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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam kehidupan bersosial, kita sebagai manusia tidak dapat untuk tidak 

berkomunikasi. Sama halnya saat kita berkelompok, Komunikasi seakan menjadi 

ruh dalam jasad sebuah kelompok. Salah satu faktor penting yang dapat 

mempengaruhi sukses atau gagalnya suatu kelompok atau komunitas bergantung 

pada komunikasinya. Seberapa intens dan efektif suatu komunikasi dapat 

dibangun. 

Komunikasi adalah kegiatan dengan mana seseorang (sumber) secara 

sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan. Dengan 

melihat unsur kesungguhan dalam komunikasi, maka pengertian itu cenderung 

berpandangan bahwa semua komunikasi pada dasarnya adalah persuasif. Lebih 

jauh lagi, komunikasi yang berorientasi pada sumber menekankan pentingnya 

variabel-variabel tertentu dalam proses komunikasi, seperti isi pesan, dan sifat 

persuasifnya. 

Komunikasi selalu terjadi dalam suatu konteks tertentu, paling tidak ada 

tiga dimensi yaitu ruang, waktu, dan nilai. Konteks ruang menunjuk pada 

lingkungan konkrit dan nyata tempat terjadinya komunikasi, seperti ruangan, 

halaman dan jalanan. Konteks waktu menunjuk pada waktu kapan komunikasi 

tersebut dilaksanakan 
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Menurut De Vito (1997: 29), komunikasi selalu mempunyai efek atau 

dampak atas satu atau lebih orang yang terlibat dalam tindak komunikasi. Pada 

setiap tindak komunikasi selalu ada konsekuensi. Sebagai contoh, pertama kita 

mungkin memperoleh pengetahuan atau belajar bagaimana menganalisis, 

melakukan sintesis, atau mengevaluasi sesuatu, ini adalah efek atau dampak 

intelektual atau kognitif. Kedua, kita mungkin memperoleh sikap baru atau 

mengubah sikap, keyakinan, emosi dan perasaan, ini adalah dampak afektif. 

Ketiga, kita mungkin memperoleh gerakan baru selain perilaku verbal dan 

nonverbal, ini merupakan dampak psikomotorik. Efek inilah yang membuat 

komunikasi khususnya komunikasi intepersonal seakan menjadi istimewa dalam 

kehidupan sosial manusia. 

Pola komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang 

atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan cara yang tepat sehingga 

pesan yang dimaksud dapat dipahami. Bentuk dari pola komunikasi meliputi 

komunikasi antar personal (interpersonal communications) dan juga pola 

komunikasi organisasi. 

 Komunikasi interpesonal dalam kelompok merupakan bagian dari 

kegiatan - keseharian kita sejak kita lahir, kita sudah mulai bergabung dengan 

kelompok primer yang paling dekat, yaitu Keluarga. Kemudian seiring dengan 

perkembangan usia dan kemampuan intelektualitas, kita masuk dan terlibat dalam 

kelompok-kelompok sekunder seperti sekolah, lembaga agama, tempat pekerjaan 

dan kelompok sekunder lainnya yang sesuai. dengan minat dan ketertarikan kita. 

Ringkasnya, kelompok merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 
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kehidupan kita, karena melalui kelompok, memungkinkan kita dapat berbagi 

informasi, pengalaman dan pengetahuan kita dengan anggota kelompok lainnya. 

  Dalam komunikasi interpersonal dalam kelompok sering kali ada kegiatan 

penting yang sangat menunjang keberhasilan kelompok tersebut. Kegiatan 

tersebut adalah kegiatan Diskusi Kelompok. Didalam kelompok tersebut ada alur 

atau pola untuk mendapatkan informasi atau pesan yang disampaikan untuk 

keperluan kelompok agar dapat bertahan dalam mencapai tujuan. Pola inilah yang 

disebut pola komunikasi. Seperti yang kita ketahui ada begitu banyak komunitas 

atau kelompok yang ada di Malang khususnya. Namun tak jarang mereka bubar 

dalam jangka waktu yang relatif singkat. Pola komunikasi adalah bentuk atau pola 

hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan 

pesan yang dikaitkan dua komponen, yaitu gambaran atau rencana yang meliputi 

langkah-langkah pada suatu aktifitas dengan komponen-komponen yang 

merupakan bagian penting atas terjadinya hubungan komunikasi antar manusia 

atau kelompok dan organisasi. 

Band Indie, Berasaldari kata independent yang berartimandiri, band-band 

yang memilih untuk berkarir di jalur in membutuhkan proses yang cukup berat 

untuk mencapai tujuan bermusiknya. Hal ini dikarenakan tidak adanya major 

label  yang mendukung segala kebutuhan dalam proses bermusik mereka seperti, 

studio latihan, studio rekaman, produksi album, distribusi album, dan promosi di 

media. 

Snickers and The Chicken Fighter atau lebih populer dengan nama 

singkatan yaitu SATCF. Band ini pertama kalidibentuk oleh Adit, Jefri dan 
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Hengky pada akhir tahun 1999 di kota Malang. Awalnya band ini hanya 

menggunakan nama dari produk cokelat terkenal yaitu Snickers, dan berganti 

nama menjadi Snickers and The Chicken Fighter. Band ini ber-genre punk rock 

dan memilih berada dijalur indie. Band SATCF ini hanya mengalami satu kali 

pergantian personil pada tahun 2002 yaitu Hengky. Posisi Hengky digantikan oleh 

Jaka pada akhir 2002, bersamaan dengan masuknya Jaka, SATCF mendapat 

personil baru bernama Cahaya. Formasi ini menjadi formasi tetap hingga 

pertengahan 2011 Nedink masuk dalam jajaran personil band SATCF sampai saat 

ini. Adit yang merupakan leader pada band ini sebagai vokalis dan bassis, Jefri 

pada gitar satu dan cahaya pada gitar dua, posisi penabuh drum diisi oleh Jaka, 

dan posisi terbaru dalam jajaran tetap band SATCF diisi oleh Nedink pada 

keyboard.  ditengah ketatnya persaingan band indie dan maraknya band-band baru 

bermunculan di kota Malang, band SATCF tetap eksis bahkan semakin solid. 

Grup band ini merilis mini album mereka pada tahun 2005. Album 

bertajuk WHITE LIES itu kemudian disusul oleh mini album mereka yang kedua, 

setahun kemudian. FLOWER IN DECEMBER dipilih sebagai judul mini album 

kedua mereka ini. SATCF juga terpilih sebagai salah satu band dari Indonesia 

yang diberi kehormatan untuk mengisi album kompilasi internasional, 

BETWEEN SKATING AND PUNK COMPILATION pada tahun 2010. Selain 

itu, mereka juga pernah tergabung dalam album HIGH END COMPILATION. 

Album perdana SATCF yang merupakan self title, berisi 14 tracks musik punk 

rock 90an. Hits mereka dalam album ini adalah Party Line dan Salah. SATCF 
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juga memilih lagu Hilang untuk dibuat video klip pertama mereka, karena lagu ini 

sudah banyak dikenal oleh komunitas musik di Malang. 

“Pencapaian terbesar yang mereka ikuti sepanjang karir adalah ikut 

kompilasi Between Skate and Punk dimana banyak band-band dari belahan dunia 

berkumpul di sini. Musik mereka juga direview oleh music zine bernama 

Zwaremetalen asal Belgia. Amazing! ”(http://musik.kapanlagi.com/rising-

star/snickers-and-the-chicken-fighters-bangga-usung-punk.html) 

Dari penjelasan dan beberapa data diatas menarik untuk saya sebagai 

peneliti mengangkat judul ini karena ingin meneliti dan mengetahui lebih dalam 

tentang bagaimana pola komunikasi band Snickers and The Chicken Fighter 

dalam mempertahankan solidaritas kelompok. mereka mempunyai cara tertentu 

untuk tetap bertahan. mengingat banyak sekali band band yang muncul dan hanya 

dalam jangka waktu relatif singkat. 

 

1.2 RumusanMasalah 

Bagaimana pola komunikasi band SATCF dalam mempertahankan 

solidaritas kelompok ? 

 

1.3 TujuanPenelitian 

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, tujuan yang hendak dicapai 

melalui penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi band 

SATCF dalam mempertahankan solidaritas kelompok.  
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1.4 ManfaatPenelitian 

1.4.1 ManfaatTeoritis 

a. Memperdalam pemahaman terhadap bagaimana pola komunikasi band 

SATCF dalam mempertahankan solidaritas kelompok. 

b. Memperdalam pemahaman terhadap pengembangan ilmu komunikasi, 

khususnya pada bahasan pola komunikasi dalam mempertahankan 

solidaritas kelompok. 

c. Menjadi referensi bagi penelitilain yang hendak melakukan penelitian 

sejenis. 

1.4.2 ManfaatPraktis 

a. Memberikan pemahaman mengenai bagaimana pola komunikasi band 

SATCF dalam mempertahankan solidaritas kelompok. 

b. Bagi peneliti dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pengalaman baru dan membuka lebih banyak wawasan 

mengenai pola komunikasi SATCF. 

c. Bagi penerus keilmuan selanjutnya mudah-mudahan dapat 

memberikan referensi khususnya yang melakukan penelitian yang 

sejenis. 


