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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berbagai macam bentuk perkumpulan atau komunitas mulai 

berkembang pada akhir periode ini. Diantara yang mengalami 

perkembangan cukup pesat dan tajam adalah komunitas Fans Club 

sepakbola. Banyaknya media sosial atau jaringan dunia maya menjadi 

salah satu faktor pendukung berkembangnya komunitas suporter 

sepakbola di Indonesia. Media-media di era sekarang tidak menuntut 

untuk mereka para anggota Fans Club untuk langsung bertemu namun 

dengan memanfaatkan media sosial hal ini menjadi sangat efektif dalam 

melakukan jaringan komunikasi dalam suatu komunitas. 

Peran suporter sebagai performer menemui lahan subur di era abad 

ke-19, tepatnya diawali dengan berdirinya asosiasi sepakbola Inggris, yaitu 

Football Association (FA) pada tahun 1863. Munculnya fenomena 

suporter terorganisir (komunitas suporter) dipelopori oleh suporter negara-

negara di benua biru yaitu Eropa, setelah Inggris dengan Hooligans lalu 

mulai bermunculan beberapa suporter seperti di Italia yang biasa di kenal 

dengan suporter Ultras, kemudian menyebar ke Denmark dengan sebutan 

Rolligan, dan di Skotlandia dikenal sebagai kelompok suporter Tartan 

Army.Komunitas-komunitas suporter telah terbentuk di berbagai Negara, 

hamper semua klub sepakbola dunia memiliki nama supporter masing-

masing. Istilah-istilah nama supporter sepakbola diluar negri yang sudah 
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tidak asing di Indonesia antara lainseparti Inter Milan (Interisti), Juventus 

(Juventini) AC Milan (Milanisti) Liverpool (Liverpudlian). Di Indonesia 

kita mengenal Slemania (PSS Sleman) Aremania (Arema Malang), 

Jakmania (Persija Jakarta), Brajamusti (PSIM Yogyakarta), Pasoepati 

(Persis Solo) LA Mania (Persela Lamongan) dan lain sebagainya 

(Handoko, 2008:33-34). 

Hingga kini banyak komunitas-komunitas suporter sepakbola lokal 

maupun komunitas suporter yang sengaja dibuat untuk klub sepakbola luar 

negeri.Kumpulan para pecinta klub As Roma atau biasa dikenal dengan 

sebutan Romanisti Indonesia contohnya, sebuah komunitas yang sengaja 

dibuat untuk para pecinta klub sepakbola asal italia yakni As Roma. 

Romanisti Indonesia lahir dimasa klub-klub seperti Ac Milan dan 

Juventus menguasai ajang Liga Calcio, dimana sebagai efek dari 

prestasinya, kedua klub tersebut meraih perhatian lebih besar dari media-

media Indonesia dan tentu saja meraup jumlah penggemar yang bisa 

dibilang fantastis di Indonesia.Di lain pihak kasus batalnya pembelian AS 

Roma oleh Nafta Moscow di awal 2004 yang diselimuti oleh kabut 

konspirasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang disinyalir tidak 

ingin melihat bangkitnya AS Roma, justru membangkitkan semangat sang 

pendiri Romanisti Indonesia untuk menunjukkan kepada masyarakat 

Indonesia bahwa sebenarnya ada sebuah klub di Liga Calcio yang benar - 

benar berjuang dengan keringat mereka sendiri meskipun acap kali 

dijadikan korban oleh tangan-tangan kotor percaturan politik italia dan 
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mafia pertandingan di ajang Liga Calcio. Dan klub tersebut adalah AS 

Roma. 

Diawal kelahirannya, Romanisti Indonesia tampil sebagai media 

penyampai berita dari klub AS Roma dan Liga Calcio secara keseluruhan, 

dimana berita-beritanya diambil langsung dari media-media italia, dan 

diterjemahkan dan ditulis dengan narasi khas seorang Romanisti sejati. 

Dengan segala keterbatasannya untuk mengakses sumber-sumber 

informasi selengkap mungkin,pendiri Romanisti Indonesia tetap berusaha 

untuk terus menghadirkan berita-berita ter up to date tentang AS Roma 

dalam headline Romanisti Indonesia 

Berbekal dengan niat tulus ikhlas, semangat pantang menyerah dan 

dukungan moral dari para member senior Romanisti Indonesia, sedikit 

demi sedikit Romanisti Indonesia berkembang dan tumbuh menjadi salah 

satu fansclub paling populer dan disegani di Indonesia.Sebagai bagian dari 

proses penyempurnaan diri pada komunitas Romanisti Indonesia, akhirnya 

Romanisti merubah citra diri dari sebuah media informasi dan berita 

menjadi sebuah komunitas yang lebih mengutamakan komunikasi dan 

interaksi dari setiap membernya. 

Disamping itu, dengan tujuan agar Romanisti Indonesia tidak 

terjerumus ke dalam pola sentralistis yang selama ini digunakan fansclub 

lain,  akhirnya di awal 2007 pendiri dan tim koordinator Komunitas 

Romanisti Indonesia mendeklarasikan diri sebagai komunitas yang bersifat 

desentralistik, yang maksudnya, Komunitas Romanisti Indonesia tidak 
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terpaku pada pola pusat dan daerah yang sering mengutamakan member 

atau kumpulan member dikotabesar terutama Jakarta sementara sebaliknya 

tidak begitu memperhatikan kepentingan-kepentingan member dari daerah 

lain. Namun sebagai sebuah komunitas besar, tentu saja wewenang untuk 

pengambilan kebijakan yang bersifat prinsipil dan berpengaruh pada 

komunitas secara keseluruhan tetap dipegang oleh pendiri dan tim 

koordinator. 

Hasilnya, dalam waktu singkat muncullah konsentrasi member 

Komunitas Romanisti Indonesia di berbagai daerah di Indonesia, tercatat 

hingga saat ini Komunitas Romanisti Indonesia telah berdiri dan aktif di 

kota-kota besar di Indonesia, seperti Pekan Baru, Bandung, Jakarta 

(Jabodetabek), Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Bali dan segera 

menyusul kota-kota lainnya seperti Medan, Padang, Lampung, Solo dan 

beberapa kota lainnya yang tengah mempersiapkan diri. 

(http://romanisti-indonesia.com/portal/index.php/selayang-pandang-

romanisti-indonesia.html pada Rabu, 12 Desember 2012. Pukul 16.33) 

Tidak berbeda jauh dengan apa yang telah dilakukan 

RomanistiIndonesia pusat, komunitas Romanisti Indonesia regional 

Malangpunterbentuk dengan tujuan demikian.Hal yang kemudian menjadi 

menarik untuk diteliti adalah pola jaringan komunikasi sepertiapa yang 

membuat komunitas ini tetap ada diantara banyaknya komunitas-

komunitas suporter sepakbola dengan nama-nama besar lainnya serta dari 

http://romanisti-indonesia.com/portal/index.php/selayang-pandang-romanisti-indonesia.html
http://romanisti-indonesia.com/portal/index.php/selayang-pandang-romanisti-indonesia.html
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awal terbentuk hingga sekarang komunitas Romanisti Indonesia regional 

Malangini bisa tetap kuat dari waku ke waktu.  

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa As Roma bukanlah klub 

sepakbola dengan nama besar, tidak seperti Barcelona, Manchester United 

maupun Real Madrid yang tidak akan menemui banyak masalah terhadap 

solidaritas serta regenerasi anggotanya. Sedangkan As Roma klub dari 

italia dengan komunitas Romanisti Indonesia regional Malangnya adalah 

komunitas minor yang tetap berusaha keras menjaga kesetabilan para 

anggotanya agar tetap “setia” dengan As Roma dan tidak mudah tergoda 

atau berpindah menjadi anggota komunitas klub dengan nama besar. 

Bukan hal yang mudah bagi seorang leader dari komunitas ini untuk tetap 

bisa tetap mempertahankan dan meyakinkan para anggotanya agar tetap 

bersama komunitas monoritas tersebut. 

 Hal tersebut tentu berdampak pada regenerasi anggota karena 

kebanyakan anggota dalam komunitas tersebut adalah mahasiswa.Karena 

pada dasarnya sebuah penelitian tidak selalu menitik beratkan pada 

sesuatu yang hanya berbanding lurus dengan keadaan, khususnya dalam 

penelitian jaringan komunikasi. 

Salah satu cara untuk memahami perilaku manusia adalah dengan 

mengamati atau memahami hubungan-hubungan sosialnya yang tercipta 

karena adanya proses komunikasi interpersonal (Setiawan 1983). Oleh 

karena itu untuk memahami hubungan sosial yang demikian dapat 

dipelajari melalui studi jaringan komunikasi. Ketika dua orang atau lebih 
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ikut serta dalam pengiriman pesan, mereka terlibat dalam suatu jaringan 

komunikasi (Man Lin 1975, diacu dalam Setyanto 1993) jaringan 

komunikasi merupakan salah satu pendekatan dari penelitian yang 

mempelajari perilaku manusia berdasarkan pendekatan model komunikasi 

konvergens. Masalah-masalah pokok yang ditanyakan oleh peneliti 

komunikasi berubah dari "apa efek komunikasi" kepada apa yang 

dilakukan manusia dalam berkomunikasi (Setiawan 1983). 

Rogers dan Kincaid (1981) menegaskan bahwa analisis jaringan 

komunikasi merupakan metode penelitian untuk mengidentifikasi struktur 

komunikasi dalam suatu sistem, di mana data hubungan mengenai arus 

komunikasi dianalisis dengan menggunakan beberapa tipe hubungan 

interpersonal sebagai unit analisis. Lebih lanjut salah satu tujuan penelitian 

komunikasi dengan menggunakan analisis jaringan komunikasi adalah 

untuk memahami gambaran umum mengenai interaksi manusia dalam 

suatu sistem. 

Struktur komunikasi adalah susunan dari unsur-unsur komunikasi 

yang berbeda yang dapat dikenali melalui pola arus komunikasi dalam 

suatu sistem (Rogers dan Kincaid 1981). hal yang dapat dilakukan dalam 

analisis jaringan komunikasi, yaitu: (1) mengidentifikasi klik dalam sutau 

sistem; (2) mengidentifikasi peranan khusus seseorang dalam jaringan 

misalnya sebagai liaisons, bridges, dan isolated; dan (3) mengukur 

berbagai indikator (indeks) struktur komunikasi seperti keterhubungan 

Klik, keterbukaan klik, keintegrasian klik, dan lain sebagainya.Sementara 
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itu yang dimaksud dengan klik adalah bagian dari sistem (sub sistem) 

dimana anggota-anggotanya relatif lebih sering berinteraksi satu sama lain 

dibandingkan dengan anggota-anggota lainnya dalam sistem komunikasi 

(Rogers dan Kincaid 1981) dalam (Rachmawati, 2007). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, 

penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian, yaitu :  

1. Bagaimana Pola jaringan yang terbentuk dalam komunitas Romanisti 

Indonesia Regional Malang dalam menjaga solidaritas antar anggota 

komunitas? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengetahuiPola apa 

dan bagaimanajaringan komunikasi yang terbentuk dalam komunitas 

Romanisti Indonesia Regional Malang dalam menjaga solidaritas antar 

anggota 

D. Manfaat Penelitian 

D.1. Manfaat Akademis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh 

kalangan akademis, untuk penelitian selanjutnya tentang jaringan 

komunikasi dalam sebuah komunitas. Serta menambah wawasan 

tentang bahasan jaringan komunikasi. 
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D.2. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

wawasan baru khususnya kepada seluruh anggota komunitas 

Romanisti Indonesia Regional Malang dalam memandang ilmu 

komunikasi. Yakni pentingnya hubungan jaringan komunikasi dalam 

mempererat hubungan antar sesama anggota komunitas. 

E. Kajian Pustaka Dan Landasan Teori 

E.1 Pengertian Ilmu Komunikasi 

Kataatau istilah komunikasi (dari bahasa Inggris 

“communication”),secara etimologis atau menurut asal katanya adalah 

dari bahasa Latincommunicatus, dan perkataan ini bersumber pada 

kata communis Dalam kata communis ini memiliki makna „berbagi‟ 

atau „menjadi milik bersama‟ yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan 

untuk kebersamaan atau kesamaan makna. 

Komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses 

penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi 

dalam pengertian ini yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia. 

Karena itu merujuk pada pengertian Ruben dan Steward(1998) 

mengenai komunikasi manusia yaitu: 

Human communication is the process through which 

individuals –in relationships, group, organizations and societies—
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respond to and create messages to adapt to the environment and one 

another.  

Bahwa komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan 

individu-individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi dan 

masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi 

dengan lingkungan satu sama lain (Adiprakosa, 2008). 

Sedangkan dalam Effendy(2011:10), untuk memahami 

pengertian komunikasi tersebut sehingga dapat dilancarkan secara 

efektif disebutkan bahwa para peminat komunikasi sering kali 

mengutip paradigma yang dikemukakan oleh Harold Lasswell dalam 

karyanya, The Structure and Function of Communication in 

Society. Lasswell mengatakan bahwa cara yang baik untuk untuk 

menjelaskan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan sebagai 

berikut:Who Says What In Which Channel To Whom With What 

Effect? 

Paradigma Lasswell di atas menunjukkan bahwa komunikasi 

meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan 

itu,yaitu: 

a) Komunikator (siapa yang mengatakan?) 

b) Pesan (mengatakan apa?) 

c) Media (melalui saluran/ channel/media apa?) 

d) Komunikan (kepada siapa?) 

e) Efek (dengan dampak/efek apa?). 
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Jadi berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, secara sederhana 

proses komunikasi adalah pihak komunikator membentuk (encode) pesan 

dan menyampaikannya melalui suatu saluran tertentu kepada pihak 

penerima yang menimbulkan efek tertentu. 

E 1.1. Proses komunikasi 

Berangkat dari paradigma Lasswell, (Effendy2011:11-19) 

membedakan proseskomunikasi menjadi dua tahap, yaitu: 

E 1.1.1. Proses komunikasi secara primer 

Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian 

pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan 

menggunakan lambang (symbol) sebagai media. Lambang sebagai media 

primer dalam proses komunikasi adalah pesan verbal (bahasa), dan pesan 

nonverbal (kial/gesture, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya) yang 

secara langsung dapat/mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan 

komunikator kepada komunikan. 

Seperti disinggung di muka, komunikasi berlangsung apabila 

terjadi kesamaan makna dalam pesan yang diterima oleh komunikan. 

Dengan kata lain, komunikasi adalah proses membuat pesan yang setara 

bagi komunikator dan komunikan. Prosesnya sebagai berikut, pertama-

tama komunikator menyandi (encode) pesan yang akan disampaikan 

disampaikan kepada komunikan. Ini berarti komunikator 

memformulasikan pikiran dan atau perasaannya ke dalam lambang 
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(bahasa) yang diperkirakan akan dimengerti oleh komunikan. Kemudian 

giliran komunikan untuk menterjemahkan (decode) pesan dari 

komunikator. Ini berarti ia menafsirkan lambang yang mengandung 

pikiran dan atau perasaan komunikator tadi dalam konteks pengertian. Hal 

terpenting dalam proses penyandian (coding) adalah komunikator dapat 

menyandi dan komunikan dapat menerjemahkan sandi tersebut (terdapat 

kesamaan makna). 

Wilbur Schramm (dalam Effendy, 2011) menyatakan bahwa 

komunikasi akan berhasil (terdapat kesamaan makna) apabila pesan yang 

disampaikan oleh komunikator cocok dengan kerangka acuan (frame of 

reference) , yakni paduan pengalaman dan pengertian (collection of 

experiences and meanings) yang diperoleh oleh komunikan. Schramm 

menambahkan, bahwa bidang (field of experience) merupakan faktor 

penting juga dalam komunikasi. Jika bidang pengalaman komunikator 

sama dengan bidang pengalaman komunikan, komunikasi akan 

berlangsung lancar. Sebaliknya, bila bidang pengalaman komunikan tidak 

sama dengan bidang pengalaman komunikator, akan timbul kesukaran 

untuk mengerti satu sama lain. Sebagai contoh seperti yang diungkapkan 

oleh Effendy(2011:14)yakni, Jika komunikator itu bernama A dan 

komunikan bernama B, maka selama komunikasi berlangsung antara A 

dan B, akan terjadi pergantian fungsi secara bergiliran antara encoder dan 

decoder. Jika A sedang berbicara, ia menjadi encoder, dan B yang sedang 

mendengarkan menjadi decoder. Ketika B memberikan tanggapan dan 
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berbicara kepada A, maka B kini menjadi encoder dan A menjadi decoder. 

Tanggapan B yang disampaikan kepada A itu dinamakan umpan balik atau 

feedback. 

Contoh tersebut dapat memberikan gambaran bahwa proses 

komunikasiakan berjalan baik atau mudah apabila di antara pelaku 

(sumber dan penerima) relatif sama. Artinya apabila kita ingin 

berkomunikasi dengan baik dengan seseorang, maka kita harus mengolah 

dan menyampaikan pesan dalam bahasa dan cara-cara yang sesuai dengan 

tingkat pengetahuan, pengalaman, orientasi dan latar belakang budayanya. 

Dengan kata lain komunikator perlu mengenali karakteristik individual, 

sosial dan budaya dari komunikan. 

E.1.1.2. Proses komunikasi sekunder 

Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian 

pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau 

sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media 

pertama. 

Seorang komunikator menggunakan media ke dua dalam 

menyampaikan komunikasikarena komunikan sebagai sasaran berada di 

tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Surat, telepon, teleks, 

surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dsb adalah media kedua yang 

sering digunakan dalam komunikasi. Proses komunikasi secara sekunder 

itu menggunakan media yang dapat diklasifikasikan sebagai media massa 
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(surat kabar, televisi, radio, dsb.) dan media nirmassa (telepon, surat, 

megapon, dsb.). 

 

E.1.2. Konseptual komunikasi 

Deddy Mulyana (2005:67-76) mengkategorikan definisi-definisi 

tentang komunikasi dalam tiga konseptual yaitu: 

E.1.2.1.  Komunikasi sebagai tindakan satu arah. 

Suatu pemahaman komunikasi sebagai penyampaian pesan searah 

dari seseorang (atau lembaga) kepada seseorang (sekelompok orang) 

lainnya, baik secara langsung (tatap muka) ataupun melalui media, seperti 

surat (selebaran), surat kabar, majalah, radio, atau televisi. Pemahaman 

komunikasi sebagai proses searah sebenarnya kurang sesuai bila 

diterapkan pada komunikasi tatapmuka, namun tidak terlalu keliru bila 

diterapkan pada komunikasi publik (pidato) yang tidak melibatkan tanya 

jawab. Pemahaman komunikasi dalam konsep ini, sebagai definisi 

berorientasi-sumber. Definisi seperti ini mengisyaratkan komunikasi 

semua kegiatan yang secara sengaja dilakukan seseorang untuk 

menyampaikan rangsangan untuk membangkitkan respon orang lain. 

Dalam konteks ini, komunikasi dianggap suatu tindakan yang 

disengajauntuk menyampaikan pesan demi memenuhi kebutuhan 

komunikator, seperti menjelaskan sesuatu sesuatu kepada orang lain atau 

membujuk untuk melakukan sesuatu 
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Beberapa definisi komunikasi dalam konseptual tindakan satu arah: 

a. Everet M. Rogers: komunikasi adalah proses dimana suatu 

ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau 

lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku. 

b. Gerald R. Miller: komunikasi terjadi ketika suatu sumber 

menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat 

yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima. 

c. Carld R. Miller: komunikasi adalah proses yang 

memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan 

rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal) untuk 

mengubah perilaku orang lain (komunkate). 

d. Theodore M. Newcomb: Setiap tindakan komunikasi 

dipandang sebagai suatu transmisi informasi terdiri dari 

rangsangan yang diskriminatif, dari sumber kepada 

penerima. 

E.1.2.2.Komunikasi sebagai interaksi. 

Pandangan ini menyetarakan komunikasi dengan suatu proses 

sebab-akibat atau aksi-reaksi, yang arahnya bergantian. Seseorang 

menyampaikan pesan, baik verbal atau nonverbal, seorang penerima 

bereaksi dengan memberi jawaban verbal atau nonverbal, kemudian 

orang pertama bereaksi lagi setelah menerima respon atau umpan 

balik dari orang kedua, dan begitu seterusnya. 
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E.1.2.3. Komunikasi sebagai transaksi. 

Pandangan ini menyatakan bahwa komunikasi adalah proses 

yang dinamis yang secara berkesinambungan mengubah pihak-pihak 

yang berkomunikasi. Berdasrkan pandangan ini, maka orang-orang 

yang berkomunikasi dianggap sebagai komunikator yang secara aktif 

mengirimkan dan menafsirkan pesan. Setiap saat mereka bertukar 

pesan verbal dan atau pesan nonverbal. 

a. Beberapa definisi yang sesuai dengan konsep transaksi: 

b. Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss: Komunikasi adalah proses 

pembentukan makna di antara dua orang atau lebih. 

c. Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson: Komunikasi adalah 

proses memahami danberbagi makna. 

d. William I. Gordon : Komunikasi adalah suatu transaksi 

dinamis yang melibatkan gagasan dan perasaan. 

e. Donald Byker dan Loren J. Anderson: Komunikasi adalah 

berbagi informasi antara dua orang atau lebih. 

 

E.1.3 Peran komunikasi dalam proses Sosio-Kultural 

Redi Panuju dalam Wardhani K. Sari (2012:14) terdapat empat 

peran komunikasi dalam proses sosio-kultural, antara lain: Pertama, 

komunikasi merupakan saluran sosialisasi kebudayaan. Komunikasi tidak 

sekedar sebuah fenomena pertukaran informasi, pengiriman dan 
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penerimaan pesan (massage).Lebih dari itu, komunikasi merupakan upaya 

mencapai saling pengertian.Melalui sosialisasi inilah suatu kebudayaan 

diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.Kemudian 

kebudayaan disebarluaskan (difusi). 

Kedua, komunikasi menyebarluaskan ide-ide baru (inovasi) 

sehingga menjadi nilai-nilai baru.Nilai-nilai baru ini bisa muncul dari 

kreativitas individu atau atau konsensus kelompok suatu 

masyarakat.Komunikasi menyediakan kesempatan dan rentang waktu bagi 

anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai baru 

tersebut (kondisioning). 

Ketiga, komunikasi dengan sifat pengkodisian persepsi, interpretasi 

dan preferensi, cenderung memperkuat kebudayaan yang telah ada 

(reenforcement). 

Keempat, komunikaasi menyebabkan terjadinya transformasi 

kebudayaan (cultur change).Menurut Bakelson dan Steiner, transformasi 

kebudayaan itu terjadi secara perlahan-lahan (slow) dan gradual. 

 

E.2 JARINGAN KOMUNIKASI 

Menurut Daniel C. Feldman dan Hugh J. Arnold  Dalam Moekijat 

1993:73Ada dua pola komunikasi dalam organisasi. Pola pertama adalah 

jaringan komunikasi formal, yang sangat menyerupai struktur organisasi. 

Ada saluran-saluran formal melalui mana komunikasi mengalir. Pola 
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kedua adalah jaringan komunikasi informal, kadang-kadang disebut 

“grapevine”. Komunikasi informal ini terjadi di luar saluran-saluran yang 

telah ditentukan, dan paling sering dilakukan dalam interaksi tatap muka 

atau dengan telepon. 

Grapevine dapat digunakan dalam manajemen puncak untuk 

membuat pengumuman-pengumuman tidak resmi. Tiap orang dalam 

organisasi mempunyai peranan dalam jaringan komunikasi formal dan 

peranan dalam jaringan komunikasi informal, dan kedua pernanan ini 

sangat mempengaruhi berapa banyak dan jenis informasi apakah ia akan 

menerimanya. 

Luasnya jaringan komunikasi formal yang mempengaruhi aspek 

perhatian komunikasi paling banyak adalah sentralisasinya. Beberapa 

jaringan sangat didesentralisasikan; orang-orang dalam suatu kelompok 

dapat mengadakan komunikasi langsung satu sama lain. Unit-unit dengan 

jaringan-jaringan yang didesentralisasikan mempunyai lebih banyak 

komunikan bersama; orang-orang dalam jaringan-jaringan yang 

didesentralisasikan menyampaikan dan menerima jauh lebih banyak 

informasi. (Moekijat, 1993:74) 

Menurut Stoner dan Wankel, beberapa penelitian yang sangat 

menarik telah dilakukan terhadap saluran-saluran komunikasi dalam 

organisasi dan pengaruhnya terhadap kecermatan komunikasi, pelaksanaan 

tugas, dan kepuasan anggota kelompok. Organisasi dapat dengan berbagai 

cara merencanakan susunan atau jaringan komunikasi mereka. Beberapa 
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jaringan komunikasi mungkin direncanakan secara kaku. Misalnya, 

pegawai-pegawai dapat didoronguntuk berbicara kepada setiap orang 

kecuali dengan atasan langsung mereka. Suatu jaringan demikian biasanya 

dimaksudkan untuk mencegah beban manajer-manajer tingkat atas yang 

terlalu banyak dengan informasi yang tidak perlu dan untuk memelihara 

kekuasaan dan status manajer-manajer tingkat atas (Moekijat 1993,79). 

Pola jaringan-jaringan komunikasi formal telah diteliti secara 

mendalam. Suatu pesan dapat disampaikan dari seseorang kepada orang 

lain melalui salah satu dari beberapa pola atau salurankomunikasi 

alternatif yang masuk akal. Studi pola-pola komunikasi telah dilakukan 

untuk menemukan “cara yang terbaik” untuk mengadakan komunikasi. 

Sesungguhnya tidak ada suatu cara yang universal paling baik untuk 

mengadakan komunikasi organisasi, karena informasi dan data 

disampaikan untuk bermacam-macam tujuan, cara menyampaikan pesan 

yang paling efektif tergantung pada faktor situasi seperti kecepatan, 

kecermatan, biaya dan pembatasan waktu. Meskipun demikian, suatu 

analisis jaringan komunikasi membantu menemukan pola-pola mana yang 

tercepat, paling cermat, paling fleksibel, dan sebaginya. 

Jaringan-jaringan komunikasi biasanya ditentukan ciri-cirinya 

sesuai dengan susunan komponennya, antara lain : 
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E.2.1. JARINGAN “RANTAI” 

 

Sumber gambar : Joseph A. Devito 1997: 344-345 (Dalam Abdullah Masmuh, 

2010:58) 

 

Jaringan rantai menunjukkan suatu sistem birokratik yang 

mengikuti suatu pola komunikasi formal. Disini komunikasi melewati 

saluran yang sebenarnya mengikuti sistem hirarkis secara tepat. Dengan 

demikian apabila A perlu mengadakan komunikasi dengan E maka 

komunikasi akan melewati B, C dan D menurut urutan tersebut. Demikian 

pula, jawaban E kepada A akan melewati D, C dan B menurut urutan 

tersebut. A tidak dapat langsung berhubungan dengan E. 

Jaringan rantai menggambarkan suatu situasi di dalam mana dua 

orang anggota pada ujung akhir jaringan hanya dapat mengadakan 

komunikasi dengan orang di antara mereka dan orang di pusat. Dengan 

demikian, dua orang di tengah menyampaikan informasi ke puncak. 

Jaringan ini dapat dipandang sebagai sentralisasi informasi, tetapi tidak 

seluas jaringan roda. 
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E.2.2. JARINGAN “RODA” DAN “BINTANG” 

 

Sumber gambar : Joseph A. Devito 1997: 344-345 (Dalam Abdullah Masmuh, 

2010:58 

) 

Jaringan roda agak berbeda dengan jaringan rantai karena disini 

tingkat-tingkat dikurangi. Apabila E ingin mengadakan komunikasi 

dengan D ia hanya melewati A. Demikian pula, anggota-anggota lain dari 

kelompok ini harus melewati A untuk mengadakan komunikasi dengan 

anggota-anggota lain. Dengan cara demikian, ini menunjukkan suatu 

bagian dalam suatu organisasi besar, yang mempunyai kepala bagian yang 

mengawasi komunikasi. 

Subyek C dalam pola bintang dapat mengadakan komunikasi 

secara langsung dengan A, B, D, dan E, meskipun subyek-subyek ini tidak 

dapat mengadakan komunikasi secara langsung satu sama lain. 

Pola ini memiliki pemimpin yang jelas, yaitu yang posisinya di 

pusat. Orang ini merupakan satu-satunya yang dapat mengirim dan 

menerima pesan dari semua anggota. Oleh karena itu, jika seorang anggota 

ingin berkomunikasi dengan anggota lain, maka pesannya harus 

disampaikan melalui pemimpinnya (Abdullah Masmuh 2010:57). 
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Jaringan roda atau bintang, masing-masing dari keempat anggota 

mengadakan komunikasi dengan orang pada pusat. Ini dapat merupakan 

situasi yang sama seperti keadaan organisasi di dalam mana orang-orang 

bawahan megadakan komunikasi dengan atasan mereka, barangkali ini 

menunjukkan banyak sekali sentralisasi. 

E.2.3.  JARINGAN “LINGKARAN” 

 

Sumber gambar : Joseph A. Devito 1997: 344-345 (Dalam Abdullah Masmuh, 

2010:58) 

 

 

Sumber gambar : Stephen P. Robbins, Management : Concept And Parctice-

Hall, Inc, Engglewood Cliffs, New jersey, 1984:367 (Dalam Moekijat, 1993:76) 

 

Berlawanan dengan jaringan rantai dan roda, jaringan lingkaran 

menjamin komunikasi di antara semua anggota kelompok. Tiap anggota 
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dapat langsung mengadakan komunikasi dengan anggota (anggota-

anggota) lain tanpa melalui tingkat-tingkat perantara. Ini menunjukkan 

bahwa dalam pekerjaan tidak ada tingkat-tingkat hirarkis dan bahwa 

anggota-anggota tidak merasa dipaksa untuk menyalurkan komunikasi 

mereka melalui orang-orang lain. Jaringan lingkaran menunjukkan suatu 

kebudayaan kelompok kawan sebaya atau suatu sistem partisipatif. 

Jaringanlingkaran memugkinkan anggota-anggota saling 

mempengaruhi dengan anggota-anggota yang berdampingan, tetapi tidak 

lebih jauh. Jaringan ini menunjukkan suatu hirarki tiga tingkat di dalam 

mana terdapat komunikasi vertikal antara atasan dan bawahan dan 

komunikasi horisontal hanya pada tingkat paling rendah. 

Dalam jaringan lingkaran, subyek B hanya dapat mengadakan 

komunikasi (melewati dinding pemisah) dengan subyek A dan C. Untuk 

mengadakan komunikasi dengan subyek E, subyek B harus disambung 

subyek A atau melalui subyek C dan D. Dimana, dalam jaringan lingkaran 

tiap orang dapat mengadakan komunikasi dengan dua orang lainnya dan 

dapat menunjukkan suatu desentralisasi. 
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E.2.4. JARINGAN “Y” 

 

Sumber gambar : Joseph A. Devito 1997: 344-345 (Dalam Abdullah Masmuh, 

2010:58) 

 

Pola Y relatif kurang tersentralisasi dibanding dengan pola roda, 

tetapi lebih tersentralisasi dibanding dengan pola lainnya. Pada pola Y 

juga terdapat pemimpin yang jelas. Anggota ini dapat mengirimkan dan 

menerima pesan dari dua orang lainnya. Ketiga anggota lainnya 

komunikasinya terbatas hanya dengan satu orang lainnya (Abdullah 

Masmuh, 2010:57-58). Apabila kita mengubah jaringa Y terbalik,maka 

kita dapat melihat dua orang bawahan memberi laporan kepada seorang 

manajer, yang masih mempunyai dua tingkat hirarki di atas manajer. 

Sebenarnya ini merupakan hirarki empat tingkat 
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E.2.5. JARINGAN “SEMUA SALURAN” 

 

Sumber gambar : Joseph A. Devito 1997: 344-345 (Dalam Abdullah Masmuh, 

2010:58) 

 

Jaringan semua saluran memungkinkan tiap subyek mengadakan 

komunikasi secara bebas dengan keempat orang anggota lainnya. Dari 

jaringan-jaringan yang telah dibicarakan, jaringan semua saluran adalah 

yang paling sedikit tersusun. Meskipun jaringan ini dalam beberapa hal 

sama dengan jaringan lingkaran, jaringan semua saluran tidak mempunyai 

posisi pusat. Akan tetapi tidak ada pembatasan-pembatasan; semua 

anggota adalah sama. Jaringan ini paling baik dijelaskan dengan suatu 

panitia, dimana tidak ada seorang anggota pun baik formal maupun 

informal mempunyai posisi yang menonjol atau menerima beban. Semua 

anggota bebas untuk mengemukakan sudut pandang mereka. 

Dalam jaringan semua saluran tiap orang dapat mengadakan 

komunikasi dengan tiap orang lainnya dalam kelompok. Ini adalah pola 

yang terlalu didesentralisasikan dan dapat menggambarkan grapevine di 

dalam mana informasi atau desas-desus saling ditukarkan secara bebas 

diantara orang-orang. 
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Menurut Dale dan Staudohar, saluran-saluran melalui pesan-pesan 

bergerak dalam suatu organisasi disebut jaringan atau strktur komunikasi. 

Saluran-saluran formal biasanya didasarkan atas suatu bagian organisasi 

yang menunjukkan cara-cara penyampaian informasi secara vertikal dan 

horisontal di seluruh organisasi. Struktur formal ini disebut karena struktur 

tersebut dibuat oleh manajemen dan secara formal diuraikan dalam bagian-

bagian organisasi yang disetujui membentuk dan merumuskan garis-garis 

komunikasi. Garis-garis menemukan ciri-ciri khas dan menghubungi 

pengirim dan penerima serta membentuk suatu pola disetujui untuk 

pertukaran komunikasi. 

Akan tetapi banyak komunikasi dalam organisasi mengalir melalui 

saluran-saluran informal yang tidak mengikuti pola yang ditentukan. 

Hubungan-hubungan yang dibuat oleh sistem komunikasi informal dapat 

memberikan penyampain dan penerimaan yang lebih dapat dipercaya dan 

lebih penting dari pada hubungan-hubungan yang didapat dalam sistem 

formal. Dalam struktur informal grapevine (komunikasi informal) dari 

pertukaran-pertukaran lisan mungkin sangat berpengaruh. Gambar di 

bawah ini merupakan gambar dari jaringan komunikasi pada suatu 

organisasi. 
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Sumber gambar : Arni Muhammad, 2005:104 (dalam Abdullah Masmuh, 

2010:63) 

 

Terdapat beberapa macam studi yang dilakukan orang mengenai 

jaringan komunikasi di antaranya studi Scwarth (Goidhaber, 1986) yang 

mempelajari karakteristik dari liaison atau orang yang sebagai pengantara 

dalam arus jaringan informasi formal. Hasil dari studinya memperlihatkan 

bahwa orang yang sebagai pengantara memegang posisi atau status yang 

lebih tinggi dari orang-orang lain yang bukan sebagai pengantara dan 

merupakan wakil-wakil yang kuat dalam struktur pimpinan. 

Menurut persepsi temannya orang yang sebagai pengantara 

mempunyai kontak yang banyak dan berbeda-beda dalam organisasi. 

Berinteraksi dengan orang sebagai pengantara adalah untuk mendapatkan 
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lebih banyak pengaruh dalam struktur kekuasaan dari organisasi. 

Penemuan ini menunjukkan bahwa peranan komunikasi sebagai yang 

diidentifikasikan dari sosiometri mempunyai konsekuensi nyata pada 

kekuasaan (power) dan pengaruh individu dalam suatu organisasi dan 

konsekuensi ini nampak bagai yang lain.Orang yang sebagai pengantara 

dan koneksi mereka mempunyai persepsi bahwa mereka mengenal banyak 

arus pesan sebelumnya mereka tidak mempersepsi diri mereka mempunyai 

banyak pesan tetapi karena koneksi mereka mengatakan demikian mereka 

terima. 

Selain daripada penelitian di atas adapula penelitian yang 

mempelajari tentang peranan jaringan komunikasi dalam arus informasi 

informal. Davis (1953) mempelajari tentang pemindahan desas-desus 

dalam suatu organisasi. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan pesan 

yang bersifat desas-desus ini. Davis menemukan bahwa beberapa individu 

secara konsisten keluar dari arus pesan yang bersifat desas-desus dan tidak 

mengambilnya sebagai sumber informasi. 

Adalagi penelitian yang dilakukan oleh Robert dan O‟Reily yang 

memperbandingkan anggota organisasi yang terisolasi dengan partisipan 

dalam tiga hal yaitu otoritas, keahlian, dan hubungan sosial. Mereka 

menemukan bahwa partisipan mempunyai pengalaman yang lebih banyak 

mengenai organisasi, sedangkan dengan yang terisolasi kurang matang, 

kurang tegas dan mempunyai konsep diri yang lemah dan sangat 
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memerlukan rasa aman. Orang yang terisolasi cenderung memegang teguh 

informasi dan kurang puas dengan komunikasi dari partisipan. 

Penemuan ini memperlihatkan bahwa orang yang terisolasi kurang 

mempunyai pengalaman, lebih merasa tidak aman dan kurang mempunyai 

motivasi untuk mencapai hasil, dibandingkan dengan partisipan. Mereka 

kurang puas dengan komunikasi dan kurang suka memberi sokongan 

secara aktif untuk menyebarkan informasi. 

Banyak faktor yang mempengaruhi hakikat dan luasnya jaringan 

komunikasi, diantaranya hubungan dalam organisasi, arah dari arus pesan, 

hakikat seri dari arus pesan dan isi dari pesan. 

Beberapa jaringan ditentukan oleh mekanisme yang sangat formal 

seperti jaringan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Sementara 

itu ada juga jaringan komunikasi yang timbul tanpa perhatian dan 

perencanaan lebih dahulu seperti, jaringan komunikasi informal. 

 

E.3 KOMUNITAS 

Komunitas merupakan sejumlah orang (populasi) yang hidup 

bersamaan di suatu daerah. Dimana mereka memiliki tujuan yang sama. 

Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain 

lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi 

pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya 

kesamaan interest atau values (Kertajaya Hermawan, 2008). Proses 
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pembentukannya 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.Disamping 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 menanggapi dan menyikapi keterbatasan yang 

dihadapainya serta mengembangkan kemampuan kelompoknya 

(Airachma,2009). 

 

 

E.4 TEORI JARINGAN ORGANISASI  

Salah satu cara untuk melihat susunan organisasi adalah dengan 

menguji pola-pola interaksi ini untuk melihat siapa yang berkomunikasi 

dengan siapa. Karena tidak ada seorang pun yang berkomunikasi dengan 

sama dengan semua anggota organisasi, dapat dilihat hubungan 

komunikasi kelompok-kelompok yang saling terhubung untuk membentuk 

keseluruhan jaringan organisasi. 

Jaringan (network) merupakan susunan sosial yang diciptakan oleh 

komunikasi antarindividu dan kelompok. Saat orang berkomunikasi akan 
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menciptakan mata rantai yang merupakan jalur komunikasi dalam sebuah 

organisasi(Littlejohn 2009 : 371). Gagasan struktural dasar dari teori 

jaringan adalah keterkaitan (connectedness) gagasan bahwa ada pola 

komunikasi yang cukup stabil antarindividu. Individu-individu yang saling 

berkomunikasi saling terhubung ke dalam kelompok-kelompok yang 

selanjutnya saling terhubung ke dalam keseluruhan jaringan (Littlejohn 

2009 : 372) 

F. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode analisis jaringan komunikasi, 

yaitu suatu metode yang bertitik tolak dari model komunikasi konvergensi 

melandas pada teori kendali Organisasi. Teori kendali Organisasi tertarik 

dalam cara komunikasi membentuk kendali atas pegawai. Sebenarnya, 

kendali dinyatakan daam organisasi dengan empat cara. Pertama kendali 

sederhana (Simple control). Kedua, kendali teknis (technical kontrol). 

Ketiga, birokrasi dankendali yang keempat adalah kendali konsertif 

(Concertive control)hal ini disampaikan oleh Philip Tompkins dan George 

Chaney dalam teori komunikasi Liltle John, 2009:378. 

Metode analisis jaringan komunikasi tersebut dipilih untuk 

penelitian ini karena dengan jelas mendeskripsikan jaringan 

komunikasi.Selain itu menghindari penggunaan model analisis linier yang 

memberikan konsekuensi (secara metodologis) penggunaan metode 

survey.Metode survey ini lebih menekankan pada individu sebagai unit 

analisis dengan penggunaan teknik sampling yang memutuskan individu 
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dalam ikatan hubungan sosialnya yang nyata ada (Rogers, 1975). 

Sedangkan di sisi lain diketahui bahwa perilaku seseorang akan lebih 

ditentukan oleh relasi-relasi sosialnya daripada ciri-ciri individunya 

(Bambang Setiawan, 1989 : 27). 

F.1 Fokus Penelitian 

Tidak hanya komunitas yang mengalami perkembangan pesat yang 

kemudian menarik untuk diteliti, komunitas yang bersifat minoritas dan 

bisa tetap bertahan juga sangat menarik untuk diteliti. Peneltian ini hanya 

terfokus pada komunitas Romanisti Indonesia Regional Malang yang terus 

berusaha bertahan dalam eksistensi komunitas suporter sepakbola dengan 

nama besar yang lain di Malang. 

F.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti mengambil lokasi padatempat 

berkumpulnya komunitas Romanisti Indonesia Regional Malang. Yakni di 

orange cafe jalan Terusan Borobudur Malang sebagai tempat nonton 

bareng komunitas tersebut serta kegiatan futsal yang di adakan di zona sm 

futsal jalan Sudimoro Malang. Segala sesuatu dalam sebuah komunitas 

suporter sepakbola akan menjadi sebuah identitas, Orange café yang 

kemudian dipilih sebagai tempat berkumpulnya komunitas ini. Tidak ada 

tempat lain memang yang digunakan untuk berkumpul agar identitas 

tempat yang ditimbulkan menjadi kuat dimiliki oleh Komunitas Roministi 

regional Malang. 
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Penelitian ini dilakukan pada tanggal 15Februari 2013 sampai 

selesai penelitian,dalam arti sampai dengan peneliti menyimpulkan bahwa 

data yang diperoleh untuk penelitian sudah cukup untuk dibuat sebuah 

kesimpulan dan hasil penelitian. 

F.3 Subyek Penelitian 

Subyek dari penelitian ini yaitu para pimpinan dan anggota aktif 

dari komunitas Romanisti Indonesia Regional Malang sehingga 

memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. 

Peneliti memilih anggota tertentu dalam komunitas tersebut, yang 

dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Kemudian 

berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari anggota sebelumnya 

itu, peneliti dapat menetapkan anggota lain sebagai sampel yang 

dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. 

F.4 Teknik penentuan Informan  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive 

sampling yakni pengambilan sampel super data dengan pertimbangan 

tertentu (sugiyono 2007 : 54). Teknik ini digunakan untuk menemukan 

bentuk pola jaringan dalam komunitas Romanisti Indonesia Regional 

Malang ini. Sehingga dibutuhkan beberapa informan yang memenuhi 

kriteria  sebagai subyek penelitian, serta untuk memperoleh keberagaman 

informasi. Jika informasi yang diperoleh sudah cukup atau memenuhi apa 

yang dibutuhkan peneliti, maka penelitian akan dihentikan. 
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Adapun kriteria dari Informan penelitian ini diantaranya sebagai 

berikut : 

a) Adalah anggota yang telah bergabung selama1 tahun 

atau lebih. Artinya anggota yang telah beragabung 

dengan kominitas ini selama satu tahun atau lebih teentu 

telah memahami konsep serta karakter komunitas 

tersebut. 

b) Menjadi anggota aktif Komunitas, dengan kata lain 

informan telah memiliki konsistensi tentang keterkaitan 

dengan kegiatan-kegiatan komunitas serta masuk 

kedalam jajaran kepengurusan. 

c) Berumur 21 tahun atau lebih dan mengerti tentang 

perkembangan As Roma 2 tahun terakhir. 

d) Sumber bersedia diwawancara/ mudah ditemui. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah data primer 

dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

subyek penelitian yaitu, informan dan responden, sedangkan data sekunder 

adalah data yang diperoleh peneliti, yang berupa dokumen-dokumen, 

buku, makalah, artikel, skripsi lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. 
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Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut, yaitu : 

 

G.1 Wawancara 

Stainback (1988) mengemukakan bahwa:“Jadi dengan wawancara, 

maka peneliti akan mengetahui lebih mengenai hal-hal yang lebih 

mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan 

fenomena yang terjadi”. (Sugiyono, 2007 : 72) 

Teknik wawancara ini digunakan sebagai tehnik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan 

permasalahan yang diteliti, tetapi apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal 

dari responden yang lebih mendalam, tehnik pengumpulan data ini 

mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau 

setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. 

Dalam penelitian ini, wawancara memegang peranan kunci dan 

digunakan untuk memperoleh data primer dalam upayanya mencari 

jawaban  terhadap pengetahuan subjek peneltian terhadap kajian yang akan 

diteliti. Wawancara dilakukan dengan cara face to face dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya diharapkan dapat 

menggali informasi yang mendalam terhadap jaringan komunitas yang 

akan diteliti. Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak 
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terstruktur di mana pedoman wawancara berupa garis besar permasalahan 

yang akan ditanyakan. 

 

G.2 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2007 : 82). Dengan teknik ini 

akan direkam segala aktivitas saat melakukan penelitian dalam Komunitas 

Romansiti Indonesia Regional Malang, baik berupa rekaman video saat 

wawancara maupun rekaman suara untuk memperkuat bukti tulisan. 

Dengan adanya data dokumentasi, maka peneliti akan menjadi 

semakin kredibel  dan dapat dipercaya karena didalamnya tedapat bukti-

bukti yang menggambarkan penelitian yang sedang dilakukan oleh 

peneliti. 

H. Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis 

jaringan yaitu data jaringan komunikasi yang mengandung indikasi jenis 

jaringan, arus informasi, anggota jaringan, pemencil (pemisah), dan 

beberapa orang yang berpengaruh besar dalam sebuah organisasi atau 

komunitas. 
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Analisis ini dilakukan pada saat pengumpulan data terhadap 

komunitas Romanisti Indonesia Regional Malang ini berlangsung yaitu 

pada saat wawancara berlangsung. Bila jawaban yang diwawancarai 

(anggota Romanisti Indonesia Regional Malang) setelah dianalisis belum 

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap 

tertentu sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel tentang komunitas 

ini. 

I. Teknik Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti selalu berupaya menjaga 

kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan. Beberapa cara yang dapat 

dilakukan seorang peneliti untuk menjaga kredibilitas hasil penelitian 

tersebut adalah dengan melakukan aktivitas validasi ialah peneliti akan 

turut serta dalam komunitas Romanisti Indonesia Regional Malang 

tersebut untuk memperoleh data, dan dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan tehnik “triangulasi” sebagai tehnik keabsahan datanya. 

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik triangulasi sumber, yang merupakan pembandingan dan 

pengecekkan balik subyek penelitian yaitu anggota komunitas terhadap 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu yang 

berbeda dalam penelitian (Sugiyono, 2007 : 83). 


