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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Manusia di dalam kehidupannya memerlukan orang lain dan 

membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berkomunikasi. Hal ini 

merupakan suatu hakekat bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari 

hasil integrasi sosial dengan sesama dalam kelompok dan masyarakat. Dalam 

kehidupan sehari-hari, komunikasi merupakan suatu tindakan yang 

memungkinkan kita mampu menyampaikan dan menerima pesan sesuai dengan 

apa yang kita butuhkan. 

 Sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi merupakan sebuah 

kebutuhan bagi setiap manusia, tidak ada satupun manusia yang tidak 

berkomunikasi dalam setiap harinya. Komunikasi seakan menjadi kebutuhan 

wajib bagi setiap manusia dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. 

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh seseorang/sekelompok 

orang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pandangan dan 

perilaku secara langsung ataupun tidak langsung. 

 Salah satu tujuan dari komunikasi adalah untuk memberikan persamaan 

persepsi. Sehingga terjalin hubungan dan tujuan bersama. Penerapan komunikasi 

pun tidak hanya sebatas dilakukan oleh satu orang ke satu orang lainnya, bahkan 

bisa lebih dari pada satu orang baik menggunakan media ataupun tidak 
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 Tentunya komunikasi selain penting buat kehidupan pribadi juga sangat 

penting bagi kehidupan sebuah kelompok, organisasi maupun perusahaan. Sebab 

tanpa adanya proses komunikasi, informasi dan pesan tidak dapat di alirkan yang 

dimana itu semua dibutuhkan dalam sebuah kelompok, organisasi atau perusahaan 

tersebut. Proses penyampaian pesan merupakan proses yang tidak mudah 

sehingga membutuhkan cara atau metode yang tepat dalam menyampaikan pesan 

tersebut, diharapkan agar para anggota organisasi mendapat pesan maupun 

informasi secara efektif. 

 Apabila  terjadi  masalah  dalam  komunikasi  maka dikhawatirkan akan 

memberikan dampak yang buruk bagi organisasi tersebut. Sebab semua orang  

yang  terlibat  dalam  organisasi   selalu  melakukan  komunikasi yang dimana 

selalu ada pertukaran pesan dan informasi disini. Komunikasi  ibarat  sistem  yang  

menghubungkan  antar  orang,  antar  bagian  dalam organisasi. Kegiatan 

komunikasi dalam organisasi  secara  sederhana  tidak  hanya  sekedar 

menyampaikan  pesan dan informasi akan tetapi  juga  mengandung  unsur  

persuasif.  Yakni, agar para anggota  bersedia  menerima  suatu  pemahaman  dan  

pengaruh  maupun melakukan suatu perintah, bujukan dan sebagainya. 

 Ketika para anggota organisasi tersebut mendapatkan suatu pesan, maka 

diharapkan mereka dapat memaknainya, karena  dapat dikatakan suatu organisasi 

tidak hanya sekedar perkumpulan, melainkan mereka yang tergabung dalam 

organisasi memiliki tujuan yang sama, yang tentunya tujuan tersebut mereka 

dapat ketika adanya pesan yang disampaikan baik oleh pengurus maupun anggota 

biasa.  
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 Seperti halnya di Forum Komunikasi Mahasiswa Banjarmasin yang ada di 

kota Malang tidak hanya perkumpulan biasa dari mahasiswa-mahasiswa 

perantauan, karena dari organisasi ini yang berlandaskan semangat kekeluargaan 

dan nilai kearifan lokal suku Banjar, status sebagai anggota dan mahasiswa 

dituntut untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan tempat kelahiran yaitu 

Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin dan juga di kota perantauan yaitu 

Malang, yang tentunya di dalamnya selalu terjadi pertukaran pesan maupun 

informasi antar anggota untuk mencapai tujuanya tersebut. 

 Dalam hal ini ketika pesan tersebut disampaikan atau di alirkan, jelas akan 

membuat suatu situasi yang berbeda, sebagai contoh dalam kepengurusan yang 

baru di tahun 2014 Organisasi Forum Komunikasi Mahasiswa Banjarmasin baru 

saja merumuskan budaya organisasinya yang bunyinya“Kayuh Baimbai, Gawi 

Sabumi, Haram Manyarah, Sampai Manuntung”, adapun menariknya budaya ini 

tentunya ditanamkan kepada para anggota organisasi ketika sedang melaksanakan 

kegiatan, salah satu bentuk penanaman tersebut dilakukan pada saat ketika 

organisasi FKMB mengadakan rapat mingguan, adapun pada saat penutupan rapat 

tersebut budaya yang bunyinya“Kayuh Baimbai, Gawi Sabumi, Haram 

Manyarah, Sampai Manuntung”disampaikan secara langsung oleh ketua 

organisasi kepada  para anggota yang lain. 

 Dari fenomena di atas dapat dikatakan ketika pesan mengenai budaya 

organisasi tersebut disampaikan oleh ketua kepada anggota membentuk suatu 

situasi/konteks komunikasi karena pada dasarnya indikator paling umum untuk 

mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan konteks atau tingkatannya adalah 
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jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi, adapun Richard West dan Lynn 

H. Turner (2008:33) menyebut dengan konteks situasional adalah merupakan 

proses komunikasi yang dibatasi oleh beberapa hal, orang, jarak atau ruang dan 

umpan balik. 

 Dan dapat dikatakan bahwa penanaman budaya organisasi merupakan 

proses komunikasi karena adanya pesan yang disampaikan oleh komunikator  

kepada komunikan dan organisasi FKMB menanamkan budayanya, salah satunya 

melalui kegiatan dengan bentuk ketua organisasi mengingatkan secara langsung 

kepada anggota yang lain mengenai budaya organisasi tersebut. 

 Sehingga berdasar dari fenomena komunikasi yang sudah peneliti 

sampaikan di atas bahwa belum diketahuinya konteks komunikasi Forum 

Komunikasi Mahasiswa Banjarmasin dalam menanamkan budaya 

organisasi”Kayuh Baimbai, Gawi Sabumi, Haram Manyarah, Sampai 

Manuntung” kepada anggotanya. Sehingga dari pernyataan-permasalahan tersebut 

penting untuk diteliti, karena jika diteliti hasilnya diharapkan akan memberi 

kontribusi teoretik tentang konteks komunikasi suatu organisasi mahasiswa dalam 

menanamkan budaya organisasi”Kayuh Baimbai, Gawi Sabumi, Haram 

Manyarah, Sampai Manuntung” kepada anggotanya 

1.2 Rumusan Masalah :  

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana konteks komunikasi yang diterapkan oleh Forum 

Komunikasi Mahasiswa Banjarmasin dalam menanamkan budaya 
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organisasi”Kayuh Baimbai, Gawi Sabumi, Haram Manyarah, Sampai 

Manuntung” kepada anggotanya? 

1.3 Tujuan Penelitian : 

 Dari rumusan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana konteks komunikasi yang diterapkan oleh Forum 

Komunikasi Mahasiswa Banjarmasin dalam menanamkan budaya 

organisasi”Kayuh Baimbai, Gawi Sabumi, Haram Manyarah, Sampai 

Manuntung” kepada anggotanya? 

1.4 Manfaat Penelitian : 

1. Secara akademis, penelitian ini dapat disumbangkan kepada Jurusan Ilmu 

Komunikasi UMM, guna menambah dan memberi warna bahan penelitian 

tentang konteks komunikasi khususnya dalam menanamkan budaya 

organisasi. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini merupakan perwujudan dari  proses 

belajar selama di perkuliahan, serta diharapkan memberikan gambaran dan 

pemahaman kepada pembaca, mengenai konteks komunikasi seperti apa 

yang dilakukan sebuah organisasi mahasiswa dalam menanamkan budaya 

organisasinya dan bagi organisasi Forum Komunikasi Mahasiswa 

Banjarmasin sendiri, diharapkan penelitian ini sebagai informasi maupun 

masukan mengenai konteks komunikasi yang sudah diterapkan organisasi 

yang bersangkutan. 

 


