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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia 

eksistensinya harus diakui oleh konstitusi. Pengakuan tersebut harus harus tetap 

dipertahankan oleh setiap organisasi kemasyarakatan dengan mengikuti ketentuan-

ketentuan  konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). 

Organisasi kemasyarakatan harus memiliki fungsi dan tujuan yang jelas. Dalam 

struktur kepengurusan organisasi harus merupakan warga Negara Republik Indonesia dan 

melakukan kegiatan secara suka rela. Tidak ada unsur paksaan dalam memilih, 

membentuk dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan hal tersebut telah di atur 

dalam UU No 17 Tahun 2013. 

Nahdlatul Wathan adalah salah satu organisasi kemasyarakatan yang bergerak di 

bidang pendidikan, sosial dan dakwah, lahir di Lombok yang cikal bakalnya, yakni 

Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) telah berdirisepuluh tahun 

sebelum kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini sudah diakui keberadaannya oleh 

konstitusi NKRI dan melakukan kegiatan atau aktivitas organisasi berdasarkan Akte 

Nomor 48 tahun 1957, Akte Nomor 50 tanggal 25 Juli 1960 diakui oleh Mentri 

Kehakiman pada tanggal 17 oktober 1960, dimuat dalam Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor; 90 tanggal 8 November 1960 dan Akte Nomor 32 tanggal 15 februari 

1978, (Nu’man 1999; 49) 

Nahdlatul Wathan didirikan Tuan Guru Kiayi Haji(TGKH). Zainuddin Abdul 

Majid memiliki struktur kepengurusan sesuai dengan peraturan undang-undang yang 

berlaku. Pengurus maupun anggotanyamelakukan kegiatan organisasi secara sukarela 
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karena memiliki loyalitas yang tinggi terhadap organisasi. Bahkan sangat survive terhadap 

apapun kegiatan  yang dilakukan seperti dalam bidang pendidikan, sosial dan dakwah 

(Nu’man 1999:47). 

Madrasah dan pondok pesantran Nahdlatul Wathan sudah berdiri di banyak 

daerah seperti Lombok, Kalimantan,  Sulawesi, dan lain-lain. Madrasah dan pondok 

pesantren tersebut didirikan oleh pengurus yang berada di daerah tersebut sebagai salah 

satu bukti bahwa pengurus dan anggota memiliki loyalitas terhadap Nahdlatul Wathan. 

Ada juga beberapa madrasah yang berdiri di atas tanah yang di waqafkan oleh masyarakat 

yang memiliki simpati terhadap organisasi. Madrasah dan pondok pesantren tersebut 

sebagai sarana dalam menyiarkan syi’ar Islam kepada masyarakat ( Nu’man 1999 :  47). 

Nadlatul Wathan sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak 

dibidang pendidikan, sosial, dan dakwah islamiayah dan beraqidah Islam Ahlussunnah 

Wal-Jamaah ‘Ala Madzhab Al Imam Asy-Syafi’i r.a terus tetap eksis dibumi Pancasila. 

Hal ini menunjukkan bahwa Nahdlatul Wathan sebagai organisasi kemasyarakata yang 

selalu memperjuangkan tegaknya aqidah Ahlussunnah Wal-Jamaah dapat diterima 

keberadaanya oleh masyarakat Indonesia (Nu’man 1999: 49) 

Kehadiran Nahdlatul Wathan diterima oleh  masyarakat Lombok karena 

penduduk asli pulau Lombok adalah pemeluk Islam turun temurun dan beraliran 

Ahlussunah wal Jama’ah  (Nu’man 1999 : 24 ). Oleh karena itu Organisasi Nadlatul 

Wathan menjadi salah satu pertimbangan untuk menjadi bagian dari organisasi 

kemasyarakatan ini. Keadaan organisasi yang bergerak dibidang pendidikan, sosial dan 

dakwah bisa menjadi daya tarik untuk bergabung menjadi anggota dan untuk belajar 

tentang organisasi Islam. Selain mendapat pengetahuan mereka juga bisa melakukan amal 
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jariyah. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana komunikasi yang terjadi pada oraganisasi 

Nahdltul Wathan. 

Efektifitas sebuah organisasi sangatlah dipengaruhi oleh prilaku manusianya.  

Orang adalah sumberdaya yang umum bagi semua organisasi. Tidak ada organisasi “tanpa 

orang”. Suatu prinsip yang penting dalam psikologi ialah bahwa setiap orang berbeda-

beda. Setiap orang mempunyai keunikan persepsi, kepribadian dan pengalaman hidup, 

perbedaan sikap, keyakinan dan tingkat cita-cita. Agar efektif para manajer organisasi 

harus memandang sikap pegawai atau anggotanya sebagai perwujudan yang unik dari 

seluruh faktor prilaku itu.  

Oleh karena itu agar loyalitas pada anggota yang sudah terbentuk tetap terjaga 

maka komunikasi kepada anggota harus dioptimalkan. Hal tersebut dimaksud untuk 

memaksimalkan dalam pencapaian tujuan yang ingin dicapai dan tentunya dalam menjaga 

loyalitas anggota Nahdlatul Wathan itu sendiri.  

Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya pemimpin harus mampu mempengaruhi 

tingkah laku pengikut dan pengikut-pengikut itu sendiri. Untuk itu Stephen Covey dalam 

Mugni (2013 : 184a),“menyatakan bahwa pemimpin yang ideal adalah yang mempunyai 

visi, keberanian, serta kerendahan hati untuk terus menerus belajar dan mengasah 

kecakapan emosinya”. Nahdlatul Wathan dalam menajemen kepengurusan tentunya 

membutuhkan metode yang harus dipilih, diambil, diputuskan dan dilaksanakan seperti 

penggunaan bahasa dan aktivitas komunikasi organisasi yang efektif untuk menjaga 

loyalitas anggota tersebut. 

Loyalitas anggota sangat penting untuk di bangun mengingat bahwa organisasi 

kemasyarakatan adalah bukan organisasi yang bersifat mengikat dan sifatnya adalah suka 



4 
 

rela. Oleh karena itu rasa memiliki dan loyalitas anggota harus dibangun agar anggota 

yakin bahwa mereka tidak salah memilih organisasi.  

Oleh sebab itu, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti tertarik 

untuk mengungkap lebih jauh dalam penelitian yang berjudul “Aktivitas Komunikasi 

dalam Membangun Loyalitas Anggota Organisasi Nahdlatul Wathan di Anjani Lombok 

Timur (Studi  pada pengurus organisasi bidang kaderisasi dan organisasi)”. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut masalah yang dapat diambil oleh peneliti 

ialah “Bagaimana aktivitaskomunikasi dalam membangun loyalitas Anggotaorganisasi 

Nahdlatul Wathan di Anjani Lombok Timur?”. 

1.3. Tujuan Penelitian  

Dari pokok permasalahan yang dikemukakan peneliti dalam rumusan masalah, 

maka tujuan peneliti adalah untuk mendeskripsikan aktivitas komunikasi dalam 

membangun loyalitas Anggota Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Wathan. 

1.4. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat akademis 

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan 

keilmuan khususnya dalam kajian komunikasi organisasi dan komunikasi social 

pembangunan. 

- Dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti yang ingin mengkaji lebih jauh tentang 

oraganisasi Nahdlatul Wathan 
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b. Manfaat Praktis : 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif  bagi para pengurus 

organisasi 

 


