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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi merupakan aktivitas yang sering kita lakukan dalam 

berinteraksi sosial antar sesama manusia. Dengan berkomunikasi, manusia 

dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari. 

Komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara pengirim pesan dan 

orang yang menerima pesan. Menurut Abdullah (2010:3) begitu pentingnya 

komunikasi bagi manusia, sehingga ada yang menyatakan bahwa tanpa 

komunikasi kehidupan manusia tidak akan bermakna, atau bahkan manusia 

tidak bisa bertahan hidup. 

Komunikasi sering didengar oleh kita, namun banyak orang yang 

mendefinisikan bahwa komunikasi merupakan kegiatan berbicara saja. Tetapi 

definisi komunikasi sendiri merupakan suatu proses penyampaian pesan dari 

komunikator pada komunikan untuk menyampaikan pesan dan mendapatkan 

respon dari komunikan. Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat 

mendasar dalam kehidupan manusia. Dan bahkan komunikasi telah menjadi 

suatu fenomena bagi terbentuknya suatu masyarakat atau komunitas yang 

masing-masing individu dalam masyarakat itu sendiri saling berbagi informasi 

untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Syaiful (2009:108) komunikasi 

memiliki beberapa konteks yaitu, konteks komunikasi antarpribadi, komunikasi 

kelompok, komunikasi massa dan komunikasi organisasi. 



2 
 

Menurut Abdullah (2010:7), komunikasi memungkinkan orang untuk 

mengkoordinir kegiatan mereka dalam mencapai tujuan bersama. Di dalam 

suatu kelompok juga dibutuhkan yang namanya komunikasi. Komunikasi 

dalam kelompok akan berjalan dengan baik apabila memiliki komunikasi yang 

baik, maka kelompok tersebut akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, apabila 

dalam kelompok tidak memiliki komunikasi yang baik, maka kelompok 

tersebut tidak berjalan dengan baik.  

Menurut Deddy (2007:82), komunikasi kelompok adalah sekumpulan 

orang yang mempunyai tujuan bersama dan berinteraksi satu sama lain untuk 

mencapai tujuan bersama. Komunikasi kelompok merupakan interaksi yang 

dilakukan oleh tiga orang atau lebih dengan tujuan berbagi informasi, 

memecahkan masalah bersama dan untuk saling mengenal pribadi masing-

masing anggota. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam suatu kelompok terdapat proses komunikasi yang digunakan 

untuk berhubungan antar anggotanya. Di dalam suatu kelompok terdapat juga 

pola jaringan komunikasi yang berperan untuk mengalirkan sebuah informasi 

agar kelompok tersebut dapat mencapai tujuan bersama.  

Seperti yang kita ketahui banyak kelompok orang atau komunitas yang 

berkembang di Indonesia. Komunitas tersebut antara lain komunitas fotografi, 

komunitas sepeda, komunitas punk, komunitas penggemar artis, dan lain-lain. 

Banyaknya komunitas yang ada di Indonesia tersebut, peneliti tertarik untuk 

meneliti komunitas Afganisme, dimana komunitas ini merupakan sekelompok 

orang yang menjadi penggemar Afgan.  
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Afganisme merupakan salah satu nama fansbase yang ada. Di Indonesia 

banyak nama-nama fansbase artis yang muncul seiring dengan karya-karya 

yang di peroleh artis tersebut antara lai seperti nama fanbase penyanyi solo 

Vidi Aldiano yang menyebut diri mereka sebagai Vidies, penggemar Rio 

Febrian (Riolovers), penggemar komedian Olga Syahputra menyebut diri 

mereka sebagai Olga Lovers, penggemar Jessica Iskandar menyebut diri 

mereka sebagai Jessilicius, penggemar penyanyi solo yang banyak di soroti 

oleh publik seperti Syahrini menjuluki diri mereka sebagai SYR Community 

dan masih banyak lagi. Nama Afganisme sendiri berasal dari kata Afgan dan 

isme. Isme sendiri yang berada pada nama belakang fansbase Afgan memiliki 

arti tersendiri sebagai kumpulan penggemar Afgan dan bukan merupakan suatu 

aliran atau kepercayaan yang bersifat ideologi. Afganisme merupakan 

rangkaian kata dari Afgan-is-me yang jika digabungkan kata-kata nya menjadi 

Afganisme yang memiliki arti sebagai Afgan adalah saya. 

Menurut blog resmi Afgan (Afganworld.com), pada tahun 2008 Afgan 

mulai mengeluarkan album pertamanya berjudul “Confession No.1” dengan 

hits yang berjudul “Terima Kasih Cinta”, tahun 2009 Afgan merilis mini 

album, album kedua Afgan rilis pada tahun 2010 dengan judul “The One”. 

Komunitas Afganisme resmi dibentuk pada tanggal 25 Januari 2008. Pada 

awal terbentuknya Afganisme, mendapat beberapa tentangan dari beberapa 

orang yang mengartikan bahwa Afganisme merupakan suatu aliran 

kepercayaan. Suatu saat ada seorang penggemar Afgan yang tidak 

diketahui namanya mengusulkan arti Afganisme sebagai Afgan-is-me atau 

Afgan adalah Saya, yang berarti Afgan itu bukan siapa-siapa melainkan 
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diri kita sendiri. Afgan memiliki penghargaan sebagai penyanyi yang 

pernah diraihnya, antara lain : MTV Indonesia Awards (2008) Most 

Favorite Male Artist dan Best Artist of The Year, Indonesia Kids Choice 

Awards (2008) Best Male Singer, Platinum Awards (2009) Album 

Confession No.1, Anugerah Musik Indonesia (2009) Penyanyi Solo Pria 

Terbaik, Anugerah Planet Muzik (2009) Album Terbaik, Hai Readers Poll 

Music Awards (2012) The Best Male, SCTV Music Awards (2013) 

Penyanyi Pria Paling Ngetop, SCTV Music Awards (2014) Penyanyi Pria 

Paling Ngetop, (afganworld.com). 

Komunitas Afganisme ini juga tersebar di seluruh Indonesia dan juga luar 

negeri, seperti yang dikutip dari blog resmi Afgan yaitu Afganworld.com: 

Komunitas Afganisme ini tersebar di seluruh Indonesia seperti Jakarta, 

Semarang, Balikpapan, Palembang, Palu, Depok, Malang, Gorontalo, 

Surabaya, Makasar, dan lain-lain. Komunitas Afganisme juga tersebar di 

luar negeri seperti Singapore, Malaysia, Thailand, dan lain-lain. 

(Afganworld.com)  

Peneliti tertarik meneliti tentang pola jaringan komunikasi pada komunitas 

Afganisme, karena komunitas Afganisme ini merupakan komunitas yang 

banyak tersebar di Indonesia maupun luar negeri, tetapi disini peneliti hanya 

akan membahas mengenai komunitas Afganisme Malang saja. 

Komunitas Afganisme Malang atau Afmal pertama didirikan oleh seorang 

mahasiswi Universitas Brawijaya yang bernama Anggun pada tahun 2008 dan 

baru diresmikan pada tanggal 13 Desember 2009. Saat ini Afganisme Malang 

(Afmal) di ketuai oleh Niny salah satu anggota Afganisme yang menjadi 
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Anggota sejak tahun 2008 hingga saat ini. Afganisme Malang ini tidak 

mempunyai basecamp khusus untuk berkumpul sehingga tidak semua 

informasi yang ada dapat tersampaikan semua, mereka hanya bertemu di salah 

satu gerai makanan fastfood yang terletak di jalan Kawi Malang dengan waktu 

yang terbatas. Adanya waktu yang terbatas dan tidak memiliki basecamp 

khusus tersebut, berdampak pada sistem komunikasi yang ada dalam 

komunitas ini tidak berjalan dengan lancar.  

Dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk membahasnya 

dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pola Jaringan Komunikasi pada 

Komunitas Afganisme (Studi pada Komunitas Afganisme Malang)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah “Apa bentuk jaringan komunikasi pada komunitas 

Afganisme Malang dalam menjalin hubungan antar sesama anggotanya ?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk jaringan 

komunikasi pada komunitas Afganisme Malang dalam menjalin hubungan 

antar sesama anggotanya. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan  

menambah referensi bagi penelitian kualitatif serta memperluas wawasan 

pengetahuan ilmu komunikasi pada kajian komunikasi kelompok. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Dapat menjadi masukan bagi komunitas Afganisme untuk memperbaiki 

jaringan komunikasi antar sesama anggota. 

 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Setelah melakukan penelusuran penelitian terdahulu di digital library 

UMM, peneliti menemukan penelitian yang sama tentang pola jaringan 

komunikasi, yaitu pada Skripsi Sari Kusuma Wardani (2012) yang berjudul 

Pola Jaringan Komunikasi Dalam Komunitas Fotografi (Studi pada Anggota 

Blitarian Fotografi Club di Blitar). Pada penelitian ini menggunakan metode 

analisis jaringan komunikasi, tetapi objek penelitiannya berbeda, jika pada 

skripsi Sari Kusuma Wardani objek penelitiannya adalah Komunitas Fotografi, 

pada penelitian ini objeknya adalah Komunitas Afganisme. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sari Kusuma Wardani mengenai 

komunitas Fotografi di Blitar, komunitas ini tidak hanya melakukan kegiatan 

fotografi saja, tetapi juga melakukan kegiatan sosial seperti melakukan 

penghijauan di daerah sekitar Blitar. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Sari Kusuma Wardani ini diperoleh kesimpulan bahwa komunitas Fotografi 

Blitarian Club dalam mempererat hubungan antar sesama anggota terbentuk 



7 
 

karena seringnya anggota-anggota komunitas berkumpul bersama, dari sini 

mereka tanpa sengaja melakukan diskusi tentang perkembangan komunitasnya. 

Sementara itu komunitas Afganisme hanya berkumpul pada saat akan ada event 

saja. 


