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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pencak silat merupakan salah satu kekayaan seni beladiri di Indonesia. 

Perguruan – perguruan silat di bentuk dengan tujuan masing masing sesuai 

dengan visi dan misi setiap organisasi. Namun secara garis besar tujuannya 

utamanya adalah untuk belajar mengenai ilmu bela diri. Munculnya berbagai 

organisasi perguruan silat memiliki dampak positi serta negatif. Segi positifnya 

menunjukkan bahwa budaya Indonesia (Pencak Silat) sudah mulai dicintai oleh 

bangsanya sendiri terlebih ketika banyak warga asing yang juga tertarik untuk 

mempelajari budaya Pencak Silat.  

Namun banyak pula organisasi-organisasi yang baru didirikan tidak mampu 

mengemas organisasinya sehingga banyak diantaranya yang tidak mampu 

bertahan lama. Dalam sebuah organisasi penting adanya sebuah alur komunikasi 

yang terstruktur sehingga mampu memanajemen adanya konflik internal maupun 

eksternal sehingga organisasi yang dibentuk mampu bertahan dan tetap 

berkembang. 

Kota Madiun merupakan pelestari budaya tradisional, yaitu pencak silat. 

Bentuk-bentuk pelestarian itu seperti masih adanya berbagai organisasi pencak 

silat yang asli Madiun seperti Setia Hati yang merupakan salah satu perguruan 

pencak silat tertua di Indonesia yang turut membentuk alur aliran pencak silat di 

Indonesia, Setia Hati Terate yang dapat dikatakan sebagai organisasi pencak silat 

terbesar di Indonesia yang turut membidani lahirnya IPSI ( termasuk 10 perguruan 



2 
 

historis IPSI bersama Setia Hati Organisasi - Semarang ), Setia Hati Tattuhu 

Tekad, Setia Hati Tunas Muda Winongo, Pencak Silat & Tenaga Dalam " 

Persaudaraan Rasa Tunggal ", Perguruan Pencak Silat-Beladiri Tangan Kosong 

(PPS Betako) Merpati Putih, OCC Pangastuti, Ki Ageng Pandan Alas, IKSPI Kera 

Sakti, Perisai Diri dan Persati. 

Di Madiun khusunya memiliki lebih dari 10 organisasi dengan latar 

belakang beladiri. Hal ini pula yang menjadikan madiun dikenal dengan kota 

pendekar. Dengan banyaknya organisasi silat di Madiun tak jarang pula terjadi 

konflik antar sesama perguruan sehingga menyebabkan kerusuhan-kerusuhan 

yang menelan korban materiil maupun moriil. Namun tak jarang pula dari para 

organisasi mengadakan event pertandingan persahabatan yang diharapkan mampu 

memupuk rasa persaudaraan dari setiap anggota organisasi satu dengan organisasi 

lainnya.  

Dari banyak perguruan silat di Madiun Persaudaraan Setia Hati Terate 

(PSHT) merupakan sebuah perguruan silat yang didirikan sejak tahun 1922 oleh 

pendirinya Ki Hadjar Hardjo Oetomo. PSHT merupakan sebuah organisasi yang 

bertujuan membentuk manusia berbudi luhur tahu benar dan salah serta bertakwa 

kepada Tuhan yang Maha Esa dalam jalinan persaudaraan kekal abadi. Mulai 

awal pembentukan sampai berdiri hingga sekarang Perguruan Silat PSHT banyak 

mengalami pembaharuan serta pengembangan system sehingga diharapkan 

organisasi ini mampu mensejajarkan kiprahnya dengan perubahan zaman dan 

pergeseran nilai nilai organisasi yang melingkupinya.  
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PSHT merupakan perguruan silat yang berperan dalam menyebarkan ilmu 

beladiri ke berbagai daerah. PSHT yang berpusat di Madiun memiliki ribuan 

anggota yang tersebar sampai ke pelosok kampung. Saat ini PSHT telah 

melebarkan sayapnya ke seluruh Indonesia bahkan telah mendirikan beberapa 

komisariat di luar negeri. Dengan banyaknya anggota yang tentu saja berbeda 

suku ras dan agamanya serta golongan namun PSHT tetap bisa mempertahankan 

solidaritas dari para anggotanya. Bagi pemuda-pemuda di daerah Madiun 

khusunya menjadi anggota PSHT adalah tradisi yang mereka laksanakan secara 

turun temurun. Hal tersebut bukan saja demi melestarikan budaya pencak silat 

namun juga sebagai wadah untuk menyalurkan bakat. Dengan banyaknya anggota 

organisasi perguruan ini menjadikan PSHT sebuah organisasi besar yang cukup 

disegani. Dengan meluasnya wilayah dan meningkatnya jumlah anggota, 

komunikasi dalam organisasi tentunya menjadi suatu hal yang sulit dan kompleks 

untuk dilakukan.  

Organisasi Silat PSHT memiliki jumlah anggota yang sangat banyak, para 

anggota organisasi tersebut berasal dari daerah suku agama serta golongan 

masyarakat yang berbeda sehingga pengemasan pesan sangat berpengaruh demi 

berlangsungnya komunikasi yang efektif dalam lingkup organisasi, juga bertujuan 

agar pesan tersebut sampai kepada seluruh anggota secara menyeluruh.  

Dalam tubuh organisasi yang besar sangat mungkin terjadinya konflik – 

konflik personal maupun kelompok, seperti saat ini dalam tubuh organisasi PSHT 

sedang terjadi perselisihan antar Korlap dengan pihak pusat. Pihak Korlap 

menginginkan adanya Reformasi di tubuh PSHT karena dirasa saat ini organisasi 
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telah terlampau jauh menyalahi Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

(AD/ART) yang telah disusun dari sejak berdirinya organisasi silat ini. Konflik 

yang terjadi lebih dari 10 tahun ini terus berkembang dan kemudian pecah di 

tahun 2013 dimana pihak Korlap mengadakan demo di Padepokan Agung 

Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) jl. Merak, Nambangan 

Kidul, Madiun dengan membawa massa kurang lebih 10 ribu pendemo.  

Dengan adanya konflik yang timbul, sangat perlu dilakukan tindakan – 

tindakan pencegahan agar konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik 

tanpa terjadi hal – hal yang mungkin bisa merusak. Dalam tubuh organisasi, 

komunikasi menjadi kunci penting demi keberlangsungan dan perkembangan 

demi mencapai tujuan – tujuan yang telah diciptakan.   

Dari uraian diatas peneliti memilih organisasi Perguruan Silat PSHT 

sebagai objek penelitian ini karena peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai pola komunikasi yang terjadi dalam meresolusi konflik yang ada serta 

melihat bagaimana pola jaringan komunikasi dalam meningkatkan solidaritas 

untuk menghadapi konflik internal di tubuh organisasi PSHT di Ranting Takeran, 

Magetan.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini 

yaitu “Bagaimana Pola Komunikasi Organisasi Untuk Meningkatkan Solidaritas 

dalam Menghadapi Konflik Internal di Organisasi Peraudaraan Setia Hati Terate 

di Ranting Takeran” 
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C. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka identifikasi masalah pada 

penelitian ini adalah : 

1. Apa pola komunikasi organisasi di Organisasi silat Persaudaraan Setia Hati 

Terate ? 

2. Apa peran anggota dalam resolusi konflik internal dan eksternal di Organisasi 

silat Persaudaraan Setia Hati Terate dalam konteks komunikasi organisasi ? 

D. Tujuan Penelitian  

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui lebih dalam 

mengenai pola komunikasi organisasi dalam meningkatakan solidaritas di 

Organisasi Silat Persaudaraan Setia Hati Terate di Ranting Takeran ? serta peran 

masing masing anggota organisasi berkaitan dengan konsep analisis jaringan 

komunikasi organisasi. 

E. Kegunaan Penelitian  

Secara Akademis  

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan 

pada kajian studi pola komunikasi  dalam komunikasi organisasi untuk 

mengimplementasikan pengetahuan yang telah peneliti peroleh khususnya 

dalam bidang komunikasi. 

2. Untuk menambah literature sekaligus pengetahuan mengenai penelitian 

kualitatif tentang bagaimana penerapan pola komunikasi dalam meresolusi 

konflik internal dalam organisasi silat di Indonesia menggunakan analisis 

jaringan . 
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Secara Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi 

sebuah organisasi khususnya yang berkaitan dengan pola komunikasi dalam 

meningkatkan solidaritas anggota pada saat menghadapi konflik internal di tubuh 

organisasi.. 

F.  Tinjauan Tentang Komunikasi Organisasi 

F.1.  Definisi Komunikasi Organisasi 

Joseph A. Devito mendefinisikan komunikasi organisasi merupakan 

pengiriman dan penerimaan berbagai pesan didalam organisasi – didalam 

kelompok formal maupun informal organisasi. Komunikasi formal adalah 

komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri yang sifatnya berorientasi 

pada organisasi. Isinya berupa cara-cara kerja didalam organisasi, produktifitas , 

dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Komunikasi 

informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya tidak pada 

organisasinya sendiri, tetapi lebih pada para anggotanya secara individual.1  

Komunikasi organisasi dapat bersifat formal dan informal. Komunikasi 

formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya 

berorientasi pada kepentingan organisasi. Sedangkan komunisi informal adalah 

komunikasi yang disetujui secara social orientasinya bukan kepada organisasi 

melainkan lebih kepada anggotanya secara individual.2 

                                                             
1 Abdullah Masmuh 2010, Komunikasi Organisasi dalam Prespektif Teori dan Praktik ,UMM 

Press, Hal 6 
2 Wiryanto, 2004, Pengantar Ilmu Komunikasi, PT. Grasindo Hal 55-54 
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Definisi fungsional komunikasi organisasi bahwa ”Komunikasi Organisasi 

dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit – unit 

komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu”3. 

”Komunikasi organisasi (organizational communication) terjadi dalam 

suatu organisasi, bersifat formal dan juga informal, dan berlangsung dalam suatu 

jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok. Komunikasi organisasi 

seringkali melibatkan juga komunikasi diadik, komunikasi antarpribadi dan 

adakalanya juga komunikasi publik. Komunikasi Formal adalah komunikasi 

menurut struktur organisasi, yakni komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan 

komunikasi horizontal, sedangkan komunikasi informal tidak bergantung pada 

struktur organisasi, seperti komunikasi antarsejawat, juga termasuk gosip ”.4 

F.2.  Tujuan Komunikasi Organisasi 

Menurut R. Wayne. Pace dan Don F. Faules dalam bukunya “Komunikasi 

Organisasi” tujuan utama komunikasi organisasi yaitu memperbaiki organisasi 

ditafsirkan sebagai memperbaiki hal-hal untuk mencapai tujuan manajemen, serta 

memperoleh hasil yang diinginkan. 

Selain itu Tujuan komunikasi organisasi adalah sebagai saluran untuk 

melakukan dan menerima pengaruh mekanisme perubahan, alat untuk mendorong 

atau mempertinggi motivasi perantara dan sebagai sarana yang memungkinkan 

suatu organisasi mencapai tujuannya. 

Menurut Effendy (2006) ada empat tujuan komunikasi yaitu: 
                                                             
3 Wayne R. Pace & Don F. Faules. 1998. Komunikasi Organisasi. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. Hal 31 
4 Deddy Mulyana 2008, Ilmu Komunikasi suatu Pengantar, PT. Remaja RosdaKarya, Hal  83  
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1. Mengubah sikap (to change the attitude) yaitu sikap individu atau kelompok 

terhadap sesuatu menjadi berubah atas informasi yang mereka terima. 

2. Mengubah pendapat atau opini (to change opinion) yaitu pendapat individu 

atau kelompok terhadap sesuatu menjadi berubah atas informasi yang mereka 

terima.  

3. Mengubah perilaku (to change the behaviour) yaitu perilaku individu atau 

kelompok terhadap sesuatu menjadi berubah atas informasi yang diterima.  

4. Mengubah masyarakat (to change the society) yaitu tingkat sosial individu atau 

kelompok terhadap sesuatu menjadi berubah atas informasi yang mereka 

terima.5 

Komunikasi sangat penting bagi interaksi individu, kelompok, organisasi 

dan masyarakat bahwa komunikasi merupakan bangunan link ke dunia sekitar. 

Berarti setiap orang seolah menayangkan diri dan pribadinya untuk 

mempengaruhi ornag lain. Jika kita tidak memiliki komunikasi maka dengan 

sendirinya kita tidak dapat membentuk dan menciptakan interaksi dengan semua 

orang di dalam kelompok, organisasi, masyarakt. Komunikasi menjembatani kita 

untuk mengkoordinir semua kebutuhan dan tujuan hidup kita dengan orang lain.6 

F.3. Penggolongan Komunikasi Organisasi  

Komunikasi senantiasa muncul dalam proses organisasi, karena 

komunikasilah yang memungkinkan orang untuk mengkoordinir kegiatan mereka 

untuk mencapai tujuan bersama, tetapi komunikasi itu tidak hanya berfungsi 

                                                             

5http://www.psychologymania.com/2012/12/tujuan-komunikasi-organisasi.html diakses pada 

tanggal 5 maret jam 02.23 wib 
6  Ato Liliweri 2011. Komunikasi Serba Ada Serba Makna. PT. Kencana, Jakarta hal 124 
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sebagai penyampai informasi atau mentransfer makna saja, tetapi peran pada 

seorang atau individu membentuk makna dan mengembangkan harapan mengenai 

apa yang sedang terjadi antara satu sama lain melalui pertukaran simbol. 

Dengan adanya komunikasi yang harmonis, maka dalam organisasi 

tercipta saling pengertian dan saling memahami diantara mereka. Pada saat itulah 

prasangka, beda pengertian, beda pendapat dan konflik dapat dihindari dan dapat 

diminimalisir sekecil mungkin. Ada lima penggolongan komunikasi dalam 

organisasi yang biasa dipakai, yaitu : 

1. Komunikasi Lisan dan Tertulis  

Dasar penggolongan komunikasi lisan dan tertulis ini adalah bentuk 

pesan yang akan disampaikan. Keuntungan terbesar dari komunikasi lisan 

adalah kecepatannya, artinya ketika orang melakukan tindak komunikasi 

dengan orang lain, pesan dapat disampaikan dengan segera. Keuntungan kedua 

adalah munculnya umpan balik yang segera dan keuntungan yang ketiga adalah 

memberi kesempatan kepada pengirim pesan untuk mengendalikan situasi. Jika 

orang memiliki kemampuan berbicara yang baik, memungkinkan pesan-pesan 

yang disampaikan akan menjadi lebih jelas dan cukup efektif untuk dapat 

diterima oleh receiver. Pada komunikasi tertulis, keuntungannya adalah bahwa 

ia bersifat permanen, karena pesan-pesan organisasional yang disampaikan 

dilakukan secara tertulis. Selain itu, catatan-catatan tertulis juga mencegah 

orang untuk melakukan penyimpangan terhadap gagasan-gagasan yang telah 

sampaikan. Dengan kata lain, ada jaminan bahwa apa yang orang katakan 

adalah apa yang akan diterima receiver. 
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2. Komunikasi Verbal dan Non Verbal  

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan 

menggunakan bahasa secara lisan. Sedangkan komunikasi non verbal adalah 

komunikasi tanpa kata atau komunikasi yang menggunakan isyarat atau 

symbol . 

3. Komunikasi Horizontal dan Komunikasi Vertikal  

Penggolongan komunikasi ini didasarkan pada arah aliran atau arus 

komunikasi didalam suatu organisasi dengan tujuan menyampaikan pesan atau 

informasi. 

a. Komunikasi Horizontal merupakan tindak komunikasi yang berlangsung 

diantara sesama anggota yang memiliki kedudukan yang setara. Fungsi arus 

komunikasi horizontal ini adalah : memperbaiki koordinasi tugas, upaya 

pemecahan masalah, saling berbagi informasi, upaya memecahkan konflik, 

membina hubungan melalui kegiatan bersama. 

b. Komunikasi vertikal terdapat dua bentuk komunikasi, upward 

communication dan downward communication. Upward communication 

terjadi ketik bawahan mengirim pesan kepada atasannya yang berupa 

penyampaian informasi tentang pekerjaan ataupun tugas yang sudah 

dilaksanakan, penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan pekerjaan 

ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan, penyampaian 

saran-saran perbaikan dari bawahan, dan penyampaian keluhan dari 

bawahan tentang dirinya sendiri maupun pekerjaannya. Sedangkan 

downward communication merupakan komunikasi yang berlangsung ketika 
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orang-orang yang berada pada tataran manajemen mengirimkan pesan 

kepada bawahannya yang berupa pemberian atau penyampaian instruksi 

kerja, penjelasan dari dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu 

untuk dilaksanakan, penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan 

yang berlaku, dan pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih 

baik. 

4. Komunikasi organisasi formal dan informal : komunikasi dalam organisasi 

juga dapat digolongkan menjadi komunikasi organisasi formal dan komunikasi 

organisasi informal. Komunikasi organisasi formal merupakan proses 

komunikasi yang mengikuti jalur hubungan formal yang tergambar dalam 

susunan atau struktur organisasi. Sedangkan komunikasi organisasi informal 

adalah proses komunikasi dimana arus informasinya sesuai dengan 

kepentingan dan kehendak masing-masing individu yang ada dalam organisasi 

tersebut. 

5. Komunikasi Satu Arah dan Dua Arah jenis komunikasi satu arah ini 

menghilangkan kesempatan untuk memperoleh penjelasan dan konfirmasi, 

jenis komunikasi ini hanya menekankan penyampaian pesan. Komunikasi satu 

arah cepat penyampaiannya, dan menghemat waktu dan biaya. Pada 

komunikasi ini komunikan tidak mempunyai kesempatan untuk 

mempertanyakan informasi yang dikirimkan sehingga dapat melindungi atau 

menutupi kesalahan yang mungkin dilakukan, sehingga komunikan dibiarkan 

dalam keadaan ketidakjelasan. Komunikasi dua arah mempunyai suatu sistem 

umpan balik mempunyai suatu sistem umpan balik yang terpasang tetap 
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didalamnya, yang memungkinkan komunikator dapat memperoleh umpan balik 

pesan yang disampaikan. Jenis komunikasi ini menjamin informasi dan 

penjelasan lebih lanjut akan diberikan dan tersedia setiap saat jika dibutuhkan. 

Namun komunikasi ini berjalan lambat karena memakan waktu, dan 

kemungkinan kurang efisien karena dapat memberikan kepuasan yang 

berlebihan kepada penerima pesan pesan yang mempunyai kesempatan untuk 

memahmi pesan yang dikirimkan sepenuhnya.7 

F.4. Pola Komunikasi Organisasi  

Organisasi adalah komposisi sejumlah orang-orang yang menduduki 

posisi atau peranan tertentu. Diantara orang-orang ini saling terjadi pertukaran 

pesan. Pertukaran pesan itu melalui jalan tertentu yang membentuk jaringan 

dinamakan pola komunikasi. Suatu pola komunikasi berbeda dalam besar dan 

strukturnya misalnya mungkin hanya diantara dua orang, tiga atau lebih dan 

mungkin juga diantara keseluruhan orang dalam organisasi. Bentuk struktur 

dan pola itu pun juga akan berbeda-beda.8. 

Pola komunikasi organisasi adalah bagaimana menyampaikan informasi 

keseluruh bagian organisasi dan bagaimana menerima informasi dari seluruh 

bagian organisasi. Pengertian pola disini adalah saluran yang digunakan untuk 

meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain. Peranan individu dalam 

organisasi di tentukan oleh hubungan antara satu individu dengan individu 

                                                             
7 Abdullah Masmuh 2010, Komunikasi Organisasi dalam Prespektif Teori dan Praktik ,UMM 

Press, Hal 7-22 
8Muhammad, Arni. 2001. Komunikasi Organisasi. Jakarta, PT. Bumi Aksara. Hal 102  
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lainnya. Hubungan ini ditentukan oleh pola hubungan interaksi individu dengan 

arus informasi dan jaringan komunikasi. Ada 6 pola komunikasi Organisasi : 

1. Opinion leader, mereka ini tidaklah selalu orang-orang yang mempunyai 

otoritas formal dalam suatu organisasi, seperti senioritas atau orang yang 

dituakan atau orang yang mempunyai pengaruh tertentu bagi anggota 

organisasi. 

2. Gatekeepers, mereka berada ditengah suatu jaringan dan menyampaikan pesan 

yang telah disaring sebelumnya. Dalam hal ini gatekeepers mempunyai 

kekuasaan dalam memutuskan apakah suatu informasi itu penting atau tidak. 

3. Cosmopolites, mereka berfungsi mengumpulkan informasi dari sumber-sumber 

yang ada dalam lingkungan luar organisasi serta memberikan informasi 

tersebut kepada orang-orang tertentu pada lingkungan dalam organisasi. 

4. Bridge, individu ini berfungsi saling memberi informasi diantara kelompok-

kelompok. Misalnya, satu  komunitas memberi suatu informasi kepada 

komunitas lainnya, jadi antar kelompok tersebut saling memberi informasi. 

5. Liaison, senada dengan bridge, individu ini juga membantu dalam membagi 

informasi yang relevan diantara kelompok-kelompok dalam organisasi, tetapi 

bukan termasuk anggota dari salah satu anggota tersebut. 

6. Isolate, orang-orang ini menyembunyikan diri dalam organisasi atau 

diasingkan oleh anggota lainnya. Orang tersebut bisa karena pernah memiliki 

masalah atau konflik dengan anggota lain, sehingga dia mengasingkan diri. 

Tetapi Isolate ini masih dianggap sebagai anggota, hanya saja orang tersebut 

sudah tidak aktif dalam organisasi 
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G. Komunikasi Dalam Kehidupan Organisasi 

G.1. Hubungan Dalam Organisasi  

Salah satu ciri dari komunikasi organisasi yang paling nyata adalah 

hubungan. Goldbaher (1979) mendefinisikan organisasi sebagai”sebuah jaringan 

hubungan yang saling bergantungan.9 Bila sesuatu saling bergantung, berarti hal-

hal tersebut saling mempengaruhi dan saling dipengaruhi satu sama lainnya.Pola 

dan sifat hubungan dalam organisasi dapat ditentukan oleh jabatan dan peranan 

yang ditetapkan sehingga tercipta jalinan komunikasi.  

Terdapat hubungan dalam komunikasi organisasi yaitu : Hubungan 

antarpersonal, Hubungan posisional, Hubungan atasan-bawahan ,Hubungan 

berurutan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan dalam 

organisasi memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan organisasi.Sikap 

tanggap atas kebutuhan-kebutuhan pribadi dan organisasi dan kesediaan untuk 

berbagi informasi semua ini merupakan prasyarat untuk komunikasi ke atas dan 

kebawah yang efektif . 

G.2. Hambatan Dalam Komunikasi Organisasi  

Komunikasi dalam organisasi tidak selamanya berjalan dengan mulus dan 

lancar seperti yang diharapkan. Seringkali dijumpai dalam suatu organisasi terjadi 

salah pengertian antara satu anggota dengan anggota lainnya atau antara atasan 

dengan bawahannya mengenai pesan yang mereka sampaikan dalam 

berkomunikasi. Robbins meringkas beberapa hambatan komunikasi sebagai 

berikut : 

                                                             
9 Wayne R. Pace & Don F. Faules. 1998. Komunikasi Organisasi. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. Hal 201 
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a. Penyaringan (Filtering) 

Hambatan ini merupakan komunikasi yang dimanipulasikan oleh si 

pengirim pesan sehingga tampak lebih bersifat menyenangkan si penerima 

pesan. Komunikasi semacam ini dapat berakibat buruk bagi organisasi, karena 

jika informasinya dijadikan dasar pengambilan keputusan, maka keputusan 

yang kelak akan dihasilkan berkualitas rendah dan salah. 

b. Persepsi Selektif 

Hambatan ini merupakan keadaan dimana si penerima pesan didalam 

proses komunikasi melihat dan mendengar atas dasar keperluan, motivasi, latar 

belakang pengalaman, dan ciri-ciri pribadi lainnya. Jadi, boleh jadi tidak sama 

dengan apa yang dilihat dan didengar oleh orang lain, dalam hal cara 

menafsirkan pesan-pesan tadi, maka pengalaman, pendidikan, pengetahuan, 

dan budaya akan ikut menentukan. Oleh karenanya persepsi yang demikian ini 

dapat menjadi penghambat bagi komunikasi yang efektif. 

c. Perasaan 

Hambatan ini merupakan bagaimana perasaan penerima pada saat dia 

menerima pesan komunikasi akan mempengaruhi cara dia menginterpretasikan 

pesan. Pesan yang sama yang diterima oleh seseorang disaat sedang marah 

akan berbeda penafsirannya jika dia menerima pesan itu dalam keadaan 

normal. 
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d. Pemaknaan Bahasa 

Kata-kata memiliki makna yang berbeda antara seseorang dengan orang 

lain. Umur, pendidikan, lingkungan kerja dan budaya adalah hal-hal yang 

secara nyata dapat mempengaruhi bahasa yang dipakai oleh seseorang, atau 

definisi yang dilekatkan pada suatu kata.10  

H. Konflik 

Konflik merupakan suatu proses sehubungan dengan pribadi seseorang 

dan juga lingnkungannya. Dimana konflik merupakan suatu gejala dimana 

individu mengalami ketidaksenangan dan ketidaksetujuan terhadap suatu hal yang 

kemudian menimbulkan ketimpangan dan ketidaknyamanan kepada dirinya 

sendiri. Konflik dapat diselesaikan tergantung dengan bagaimana kita 

memanajemen konflik tersebut agar tidak berkembang menjadi hal yang yang 

merugikan. Selain itu konflik merupakan suatu bentuk perjuangan untuk 

memperoleh hal-hal yang langka seperti : nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan 

sebagainya, dimana tujuan dari mereka yang berkonflik itu tidak hanya untuk 

memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Oleh karena 

itu, konflik lebih sering dipandang sebagai sesuatu yang bersifat negatif, hal ini 

karena orang melihat dampak dari konflik yang bersifat kekerasan (seperti perang, 

dan sebagainya) sering menunjukkkan kerusakan dan kerugian yang bersifat 

materi maupun non materi. Konflik sering dianggap sebagai sesuatu yang bersifat 

traumatik, dan mengganggu stabilitas atau keseimbangan yang menjadi cita-cita 

ideal masyarakat.   

                                                             
10 Abdullah Masmuh 2010, Komunikasi Organisasi dalam Prespektif Teori dan Praktik ,UMM 

Press, Hal 80-82). 
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Konflik adalah sebuah kondisi adanya pertentangan pendapat antara 

orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi. Dalam 

bersosialisasi disebuah organisasi manusia saling berkomunikasi satu dengan yang 

lainnya demi mencapai tujuan tujuan yang telah ditentukan dalam waktu yang 

relative intens dan lama, maka perbedaan-perbadaan pendapat yang ada bisa 

menjadi konflik.  

Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan diantara dua pihak 

atau lebih yang saling tergantung mengenai object konflik, menggunakan pola 

perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. 11.  

Konflik muncul apabila terdapat ketidaksesuaian paham pada sebuah 

situasi social tentang pokok-pokok pikiran tertentu. Dalam sebuah organisasi 

konflik dapat dibedakan menjadi 2 tipe.  

a. Konflik substantive : meliputi ketidaksesuaian paham tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan tujuan-tujuan, alokasi sumber-sumber daya, distribusi 

imbalan, kebijaksanaan-kebijaksanaan,prosedur-prosedur, serta penugasan 

pekerjaan . 

b. Konflik emosional : konflik ini timbul karena perasaan marah, 

ketidakpercayaan, ketidaksenangan, takut dan sikap menentang, maupun 

bentrokan-bentrokan kepribadian.12 

                                                             
11 Wirawan 2010, Konflik dan Manajemen Konflik, Salemba Humanika, hal 5 
12 Winardi 1994, Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan), PT. Mandar Maju 

Bandung hal; 5 
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Kedua macam bentuk konflik tersebut merupakan bentuk konflik yang dapat 

dihindari pada sebuah organisasi agar nantinya tidak berdampak yang merugikan 

bagi organisasi maupun diri sendiri. 

I. Solidaritas 

Solidaritas dapat diartikan kesatuan kepentingan, simpati, dll, sebagai 

salah satu anggota dari kelas yang sama.  Solidaritas bisa didefinisikan: perasaan 

atau ungkapan dalam sebuah kelompok yang dibentuk oleh kepentingan bersama. 

Wikipedia memberikan pengertian  bahwa Solidaritas adalah integrasi, tingkat dan 

jenis integrasi, ditunjukkan oleh masyarakat atau kelompok dengan orang dan 

tetangga mereka hal ini mengacu pada hubungan dalam masyarakat. Hubungan 

sosial bahwa orang-orang mengikat satu sama lain. Istilah ini umumnya 

digunakan dalam sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Solidaritas adalah 

kesepakatan bersama dan dukungan serta tanggung jawab antar individu dalam 

kelompok, terutama karena diwujudkan dalam dukungan suara bulat dan tindakan 

kolektif untuk sesuatu hal. Apa yang membentuk dasar dari solidaritas bervariasi 

antara masyarakat. Dalam masyarakat sederhana mungkin terutama berbasis di 

sekitar nilai-nilai kekerabatan dan berbagi..13 

J. Jaringan Komunikasi 

Jaringan atau network didefinisikan sebagai social structures created 

communication among individuals and group (struktur social yang dicipatakan 

melalui komunikasi diantara sejumlah individu dan kelompok). Ketika orang 

berkomunikasi dengan orang lain, maka terciptalah hubungan yang merupakan 

                                                             
13 http://definisidanpengertian.blogspot.com/2011/02/pengertian-solidaritas.html diakses pada tanggal 1 maret 

pukul 14.00 wib 
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garis-garis komunikasi dalam organisasi. Sebagain dari hubungan itu merupakan 

jaringan formal (formal network) yang dibentuk oleh aturan-aturan organisasi, 

seperti struktur organisasi sebagaimana dikemukakan Weber sebelumnya. Namun 

jaringan formal pada dasarnya mencakup hanya sebagian dari struktur yang 

terdapat pada organisasi. Selain jaringan formal terdapat pula jaringan informal 

(emergent network) yang merupakan saluran komunikasi non formal yang 

terbentuk melaui kontakn atau interaksi yang terjadi diantara anggota organisasi 

setiap harinya.14 

Jaringan dalam kelompok (group network) terbentuk karena individu 

cenderung berkomunikasi lebih sering dengan anggota organisasi tertentu lainnya. 

Organisasi pada dasarnya terbentuk dari kelompok-kelompok yang lebih kecil 

yang terhubung bersama-sama dalam kelompok yang lebih besar dalam jaringan 

organisasi (organizational network). 

Ada 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 kedua adalah jaringan 

komunikasi informal, kadang-kadang disebut “grapevine”.  Grapevine dapat 

digunakan dalam manajemen puncak untuk membuat pengumuman-pengumuman 

tidak resmi. Tiap orang dalam organisasi memiliki peranan dalam jaringan 

komunikasi formal dan peranan dalam jaringan komunikasi informal. Dan kedua 

peranan ini sangat mempengaruhi berapa banyak dan jenis informasi apakah ia 

akan menerimanya. 

                                                             
14 M.A, Morissan. 2013. Teori Komunikasi Individu Hingga Massa. Kencana prenada Media 

Group Jakarta hal 410-411 
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Luasnya jaringan komunikasi formal yang mempengaruhi aspek perhatian 

komunikasi paling banyak adalah sentralisasinya. Beberapa jaringan sangat 

didesentralisasi ; orang orang dalam suatu kelompok dapat mengadakan 

komunikasi langsung satu sama lain. Unit unit dengan jaringan-jaringan yang 

didesentralisasikan mempunyai lebih banyak komunikan bersama. 

Pola-pola jaringan formal telah diteliti secara mendalam. Suatu pesan 

dapat disampaikan dari seseorang kepada orang lain melalui salah satu dari 

beberapa pola atau saluran komunikasi alternative yang masuk akal. Studi pola 

pola komunikasi telah dilakukan untuk menemukan cara yang terbaik untuk 

mengadakan komunikasi. Sesungguhanya 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 factor situasi seperti kecepatan, kecermatan, biaya 

dan pembatasan waktu. Meskipun demikian suatu analisis jaringan komunikasi 

mebantu menemukan pola-pola mana yang tercepat, paling cermat, paling 

fleksibel, dan sebagainya. 

Jaringan jaringan komunikasi biasanya ditentukan cirri cirinya sesuai 

dengan susunan komponennya antara lain : 
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1. JARINGAN BERSAMBUNG atau “RANTAI”  

 

Jaringan rantai menunjukkan suatu system birokratik yang mengikuti 

suatu pola formal. Disini komunikasi melewati saluran yang sebenarnya 

mengikuti system hirarkis secara tepat. Dengan demikian apabila 1 perlu 

mengadakan komunikan dengan 5 maka komunikasi akan melewati 2, 3, 4 

menurut urutan tersebut. Jaringan rantai menggambarakan suatu situasi di 

dalam mana dua orang anggota pada ujung dan akhir jaringan hanya dapat 

mengadakan komunikasi dengan orang diantara mereka dan orang di pusat. 

Dengan demikian dua orang di tengah menyampaikan informasi ke puncak. 

Jaringan ini dapat dipandang sebagai sentralisasi informasi. 

2. JARINGAN “RODA” 

 

Jaringan roda berbeda dengan jaringan rantai karena disini tingkat-

tingkat dikurangi. Apabila 5 ingin mengadakan komunikasi dengan 4 ia hanya 

melewati 1 untuk mengadakan komunikasi dengan anggota-anggota lain. 

Dengan cara demikian, ini menunjukkan suatu bagian dalam organisasi besar, 

yang mempunyai kepala bagian yang mengawasi komunikasi. Subjek  1 dapat 
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mengadakan komunikasi secara langsung satu sama lain. Pola ini memiliki 

pemimpin yang jelas. Yaitu yang posisinya 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.15  

3. JARINGAN “LINGKARAN” 

 

Berlawanan dengan jaringan jaringan rantai dan roda, jaringan 

lingkaran menjamin komunikasi di antara semua anggota kelompok. Tiap 

anggota dapat langsung mengadakan komunikasi dengan 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 sistim partisipatif.  

Jaringan lingkaran memungkinkan anggota-anggota saling 

mempengaruhi dengan anggota-anggota yang berdampingan, tetapi tidak lebih 

jauh. Jaringan ini menunjukkan suatu hierarki tiga tingkt di dalam mana 

                                                             
15 Abdullah Masmuh 2010, Komunikasi Organisasi dalam Prespektif Teori dan Praktik ,UMM 

Press, Hal 57). 
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terdapat komunikasi vertical antara atasan dan bawahan dan komunikasi 

horizontal hanya pada tingkat rendah.  

Dalam jaringan lingkaran subjek 2, hanya dapat mengadakan 

komunikasi (melewati dinding pemisah) dengan subjek 1, 3. Untuk 

mengadakan komunikasi dengan subjek 5, subjek 2 harus disambung subjek 1 

melalui subjek 3 dan 4, dimana dalam jaringan lingkaran tiap orang dapat 

mengadakan komunikasi dua orang lainnya dan dapat menunjukkan 

desentralisasi. 

4. JARINGAN “Y’ 

 

Pola Y relative kurang tersentralisasi di banding dengan pola roda, 

tetapi lebih tersentralisasi disbanding 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 lainnya16 

Apabila kita mengubah jaringan Y terbalik, maka kita dapat melihat 

dua orang bawahan member laporan kepada seorang manajer, yang masih 

                                                             
16  Abdullah Masmuh 2010, Komunikasi Organisasi dalam Prespektif Teori dan Praktik ,UMM 

Press, Hal 57-58). 
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mempunyai dua tingkat hierarki di atas manajer, sebenarnya ini merupakan 

hirarki empat tingkat. 

5. JARINGAN “SEMUA SALURAN” 

 

Jaringan semua saluran memungkinkan tiap subjek mengadakan 

komunikasi secara bebeas 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 memiliki posisi pusat. Akan 

tetapi tidak ada pembatasan-pembatasan, semua anggota adalah sama. Jaringan 

ini paling baik dijelaskan dengan suatu panitia, dimana tidak ada seorang 

anggotapun 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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Suatu jaringan juga dapat dicirikan melalui sejumlah kualitas yang 

dimilikinya. Peneliti juga harus melihat berbagai variable yang terkait dengan 

keterhubungan berbagai individu dalam jaringan. Dalam hal ini orang melihat 

pada fungsi jaringan, tingkat keterhubungan, sentralitas/desentralitas, dan derajat 

pemisahan. 

Teori jaringan memberikan gambaran mengenai organisasi, atau lebih 

tepatnya memberikan berbagai gambaran yang masing-masing berupaya 

menjelaskan salah satu aspek fungsi organisasi. Teori jaringan membantu orang 

melihat suatu sistem yang tengah bekerja. Karl Weick memberikan suatu 

pandangan mikro, dimana interaksi – respons bolak-balik – menciptakan kejelasan 

dan menentukan sistem bagi anggotanya. James Taylor menunjukkan bagaimana 

koorientasi terbentuk untuk menciptakan kesepakatan organisasi. Pada saat yang 

sama, interaksi akan mengatur dirinya kedalam garis-garis komunikasi dan juga 

pengaruh yang menyebar pada organisasi sebagaimana yang dikemukakan teori 

jaringan. 

K. Definisi Konseptual  

Pola Komunikasi  

Organisasi adalah komposisi sejumlah orang-orang yang menduduki posisi 

atau peranan tertentu. Diantara orang-orang ini saling terjadi pertukaran pesan. 

Pertukaran pesan itu melalui jalan tertentu yang membentuk jaringan dinamakan 

pola komunikasi. Suatu pola komunikasi berbeda dalam besar dan strukturnya 

misalnya mungkin hanya diantara dua orang, tiga atau lebih dan mungkin juga 

diantara keseluruhan orang dalam organisasi. Bentuk struktur dan pola itu pun 
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juga akan berbeda-beda. Pola komunikasi organisasi adalah bagaimana 

menyampaikan informasi keseluruh bagian organisasi dan bagaimana menerima 

informasi dari seluruh bagian organisasi. Pengertian pola disini adalah saluran 

yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain. Peranan 

individu dalam organisasi di tentukan oleh hubungan antara satu individu dengan 

individu lainnya. Hubungan ini ditentukan oleh pola hubungan interaksi individu 

dengan arus informasi dan jaringan komunikasi. 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian  

Dalam kajian ini digunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dimana 

pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam – 

dalamya. (Bogdan dan Guba ) Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati.17 

Alasan peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif karena 

peneliti ingin mendapatkan suatu bentuk informasi yang detail, dan mendalam 

dari para narasumber. Dalam hal ini peneliti mengumpukan data berupa cerita 

rinci dari para obyek penelitian yang diungkapakan apa adanya sesuai dengan 

bahasa dan pandangan para obyek. Berdasarkan uraian cerita obyek tersebut, 

peneliti berusaha menemukan pemahaman, penjelasan dan makna yang 

tersembunyi mengenai Pola Komunikasi Organisasi Untuk Meningkatkan 

                                                             
17 Dr. Uhar Suhasaputra, M.Pd. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,dan Tindakan.PT. 

Refika Aditama Bandung, Hal 181 
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Solidaritas dalam Menghadapi Konflik Internal (Studi Analisis Jaringan pada 

Organisasi Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Ranting Takeran) 

 

B. Tipe Penelitian   

Dalam hal ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. 

Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian 

misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain secara holictic dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Hal ini 

disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif, selain itu semua yang 

dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang ingin diteliti .18 

C. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 29 April – 10 Oktober 2014 

dilakukan pada range tanggal tersebut untuk member batasan waktu pada peneliti. 

Penelitian ini sekiranya akan dilakukan di Padepokan Persaudaraan Setia Hati 

Terate (PSHT) Ranting Takeran jl. Raya Takeran, Magetan Jawa Timur. Serta 

akan dipilih beberapa tetua perguruan untuk diminta wawancara secara pribadi 

waktu dan tempat disesuaikan dengan kesepakatan dari peneliti dan informan 

penelitian. 

 

 

                                                             
18 Lexy. J Moleong 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya Bandung, Hal 

6 
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D. Jenis dan Sumber Data 

Data Primer 

  Yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Dengan cara 

wawancara dengan informan atau pihak yang yang berhubungan langsung dengan 

fenomena yang diteliti, observasi serta mangamati perilaku. Hasil dari 

pengamatan yang dilakukan kemudian dianalisis menurut peneliti dan 

dideskripsikan secara kualitatif. 

Data Sekunder 

  Data sekunder atau data penunjang yang di peroleh dari sumber tertulis 

berupa dokumen, studi kepustakaan, laporan, catatan,  literature, artikel dan buku-

buku serta sumber tertulis lain yang terkait dengan objek penelitian. 

E. Subjek Penelitian  

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah anggota yang 

masih aktif di organisasi. Peneliti memilih anggota tertentu dalam organisasi yang 

menjadi pertimbangan akan memberikan data yang diperlukan. Kemudian dari 

data yang diperoleh dari anggota sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan 

anggota lain sebagai sampel yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih 

lengkap.  

 Pada penelitian ini subjek  penelitian ditentukan menggunakan teknik 

snowball sampling yang termasuk dalam pengambilan non-probably sampling.  

Snowball sampling adalah teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya 

jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah 

sumber data sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang 

memuaskan. Maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber 
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data. Dengan demikian jumlah sampel data akan semakin besar, seperti bola salju 

yang menggelinding, lama-lama menjadi besar19 

Dalam penelitian ini dipilih seorang yang menjadi key person yang 

nantinya akan memberikan informasi kunci dalam menentukan tahap selanjutnya. 

Beliau bernama Zakaria, anggota yang tergabung dalam organisasi silat PSHT 

sejak tahun 1979. Beliau pernah menjadi atlet silat mewakili Cabang Magetan di 

Pon pada tahun 1993. Beliau pernah menjabat ketua Ranting PSHT Magetan, dan 

saat ini masih aktif menjadi penasehat di PSHT Ranting Takeran serta Beliau 

terlibat langsung dengan konflik ini. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisa data sebagai proses mengorganisasikan  dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data20. Analisis 

data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan 

setelah pengumpulan data dalam periode tertentu.21 Dalam penelitian ini peneliti 

ingin menjabarkan konflik internal yang terjadi dalam Organisasi PSHT  

Dalam penelitian ini menggunakan analisis jaringan komunikasi. Dalam 

melakukan analisis jaringan, orang dapat menganalisis suatu jaringan kedalam 

bagian-bagian yang membentuknya, namun selain mengidentifikasi bagian-

bagian, orang juga dapat melihat pada kualitas atau sifat bagian-bagian itu serta 

menjelaskan fungsi-fungsi lain yang terdapat pada suatu hubungan dalam 

                                                             
19 Sugiyono, 2013 Memahami Penelitian Kualitatif CV. Alfabeta Bandung, hal 219 
20 Lexy. J, Moleong.2000, Metode Penelitian Kualitatif PT. Remaja Rosdakarya, Bandung hal 248 
21 Sugiono 2013 Memahami Penelitian Kualitatif, CV Alfabeta Bandung hal 91 
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jaringan, seperti persahabatan yang terjalin, bagaimana individu saling 

berinteraksi dan bertukar informasi atau pengaruh-pengaruh dalam kelompok dan 

aspek jaringan semacam ini disebut muliplexity.22  

Penelitian ini menggunakan analisis jaringan komunikasi dalam menganalisis data 

hasil penelitian. Analisis jaringan merupakan analisis yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana arus informasi dapat terpolakan dan berjalan dalam 

struktur – struktur dalam sebuah system. Kemudian data yang terkumpul 

merupakan data jaringan yang terdiri dari sosiogram yang mencakup indikasi jenis 

jaringan, arus informasi, anggota jaringan, pemencil, orang yang berposisi sebagai 

pemuka pendapat, orang yang berpotensi sebagai pengikut pemuka pendapat, 

jaringan utama, sub – sub jaringan dan lain sebagainya. 

 Dari analisis jaringan komunikasi ini, diharapkan dapat menemukan 

jawaban dari rumusan masalah yang telah di rancang pada bab sebelumnya yaitu : 

Bagaimana Pola Komunikasi Organisasi Dalam Resolusi Konflik Internal di 

Organisasi Silat Setia Hati Terate di Madiun. 

Teknik analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu ; 

1. Menganalisa matrik sosiometri : 

Matriks sosiometri disusun setelah pengajuan pertanyaan sosiometris, yang 

nunjukkan siapa berkomunikasi dengan siapa (who-to-whom) di dalam jaringan 

komunikasi, yang kemudian disusun pada deretan baris dan kolom di dalam 

suatu tabel. 

                                                             
22 M.A, Morissan. 2013. Teori Komunikasi Individu Hingga Massa. Kencana prenada Media 

Group Jakarta hal 413 
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2. Menganalisis Sosiogram 

Analisis sosiogram merupakan analisis yang menyuguhkan hasil sosiometri 

dengan suatu gambar yang mencerminkan hubungan individu lain. Di dalam 

sosiogram akan terlihat dengan jelas peranan komunikasi yang timbul pada 

individu yang menjadi rujuakan di dalam struktur jaringan komunikasi 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


