1997 ini, sekarang 

telah tumbuh sebagai kelompok yang mempunyai tujuan-tujuan positif yang 

membuat minat sebagian para kalangan masyarakat yang memiliki scooter di 

Wonogiri tertarik untuk bergabung dengan Ikatan Scooter Wonogiri. Menurut 

salah  satu pendiri Ikatan Scooter Wonogiri, Ricard Fransesco yang akrab 

dipanggil Ricard. 

Untuk berinteraksi dengan sesama anggota yang lainnya agar 

terciptanya rasa solid disinilah Ikatan Scooter Wonogiri membentuk pola 

komunikasi. Menurut Syaiful Bahri Djamarah mengatakan bahwa pola 

komunikasi dapat dipahami sebagai pola hubungan antara dua orang atau 

lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat 

sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami (Djamarah, 2004:1). 

Di dalam sebuah kelompok saling terjadi pertukaran pesan, dan 

pertukaran pesan tersebut dilakukan melalui pola komunikasi. Pola 

komunikasi merupakan proses komunikasi dalam menyampaikan sebuah 

pesan dari anggota satu kepada anggota lain didalam suatu organisasi. Ikatan 

Scooter Wonogiri melakukan suatu pola komunikasi untuk memperkuat 

solidaritas kelompoknya, karena dengan menjalin suatu hubungan yang baik 

dan solid diperlukan komunikasi yang efektif. 

Pola komunikasi yang digunakan dalam Ikatan Scooter Wonogiri 

yaitu menggunakan pendekatan personal dari masing-masing anggota Ikatan 

Scooter Wonogiri. Dan salah satu upaya Ikatan Scooter Wonogiri untuk 

mengatasi konflik yang ada dalam organisasi maupun anggotanya diantaranya 
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mengadakan kegiatan bakti sosial dan selalu mengajak semua anggota yang 

jarang berkumpul untuk menjalin kembali persaudaraan sehingga keduanya 

menjadi seimbang dan rasa solidaritas akan semakin kuat. Selain itu dengan 

cara ini Ikatan Scooter Wonogiri tidak hanya menjadi ajang individu anggota 

untuk berkumpul dan bersenang-senang saja. Solidaritas dari masing-masing 

anggota, akan menjadi suatu ikatan tanggung jawab dalam Ikatan Scooter 

Wonogiri. menjadi  suatu  ikatan tanggung  jawab  dalam  kelompok. 

Tanggung  jawab  dalam arti sederhana bisa dimaksudkan sebagai saat 

dimana dalam sebuah kelompok itu ada individu yang sakit, maka individu 

yang lain ikut merasakannya. Apabila kelompok yang dibentuk sudah 

mencapai tingkat kesadaran tersebut, kelompok ini akan dapat berkembang 

dan bisa memecahkan masalah-masalah anggotanya. 

Pola komunikasi yang terjadi dalam komunitas Ikatan Scooter 

Wonogiri seperti misal pola komunikasi yang bersifat horizontal dan vertikal 

dari pola komunikasi tersebut komunitas Scooter, memiliki kelebihan 

dibanding dengan komunitas lainnya yaitu mengedepankan semangat 

kekeluargaan yang akhirnya membuka rasa solidaritas antar anggota, 

sehingga mampu bertahan selama 18 tahun. Dengan didukung data–data 

dilapangan yanng berhasil penulis peroleh, penulis mampu melihat 

bagaimana pola komunikasi komunitas Scooter dalam mempertahankan 

solidaritas para anggotanya hinnga bertahan selama 18 tahun. 

Sebuah kelompok dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa 

aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan 
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perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. 

Kelompok yang dianggap baik adalah yang dapat diakui keberadaannya oleh 

masyarakat sekitar, karena memberi kontribusi sepertipengambilan sumber 

daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya. 

Berdasarkan literatur yang peneliti pelajari bahwa didalam sebuah 

kelompok sering terjadi pertukaran pesan dan pertukaran pesan tersebut 

dilakukan melalui pola komunikasi. Pola komunikasi merupakan proses 

komunikasi dalam menyampaikan sebuah pesan dari anggota satu kepada 

anggota lain didalam suatu kelompok. Komunitas Ikatan Scooter Wonogiri 

melakukan suatu pola komunikasi untuk mempertahankan solidaritas 

kelompoknya, karena dengan menjalin suatu hubungan yang baik dan solid 

diperlukan komunikasi yang efektif. 

Komunikasi kelompok dalam komunitas Ikatan Scooter Wonogiri 

dapat berlangsung secara silih berganti dimana setiap anggota menyampaikan 

pesan untuk disampaikan kepada anggota Scooter Wonogiri lainnya, agar 

mampu menciptakan suatu komunikasi yang  kondusif sebagai salah satu 

upaya untuk mempertahankan kelompoknya, yaitu dengan mengikuti 

kegiatan-kegiatan baik internal maupun eksternal.   

Ikatan Scooter Wonogiri melakukan suatu komunikasi kelompok 

untuk mempertahankan solidaritas kelompoknya, karena dengan menjalin 

suatu hubungan yang baik dan solid diperlukan komunikasi yang efektif agar 

Ikatan Scooter Wonogiri ini bisa tetap eksis dan bisa memperkuat hubungan 

solidaritas mereka.  
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Berdasarkan hal-hal yang dipaparkan di atas, penulis tertarik dan 

memilih untuk mengkaji pola komunikasi pada komunitas scooter “Vespa” 

dengan judul: POLA KOMUNIKASI KELOMPOK PADA 

KOMUNITAS SCOOTER “VESPA” DALAM MENJALIN 

HUBUNGAN SOLIDARITAS (Studi Deskriptif Kualitatif Pada 

Kelompok Komunitas Ikatan Scooter Wonogiri di Wonogiri). 

Penelitian terdahulu mengenai pola komunikasi organisasi dalam 

sebuah komunitas telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Pertama 

penelitian dilakukan oleh Nindi Arestia, Mahasiswi Program Studi Ilmu 

Komunikasi, Universitas Padjajaran, 2010. Penelitian berjudul “Identitas dan 

Pola Komunikasi pada Komunitas Skateboard di Bandung”. Rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana konstruksi makna identitas dan 

pola komuniksi verbal dan non verbal pada komunitas Skateboard “TG” di 

Bandung dalam berinteraksi?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

studi fenomenologi, pendekatan interaksi simbolik. Dan diketahui hasil 

penelitian bahwa konstruksi makna identitas pada komunitas Skateboard 

“TG” mengungkapkan alasan dan motif mereka menyukai permainan. Dalam 

pola komunikasi komunitas ini menggunakan komunikasi verbal dan non 

verbal. Komunikasi verbal dalam konteks komunikasi antarpribadi antara dua 

orang atau lebih dalam kelompok kecil yang dilakukan pada komunitas 

skateboard “TG”. Komunitas ini banyak menggunakan bahasa verbal yang 

mereka ciptakan sendiri untuk berkomunikasi dengan sesama anggota 

kelompoknya. Sedangkan komunikasi nonverbal komunitas ini menggunakan 
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beberapa simbol non verbal yang dikelola oleh kelompok tersebut. Salah satu 

simbol non verbal dari komunitas skateboard “TG” adalah penampilan yang 

menjadi simbol tersendiri. Dan biasanya mereka menggunakan merk-merk 

tertentu yang khusus diciptakan untuk skateboard.   

Penelitian kedua dilakukan oleh Dimas Febri Rahmanto, Mahasiswa 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, tahun 2012. 

Penelitian berjudul “Pola Komunikasi Komunitas Band Indie Pop dalam 

Menjalin Rasa Kesetiakawanan Sosial (Studi Deskriptif Kualitatif Komunitas 

Band Indie Pop di Kota Pacitan”. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah Bagaimana pola komunikasi antar komunitas band indie yang 

mengusung genre pop?. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Dan diketahui hasil penelitian bahwa adanya sebuah makna 

tersendiri dan usaha membaca pesan dari hasil pertukaran antar simbolyang 

ada. Simbol-simbol yang menyatukan interaksi antar sesama band indie 

Pacitan dalam melakukan proses komunikasi. Pola komunikasi interpersonal 

terjadi di dalam komunitas indie pop pacitan disaat mereka latihan atau 

kumpul bersama, sedangkan cemoohan dari dunia luar membuat mereka 

melakukan pola komunikasi apatis dan tidak terlalu menanggapi hal tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: Bagaimana pola komunikasi kelompok pada komunitas Ikatan 

Scooter Wonogiri dalam memperkuat hubungan solidaritas antar anggotanya? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pola komunikasi  

kelompok pada komunitas Ikatan Scooter Wonogiri dalam memperkuat 

hubungan solidaritas antar anggotanya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mengetahui teori yang berkaitan dengan Ilmu 

Komunikasi secara umum maupun secara khusus dan mengembangkan 

ilmu komunikasi khususnya mengenai  bagaimana  pola komunikasi pola 

komunikasi kelompok pada komunitas Scooter “Vespa” di Wonogiri.  

2.  Secara Praktis 

a. Penulis mengharapkan penelitian  ini untuk melatih diri  peneliti 

dalam menganalisis suatu permasalahan yang terjadi dalam ilmu 

komunikasi khususnya dengan lingkungan sosial. 

b. Penelitian ini  diharapkan  dapat menambah pengetahuan dan  

memberikan gambaran yang berguna sebagai referensi  bagi 

mahasiswa ilmu komunikasi. 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Landasan Teori 

a. Komunikasi 

Komunikasi adalah istilah komunikasi berasal dari bahasa latin 

communicatio, yang bersumber dari kata komunis yang berarti sama. 

Sama disini maksudnya adalah sama makna, jadi komunikasi dapat 

terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang 

disampaikan oleh komunikator dan di terima oleh komunikan. Hovland 

mendefenisikan proses komunikasi sebagai proses yang 

memungkinkan seseorang menyampaikan rangsangan untuk mengubah 

perilaku orang lain. (Mulyana, 2010:62). 

Dalam komunikasi yang melibatkan dua orang, komunikasi 

berlangsung apabila adanya kesamaan makna. sesuai dengan definisi 

tersebut pada dasarnya sesorang melakukan komunikasi adalah untuk 

mencapai kesamaan makna antara manusia yang terlibat dalam 

komunikasi yang terjadid, dimana kesepahaman yang ada dalam benak 

komunikator (penyampai pesan) dengan komunikan (penerima pesan) 

mengenai pesan yang disampaikan haruslah sama agar apa yang 

komunikator maksud juga dapat dipahami dengan baik oleh 

komunikan sehingga komunikasi berjalan baik dan efektif (Effendy, 

2005:9). Hal tersebut juga dikemukakan oleh Raymond S. Rossm 

mendefinisikan “Komunikasi (intensional) sebagai suatu proses 

menyortir, memilih dan mengirim simbol-simbol sedemikian rupa, 

sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respon 
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dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksud oleh sang 

komunikator” (Mulyana, 2010:69). 

Beberapa pakar juga meyakini bahwa komunikasi dapat 

digunakan sebagai alat untuk mengubah seseorang, baik itu tingkah 

laku, kepercayaan, maupun persepsi, seperti yang diungkapkan oleh 

Gerald R. Miller, yakni “Komunikasi sebagai situasi-situasi yang 

memungkinkan suatu sumber mentransmisikan suatu pesan kepada 

seorang penerima dengan disadari untuk mempengaruhi perilaku 

penerima” (Mulyana, 2010:61), lalu kemudian definisi dari Everett M. 

Rogers, “Komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari 

sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk 

mengubah tingkah laku mereka” (Mulyana, 2010:69). 

Komunikasi mempunyai peranan penting bagi kehidupan 

manusia, dari kegiatan keseharian manusia dilakukan dengan 

berkomunikasi. Dimanapun,kapanpun, dan dalam kesadaran atau 

situasi macam apapun manusia selalu tetjebak dengan komunikasi. 

Dengan berkomunikasi manusia dapat memenuhi kebutuhan dan 

mencapai tujuan-tujuan hidupnya, karna dengan berkomunikasi 

merupakan suatu kebutuhan manusia yang amat mendasar. Oleh karena 

itu sebagai makhluk sosial manusia ingin berhubungan dengan 

manusia lainnya. Manusia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, 

Bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Dengan rasa 

ingin tahu inilah yang memaksa manusia perlu berkomunikasi.  



13 

 

 

Dari definisi diatas menjelaskan bahwa, komunikasi merupakan 

proses penyampaian simbol-simbol baik verbal maupun nonverbal. 

Maka dari itu komunikasi terbagi menjadi 2 bagian yaitu komunikasi 

verbal dan komunikasi nonverbal,komunikasi verbal adalah 

komunikasi yang terjadi secara langsung dengan lisan atau tulisan. 

Didalam kegiatan komunikasi, kita menempatkan kata verbal untuk 

menunjukan pesan yang dikirimkan atau yang diterima dalam bentuk 

kata–kata baik lisan maupun lisan. Kata verbal sendiri berasal dari 

bahasa latin, verbalis verbum yang sering pula dimaksudkan dengan 

berarti atau bermakna melalui kata atau yang berkaitan dengan kata 

yang digunakan untuk menerangkan fakta, ide atau tindakan yang lebih 

sering berbentuk percakapan daripada tulisan (Liliweri, 2002:135). 

b. Komunikasi Kelompok 

1) Definisi Komunikasi Kelompok 

Komunikasi yang terjadi dalam kelompok pada hakekatnya 

adalah komunikasi interpersonal karena komunikasi yang terjadi 

antar anggotanya biasanya bersifat face-to-face, pesan disampaikan 

secara lisan, tanpa perantara media sehingga umpan balik dapat 

disampaikan secara langsung (Faizal et al., 2012: 123). Komunikasi 

dalam kelompok ialah komunikasi antara seorang dengan orang-

orang lain dalam kelompok, berhadapan satu dengan lainnya, 

sehingga memungkinkan terdapatnya kesempatan bagi setiap orang 

untuk memberikan respon secara verbal (Hadi, 2009: 3).  
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Dalam teori fungsional komunikasi kelompok (Morissan, 

2009: 141) memandang proses sebagai instrumen yang digunakan 

kelompok untuk mengambil keputusan dengan menekankan 

hubugan antara kualitas komunikasi dan kualitas keluaran (output) 

kelompok. Menurut teori ini, komunikasi berfungsi dalam sejumlah 

hal yang akan menentukan atau memutuskan hasil- hasil yang 

dicapai kelompok. 

Michael Burgoon (alam Wiryanto, (2005: 52) 

mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap 

muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah 

diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan 

masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat 

karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. 

Sementara itu, kelompok kecil adalah sekumpulan perorangan yang 

relatif kecil yang masing-masing dihubungkan oleh beberapa tujuan 

yang sama dan mempunyai derajat kelompok tertentu di antara 

mereka. 

Robert F. Bales dalam Hadi, (1999 : 3), mendefinisikan 

komunikasi dalam kelompok kecil sebagai sejumlah orang yang 

terlibat dalam interaksi satu sama lain dalam suatu pertemuan yang 

bersifat tatap muka, dimana setiap partisipan mendapat kesan atau 

peningkatan hubungan antara satu sama lainnya yang cukup jelas. 

Sehingga baik pada saat timbulnya pertanyaan maupun sesudahnya, 
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dapat memberikan respon kepada masing-masing sebagai 

perorangan beberapa definisi komunikasi kelompok di atas 

mempunyai kesamaan, yakni adanya komunikasi tatap muka, dan 

memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan 

kelompok. 

Menurut Gurning et al., (2012: 3) sifat-sifat komunikasi 

kelompok adalah: 1) Kelompok berkomunikasi melalui tatap muka 

2) Kelompok memiliki sedikit partisipan 3) Kelompok bekerja di 

bawah arahan seseorang pemimpin 4) Kelompok membagi tujuan 

atau sasaran bersama 5) Anggota kelompok memiliki pengaruh atas 

satu sama lain Komunikasi kelompok adalah suatu bidang studi, 

penelitian, dan penerapan yang menitikberatkan, tidak hanya pada 

proses kelompok secara umum tetapi juga pada perilaku komunikasi 

individu-individu pada tatap muka kelompok diskusi kecil 

(Goldberg dan Larson 1985:6 dalam Gurning et al., 2012:3). Ada 

beberapa unsur dalam komunikasi kelompok, diantaranya adalah 

komunikasi lisan, kepemimpinan, tujuan kelompok, norma 

kelompok, peranan, kohesivitas kelompok, dan situasi kelompok 

(Gurning et al., 2012 : 3). 

2) Fungsi Komunikasi Kelompok 

Keberadaan suatu kelompok dalam masyarakat dicerminkan 

oleh adanya fungsi-fungsi yang akan dilaksanakannya. Fungsi-

fungsi tersebut mencakup fungsi hubungan sosial, pendidikan, 
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persuasi, pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan, serta 

fungsi terapi. Semua fungsi ini dimanfaatkan untuk kepentingan 

masyarakat, kelompok, dan para anggota kelompok itu sendiri. 

Menurut Bungin (2009: 274) fungsi komunikasi kelompok antara 

lain adalah: 

a) Fungsi hubungan sosial, dalam arti bagaimana suatu kelompok 

mampu memelihara dan memantapkan hubungan sosial di 

antara para anggotanya, seperti bagaimana suatu kelompok 

secara rutin memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk 

melakukan aktivitas yang informal, santai, dan menghibur.  

b) Fungsi pendidikan adalah bagaimana sebuah kelompok secara 

formal maupun informal bekerja untuk mencapai dan 

mempertukarkan pengetahuan.  

c) Fungsi persuasi, seorang anggota kelompok berupaya 

memersuasi anggota lainnya supaya melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu. Seseorang yang etrlibat usaha-usaha 

persuasif dalam suatu kelompok, membawa risiko untuk tidak 

diterima oleh para anggota lainnya.  

d) Fungsi problem solving, kelompok juga dicerminkan dengan 

kegiatan-kegiatannya untuk memecahkan persoalan dan 

membuat keputusan-keputusan. 

e) Fungsi terapi. Kelompok terapi memiliki perbedaan dengan 

kelompok lainnya, karena kelompok terapi tidak memiliki 
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tujuan. Tentunya individu tersebut harus berinteraksi dengan 

anggota kelompok lainnya guna mendapatkan manfaat, namun 

usaha utamanya adalah membantu diri sendiri, bukan membantu 

kelompok mencapai konsensus. 

3) Penggolongan Komunikasi Kelompok 

Dalam komunikasi kelompok terdapat klasifikasi kelompok 

yang terbagi menjadi tiga bagian (Jalaludin Rahmat, 2005: 85), 

yaitu: 

a) Kelompok primer dan sekunder.  

Kelompok primer adalah suatu kelompok yang anggota-

anggotanya berhubungan akrab, personal, dan menyentuh hati 

dalam asosiasi dan kerja sama. Sedangkan kelompok sekunder 

adalah kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan tidak 

akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati kita. Jalaludin 

Rakhmat membedakan kelompok ini berdasarkan karakteristik 

komunikasinya, sebagai berikut: 

(1) Kualitas komunikasi pada kelompok primer bersifat dalam 

dan meluas. Dalam, artinya menembus kepribadian kita 

yang paling tersembunyi, menyingkap unsur- unsur 

backstage (perilaku yang kita tampakkan dalam suasana 

privat saja). Meluas, artinya sedikit sekali kendala yang 

menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. Pada 

kelompok primer bersifat pribadi menggunakan berbagai 
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lambang, verbal maupun nonverbal, sedangkan kelompok 

sekunder komunikasi bersifat dangkal dan terbatas 

(umumnya bersifat verbal dan sedikit nonverbal). 

(2) Komunikasi pada kelompok primer bersifat personal, 

sedangkan kelompok sekunder nonpersonal.  

(3) Komunikasi kelompok primer lebih menekankan aspek 

hubungan daripada aspek isi, sedangkan kelompok primer 

adalah sebaliknya.  

(4) Komunikasi kelompok primer cenderung ekspresif, 

sedangkan kelompok sekunder instrumental. 

(5) Komunikasi kelompok primer cenderung informal, 

sedangkan kelompok sekunder formal. 

b) Kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif  

Kategori deskriptif menunjukkan klasifikasi kelompok 

dengan melihat proses pembentukannya secara alamiah. 

Berdasarkan tujuan, ukuran, dan pola komunikasi, kelompok 

deskriptif dibedakan menjadi tiga, yaitu kelompok tugas; 

kelompok pertemuan; dan kelompok penyadar.  

Kelompok tugas bertujuan memecahkan masalah, 

misalnya transplantasi jantung, atau merancang kampanye 

politik. Kelompok pertemuan adalah kelompok orang yang 

menjadikan diri mereka sebagai acara pokok. Melalui diskusi, 

setiap anggota berusaha belajar lebih banyak tentang dirinya. 
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Kelompok penyadar mempunyai tugas terapi di rumah sakit 

jiwa adalah contoh kelompok pertemuan. Kelompok penyadar 

mempunyai tugas utama menciptakan identitas sosial politik 

yang baru.  

Kelompok preskriptif, mengacu pada langkah-langkah 

yang harus ditempuh anggota kelompok dalam mencapai tujuan 

kelompok. Cragan dan Wright mengkategorikan enam format 

kelompok preskriptif, yaitu: diskusi meja bundar, simposium, 

diskusi panel, forum, kolokium, dan prosedur parlementer. 

c) Kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan.  

Kelompok keanggotaan adalah kelompok yang 

anggotaanggotanya secara administratif dan fisik menjadi 

anggota kelompok itu. Sedangkan kelompok rujukan adalah 

kelompok yang digunakan sebagai alat ukur (standard) untuk 

menilai diri sendiri atau untuk membentuk sikap. 

c. Komunitas 

Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa 

organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki keterikatan 

dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu 

di dalamnya dapat memiliki maksut, kepercayaan, sumber daya, 

preferensi, kebutuhan, risisko dan sejumlah kondisi lain yang serupa. 

Komunitas berasal dari bahasa latin communitas yang berarti 

“kesamaan”, kemudian dapat diturunkan dari communis yang berarti 
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“sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak” (Tubbs & Moss, 1996: 

66). 

Komunitas yang sudah bertahan lama tentunya memahami 

pentingnya komunitas menjaga solidaritas antar anggota dan 

mempertahankan eksistensi komunitas. Proses komunitas itu 

mencakup seluruh yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan oleh 

mereka tentang segala sesuatu yang menyangkut komunitas vespa.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian  kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif. Riset kualitatif bertujuan untuk 

menjelaskan  fenomena dengan  melalui pengumpulan data sedalam-

dalamnya.  Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling 

bahkan populasi atau sampling lainnya sangat terbatas (Kriyantono, 

2006:56). 

Pendekatan deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara 

sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi 

atau objek tertentu. Riset ini untuk menggambarkan realitas yang sedang 

terjadi tanpa menjelaskan hubungan antar variabel (Kriyantono, 2006:69). 

Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan 

mendeskripsikan bagaimana pola komunikasi kelompok pada komunitas 

Ikatan Scooter Wonogiri  dalam menjalin hubungan Solidaritas. 
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Sedangkan untuk metode penelitian menggunakan metode studi 

kasus yaitu metode riset yang menggunakan berbagai sumber data yang 

bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan dan menjelaskan secara 

komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, 

organisasi atau peristiwa secara sistematis (Kriyantono, 2006:65). 

2. Sumber Data 

a. Lokasi Penelitian 

Penulis akan melakukan  penelitian di Base Camp Komunitas 

Ikatan Scooter Wonogiri yang beralamat di Jalan. Diponegoro No. 12 

RT 01/II Bulusulur, Wonogiri. Phone: +6289 673 327 373. 

b. Subjek penelitian 

Subjek penelitian adalah sesuatu, baik orang, benda ataupun 

lembaga (organisasi), yang sifat-keadaannya akan diteliti. Dengan kata 

lain subjek penelitian adalah sesuatu yang di dalam dirinya melekat 

atau terkandung objek penelitian. 

Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdapat 

beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi 

tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah anggota 

komunitas Ikatan Scooter Wonogiri. 

Informan (Narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki 

informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai 

informasi mengenai objek penelitian tersebut. Dalam hal ini, informan 
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merupakan sumber data penelitian yang utama yang memberikan 

informasi dan gambaran mengenai pola perilaku dari kelompok 

masyarakat yang diteliti. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan 

sampel purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel data dengan 

pertimbangan  tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut 

yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan,mempunyai 

informasi sesuai yang diharapkan atau mungkin dia sebagai penguasa 

sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang 

diteliti (Kriyantono, 2006:158). Karakteristik informan dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Anggota Ikatan Scooter Wonogiri yang ditunjukkan dengan memiliki 

kartu anggota. 

b. Telah menjadi anggota Ikatan Scooter Wonogiri lebih dari 1 tahun. 

c. Bersedia menjadi informan penelitian. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu:  

a. Wawancara Mendalam 

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawacara mendalam 

(depth interview)  atau wawancara terstruktur yang bertujuan untuk 

mengetahui pandangan personal subjek penelitian (Kriyantono, 

2006:63-64). Wawancara dalam penelitian ini  dilakukan terhadap 
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ketua dan pengurus pada Komunitas Ikatan Scooter Wonogiri dan 

anggotanya, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan  objek penelitian. 

Hal-hal yang ditanyakan yaitu berkaitan dengan pola komunikasi 

organisasi (komunikasi formal dan komunikasi non formal) pada 

komunitas tersebut di Wonogiri dalam menjalin hubungan solidaritas. 

b. Observasi 

Observasi merupakan pencatatan dan perekaman sistematis 

mengenai sebuah peristiwa, dan perilaku-perilaku informan yang 

terjadi dalam situasi tertentu, bukan seperti yang belakangan diingat, 

diceritakan kembali dan digeneralisasikan oleh peneliti itu  sendiri. 

Metode observasi sering dikaitkan dengan wawancara (Kriyantono, 

2006:64). 

c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah usaha untuk mencari,mengumpulkan 

data dan informasi berdasarkan penelaahan seperti referensi buku 

buku, dokumen dokumen, laporan laporan dan naskah ilmiah tertulis 

lainnya yang dianggap mempunyai kaitan dengan masalah yang 

sedang diteliti. 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang. 
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4. Validitas Data 

Validitas data atau uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif 

meliputi beberapa pengujian. Peneliti menggunakan Uji Kredibilitas Data  

atau uji kepercayaam terhadap hasil penelitian. Uji keabsahan data ini 

diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan atau data 

yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya di 

lapangan (Kriyantono, 2006:70). 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi data. 

Triangulasi data sendiri adalah adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil 

wawancara terhadap objek penelitian. 

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:  

a. Triangulasi pengumpulan data, dilakukan dengan membandingkan 

data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan data yang 

diperoleh melalui observasi atau informasi yang diperoleh melalui 

studi dokumentasi.  

b. Triangulasi sumber data, dilakukan dengan cara menanyakan 

kebenaran suatu data atau informasi yang diperoleh dari seorang 

informan kepada informan lainnya.  

c. Pengecekan anggota dilakukan dengan cara menunjukan data atau 

informasi, termasuk interpretasi peneliti, yang telah disusun dalam 

format catatan lapangan. Catatan lapangan tersebut dikonfirmasi 
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langsung dengan informan untuk mendapatkan komentar dan 

melengkapi informasi lain yang dianggap perlu. Komentar dan 

tambahan informasi tersebut dilakukan terhadap informan yang 

diperkirakan oleh peneliti.  

d. Diskusi teman sejawat dilakukan terhadap orang yang menurut peneliti 

memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan, agar data dan 

informasi yang telah dikumpulkan dapat didiskusikan dan dibahas 

untuk menyempurnakan data penelitian. Pengecekan ini dilakukan 

untuk mendapatkan komentar setuju atau tidak, untuk melengkapi 

informasi yang perlu dilengkapi. Komentar atau tambahan informasi 

digunakan untuk memperbaiki catatan yang telah dikumpulkan peneliti 

selama di lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mesintesiskannya, mencari dan menemukan 

pola, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain (Moleong 

2000:248). 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan  Miles dan 

Huberman menjelaskan bahwa : 

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus menerus  pada setiap tahapan penelitian 

sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam 

analisis data,yaitu data  reducation, data  collection, data  display, dan 

conclusion drawing/verification (Sugiyono 2010:183). 

Data yang diperoleh dari lapangan  dilakukan analisis melalui 

tahap-tahap sebagai berikut:   

a. Reduksi Data (Data reduction): Mereduksi data berarti merangkum 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan 

mencarinya bila diperlukan. 
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b. Pengumpulan Data (Data collection): Data yang dikelompokkan 

selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi, sehingga berbentuk 

rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian.   

c. Penyajian Data  (Data Display): Melakukan interpretasi data yaitu 

menginterpretasikan apa  yang telah diinterpretasikan informan 

terhadap masalah yang diteliti.   

d. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/verification): 

Pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah 

disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas 

masalah penelitian lalu dievaluasi dengan melakukan verifikasi hasil 

analisis data dengan informan, yang didasarkan pada kesimpulan tahap 

keempat. Tahap ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan 

interpretasi dari hasil wawancara dengan sejumlah informan yang dapat 

mengaburkan makna persoalan sebenarnya dar fokus penelitian 

(Sugiyono, 2012:331-343). 

Dari kelima tahap analisis  data diatas setiap bagian-bagian yang 

ada di dalamnya berkaitan satu sama lainnya, sehingga saling berhubungan 

antara tahap yang satu dengan tahap yang lainnya. 
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G. Kerangka Pemikiran 
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