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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam hubungannya dengan proses sosial, komunikasi menjadi 

sebuah cara dalam melakukan perubahan sosial (social change). 

Komunikasi berperan menjembatani perbedaan dalam mayarakat karena 

mampu merekatkan kembali sistem sosial masyarakat. Namun begitu, 

komunikasi juga tak akan lepas dari konteks sosialnya. Artinya ia akan 

diwarnai oleh sikap, perilaku, pola, norma, pranata masyarakatnya. Jadi 

keduanya saling mempengaruhi dan saling melengkapi, seperti halnya 

hubungan antara manusia dengan masyarakat. Little John (1999), 

menjelaskan hal ini adalah genre interactionist theories. Dalam teori ini, 

dijelaskan bahwa memahami kehidupan sosial sebagai proses interaksi. 

Komunikasi (interaksi) merupakan sarana kita belajar berperilaku. 

Komunikasi merupakan perekat masyarakat. Masyarakat tidak akan ada 

tanpa komunikasi. Struktur sosial diciptakan dan ditopang melalui interaksi. 

Bahasa yang dipakai dalam komunikasi adalah untuk menciptakan struktur-

stuktur sosial.  

Berkaitan dengan proses budaya komunikasi yang ditujukan kepada 

orang atau kelompok lain adalah sebuah pertukaran budaya. Dalam proses 

tersebut terkandung unsur-unsur kebudayaan, salah satunya adalah bahasa, 

sedangkan bahasa adalah alat komunikasi. Dengan demikian, komunikasi 

juga disebut sebagai proses budaya. Koentjoroningrat (dalam Nurudin, 

2004) menyatakan kebudayaan adalah seluruh gagasan dan karya manusia 

yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil 

budi dan karyanya. Dari definisi tersebut layak diamati bahwa dalam 

kebudayaan itu ada; gagasan, budi dan karya manusia; gagasan dan karya 

manusia itu akan menjadi kebudayaan setelah sebelumnya dibiasakan 

dengan belajar. Memandang kebudayaan hanya dari segi hasil karyanya 

adalah tidak tepat. Demikian juga melihat sesuatu hanya dari gagasan 
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manusia juga terlalu sempit. Dengan kata lain, kebudayaan menemukan 

bentuknya jika dipahami secara keseluruhan.  

Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama 

lain lebih dari yang seharusnya, di mana dalam sebuah komunitas terjadi 

relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya 

keamanan interest atau values (Hermawan Kertajaya, 2008). Proses 

pembentukkannya bersifat horisontal karena dilakukan oleh individu-

individu yang kedudukannya setara. Komunitas adalah sebuah identifikasi 

dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan 

fungsional (Soenarno, 2002). Kekuatan pengikat suatu komunitas, terutama, 

adalah kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan 

sosialnya yang biasanya, didasarkan atas kesamaan latar belakang budaya, 

ideologi, sosial-ekonomi. Di samping itu secara fisik suatu komunitas 

biasanya diikat oleh batas lokasi atau wilayah geografis. Masing-masing 

komunitas, karenanya akan memiliki cara dan mekanisme yang berbeda 

dalam menanggapai dan menyikapi keterbatasan yang dihadapinya serta 

mengembangkan kemampuan kelompoknya. Komunitas adalah sebuah 

kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagai lingkungan, 

umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas 

manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, 

kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah 

kondisi lain yang serupa.  

Dalam berinteraksi antar sesama anggotanya, anggota komunitas 

memerlukan satu ikatan-ikatan komunikasi yang terjalin di antara mereka 

melalui kesepakatan dan aturan-aturan tertentu. Dalam komunitas terdapat 

simbol-simbol yang dipertukarkan sebagai sarana komunikasi baik verbal 

maupun non verbal. Pola komunikasi yang dipergunakan mencirikan pola-

pola komunikasi kelompok.  

Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara 

beberapa orang dalam satu kelompok “kecil” seperti dalam rapat, 

pertemuan, komperensi dan sebagainya (Anwar Arifin, 1984). Michael 
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Burgoon (dalam Wiryanto, 2005) mendefinisikan komunikasi kelompok 

sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang antara tiga orang atau 

lebih, dengan tujuan yang telah diketauhi, seperti berbagai informasi, 

menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat 

mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. 

Kedua definisi komunikasi kelompok di atas mempunyai kesamaan, yakni 

adalah komunikasi tatap muka, dan memiliki susunan rencana kerja tertentu 

untuk mencapai tujuan kelompok.  

Kelompok merupakan suatu wadah yang menampung orang-orang 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka  mencapai tujuan 

bersama. Menurut  Preston dan Zimmerer yang dimaksud organisasi adalah 

sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok, yang 

bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Manusia membentuk sebuah 

organisasi karena ingin bekerjasama dengan manusia yang lain untuk 

memiliki tujuan yang sama.  

Orang-orang memasuki kelompok tentunya sesuai dengan 

keinginannya untuk mencapai cita-cita yang tidak dapat dicapainya secara 

sendiri. Untuk itu, diperlukan peranan komunikasi organisasi dalam 

mempermudah individu berkomunikasi dan berintekrasi dengan individu 

lain untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Melalui komunikasi 

terjadi pertukaran informasi, gagasan, dan pengalaman. 

Salah satu komunitas yang menerapkan pola-pola komunikasi 

kelompok adalah komunitas Youth krew Salatiga. Komunitas Youth krew 

Salatiga adalah komunitas yang anggotanya terdiri dari anak-anak muda 

yang memiliki ketertarikan dalam kegiatan-kegiatan urban, seperti musik-

musik alternatif, olah raga jalanan seperti skatebord, streetdance, 

streetsoccer dan sebagainya. Komunitas Youth krew Salatiga merupakan 

sebuah komunitas yang terbentuk pada tahun 2006 yang berawal dari 

kegiatan-kegiatan musik alternatif hingga kemudian membentuk satu 

komunitas hingga sekarang ini. Komunitas Youth krew merupakan sebuah 

komunitas anak muda yang memiliki ketertarikan terhadap aktivitas-
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aktivitas populer, hadirnya budaya populer di Salatiga juga menjadi salah 

satu faktor terbentuknya komunitas ini. Komunitas Youth krew 

keanggotaannya sangat beragam yaitu mulai dari remaja-remaja usia 

sekolah menengah pertama hingga para mahasiswa yang tentu saja memiliki 

kesamaan minat dalam aktivitas “Jalanan”. Salah satu contoh aktivitasnya 

adalah menyelenggarakan event-event musik-musik independen yang saat 

ini banyak diadakan oleh komunitas Youth krew. Festival musik independen 

ini merupakan bentuk dari perlawanan atas arus utama dunia musik yang 

bisa dibilang komersial. Selain itu masih banyak lagi kegiatan-kegiatan 

yang mengangkat isu perlawanan terhadap kebudayaan arus utama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 logo Youth Crew 

 

   Komunitas Youth krew di Salatiga lahir dari semangat perlawanan 

terhadap kebudayaan-kebudayaan yang sudah mapan. Keberadaan 

komunitas ini sampai sekarang masih menjadi trend di Kota Salatiga dengan 

hadirnya beberapa kegiatan yang memunculkan bendera komunitas Youth 

krew. Salah satu kegiatan rutin yang banyak mendatangkan peserta dan 

anggota baru adalah liga futsal yang diberi nama Youth krew Premiere 

League yang diselenggarakan di sebuah arena futsal di Salatiga dengan 

waktu pelaksanaan setiap seminggu sekali. Kegiatan ini menjadi ajang 

perekat komunitas Youth krew sekaligus sebagai ajang menambah jumlah 

anggota komunitas. Selain kegiatan rutin ini Youth krew sebagai sebuah 

komunitas “pinggiran” sering muncul logo-logonya di beberapan sudut kota 
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melalui seni lukis mural atau graviti. Hal ini semakin menambah bukti 

bahwa komunitas Youth krew masih tetap eksis dari waktu ke waktu di Kota 

Salatiga.  

    Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang menghadirkan tema 

mengenai eksistensi sebuah komunitas dalam hal ini komunitas Youth krew 

yang bertahan hingga sekarang dan mampu berganti generasi  

Penelitian ini akan berusaha melihat bagaimana strategi komunikasi 

yang diterapkan oleh komunitas Youth krew Salatiga dalam 

mempertahankan eksistensi mereka 

 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Bagaimanakah strategi komunikasi komunitas Youth Krew Salatiga 

dalam mempertahankan eksistensi kelompok ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

Menjelaskan strategi komunikasi komunitas Youth Krew Salatiga dalam 

mempertahankan eksistensi kelompok 

1. Mendeskripsikan pola komunikasi yang dilakukan oleh komuitas Youth 

Krew Salatiga 

2. Mendeskripsikan media komunikasi yang digunakan oleh komuitas 

youth Krew Salatiga 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

Adapun  manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini , yaitu : 

1. Sebagai bahan penelitan yang diharapkan dapat memeberikan pengetahuan 

dan pengalaman bagi peneliti. Khususnya dalam mengetahui pola 

komunikasi yang ada pada komunitas Youth krew Salatiga 
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2. Sebagai bahan bacaan atau literatur yang dapat memberikan kontribusi 

ilmu dalam pengembangan disiplin ilmu yang dapat disumbangkan untuk 

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 

 

1.5   Konsep yang digunakan dan batasan penelitian 

1.5.1   Strategi komunikasi 

Strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan 

komunikasi dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai 

tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana 

operasionalnya secara taktis harus dilakukan , dalam arti bahwa 

pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu, bergantung kepada situasi dan 

kondisi ( effendy, 1992) 

 

1.5.2 Komunikasi 

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication 

berasal dari kata latin communicatio, dan bersumber dari kata communis 

yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara 

dua orang atau lebih. Dalam definisinya secara khusus mengenai 

komunikasi itu sendiri menurut Hovland adalah “proses mengubah 

perilaku orang lain” (communication is the process to modify the 

behaviour of other individuals). 

1.5.3  Komunitas 

 

 Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa 

organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan 

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

dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, 

kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Komunitas 

berasal dari bahasa Latin communitas yang berarti "kesamaan", kemudian 

dapat diturunkan dari communis yang berarti "sama, publik, dibagi oleh 

semua atau banyak". (Wenger, 2002: 4). 
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1.5.4 Komunikasi Kelompok 

 Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara 

beberapa orang dalam suatu kelompok “kecil” seperti dalam rapat, 

pertemuan, konperensi dan sebagainya (Anwar Arifin, 1984). Michael 

Burgoon (dalam Wiryanto, 2005) 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.  

 

1.6. Batasan Penelitian 

 Untuk menghindari pembahasan  penelitian yang terlalu luas 

sehingga peneliti dapat terarah dengan baik sesuai tujuan penelitian maka 

penulis membatasi masalah yang akan diteliti. Penelitian ini dibatasi pada 

strategi komunikasi yang digunakan oleh komunitas Youth crew dalam 

mempertahankan eksistensi kelompok tersebut. 

 

 

 

 

 

 


