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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Komunikasi merupakan suatu bagian dari aktivitas manusia, karena hampir 

setiap detik manusia hidup dengan berbicara, yang artinya mereka melakukan 

sebuah komunikasi baik menggunakan bahasa verbal maupun bahasa non verbal. 

Dengan berkomunikasi, seseorang dapat saling berhubungan satu dengan yang 

lain, baik pada keluarga, pada tempat kerja, dalam masyarakat dan lain 

sebagainya.  

Kata komunikasi kerap kali kita dengar, tetapi banyak juga masyarakat yang 

tidak mengerti akan pengertian komunikasi sendiri. Mereka hanya mengerti 

bahwa komunikasi adalah suatu kegiatan berbicara. Hal ini tentu saja tidak salah, 

tetapi kurang tepat saja. Sebab pada dasar komunikasi memiliki banyak sekali 

makna atau definisi. Bermacam-macam definisi komunikasi yang di kemukan 

oleh para ahli dengan tujuan untuk memberikan batasan mengenai komunikasi, 

dimana mereka menjelaskan komunikasi menurut dari sudut pandang mereka 

yang disesuaikan dengan bidang dan tujuan mereka masing-masing. Namun pada 

intinya komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan dari 

komunikator ke komunikan untuk menyampaikan tujuan dan mendapatkan 

feedback dari komunikan. 
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Melihat hal tersebut, tidak dipungkiri bahwa komunikasi dalam kehidupan 

manusia sangatlah penting. Karena dalam suatu kehidupan, tidak ada manusia 

yang tidak berkomunikasi. Pentingnya komunikasi tidak hanya digunakan untuk 

perorangan saja, tetapi sebuah organisasi juga membutuhkan yang namanya 

komunikasi. Dalam organisasi, komunikasi sangatlah dibutuhkan. Sebab dengan 

adanya komunikasi, organisasi mampu berjalan dengan semestinya. Agar sebuah 

organisasi berjalan dengan semestinya maka dibutuhkanlah suatu komunikasi 

yang efektif. Menurut Kohler dalam buku Arni Muhammad, komunikasi yang 

efektif penting bagi semua organisasi. Oleh karena itu, para pimpinan organisasi 

dan para komunikator dalam organisasi perlu memahami dan menyempurnakan 

kemampuan komunikasi mereka (Muhammad,2005:1).  

Dengan kata lain, komunikasi dalam suatu organisasi berperan sangatlah 

penting dalam proses penyampaian pesan baik itu sifatnya formal maupun 

informal dan diharapkan terjadinya suatu timbal balik untuk mencapai tujuan  

yang diinginkan. Melihat pentingnya proses komunikasi dalam suatu organisasi, 

mengakibatkan proses komunikasi menjadi salah satu tantangan terbesar dalam 

organasasi. Dimana tantangan terbesar dalam komunikasi organisasi adalah 

bagaimana menyampaikan informasi ke seluruh bagian organisasi dan bagaimana 

menerima informasi dari seluruh bagian organisasi. Proses penyampaian pesan 

inilah berhubungan dengan aliran informasi (Masmuh, 2010: 54). Karena proses 

ini juga berpengaruh dalam suatu organisasi, agar organisasi ini mampu berjalan 

dengan semestinya. Maka dapat dikatakan, suatu organisasi yang memiliki 

komunikasi yang baik dengan artian proses informasi berjalan dengan baik, maka 

organisasi tersebut mampu berjalan dengan semestinya. Dan sebaliknya jika 
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kurang atau tidak adanya komunikasi dengan artian proses informasi berjalan 

kurang baik dalam suatu organisasi mengakibatkan kemacetan dan organisasi 

tersebut secara otomatis akan menjadi tak terarah yang berakibatkan bubarnya 

suatu organisasi. 

Maka dari itu, intinya dalam sebuah organisasi tentu ada komunikasi dan 

didalam organisasi tersebut ada pola jaringan. Dimana pola jaringan inilah yang 

berperan untuk mengalirkan suatu informasi atau pesan yang ingin disampaikan 

tentang apa saja keperluan organisasi agar dapat bertahan dalam mencapai tujuan. 

Pola jaringan inilah yang dimaksud dengan pola komunikasi. Sebuah organisasi 

memiliki suatu trik khusus untuk mampu bertahan.  

Seperti yang kita ketahui ada begitu banyak organisasi yang berdiri di 

Indonesia. Dengan banyaknya organisasi yang berkembang di Indonesia, banyak 

di antara mereka yang mampu mempertahankan organisasi mereka. Namun tak 

jarang pula kita melihat, organisasi bubar dalam jangka waktu yang terbilang 

singkat. Bubarnya suatu organisasi lantaran tak jauh-jauh karena proses 

komunikasi yang tak berjalan dengan baik. Berbeda halnya dengan organisasi 

Kine Klub, Organisasi Kine Klub Universitas Muhammadiyah Malang adalah 

kelompok Studi Sinematografi yang berdiri sejak tahun 1999 dan mempunyai 

tujuan untuk memperkenalkan, menambah wawasan dan memperdalam 

pengetahuan tentang perfilman serta sinematografi di lingkungan Universitas 

Muhammadiyah Malang pada khususnya dan kota Malang pada umumnya. Selain 

itu, Kine Klub ini juga merupakan salah satu komunitas sinematografi tertua di 

Kota Malang (Modul Diklat KINE KLUB UMM). 
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Kine Klub ini berasal dari bahasa prancis yaitu cinemart, tetapi hanya diambil 

Cine dan di ubah menjadi Kine. Organisasi yang memiliki basecamp terletak di 

gedung student center di Universitas Muhammadiyah Malang saai ini, sudah 

memasuki angkatan ke 14 atau 14 kers 2013/2014, yang setiap kersnya terdiri dari 

100 lebih anggota dan 25 pengurus inti yang terbagi menjadi 6 bagian yaitu: 

Formatur, Humas, Diklat, DEFA (Devisi Exibiti Festival dan Apresiasi), Database 

dan Produksi. KINE Klub UMM yang merupakan organisasi internal Universitas 

Muhammadiyah Malang ini bisa terlibat cukup eksis terbukti organisasi ini tidak 

pernah hilang keberadaan di Universitas Muhammadiyah Malang, sehingga 

keberadaan KINE Klub UMM bisa dibilang stabil. Selain itu juga dalam KINE 

Klub Universitas Muhammadiyah Malang ini juga mampu menjaga hubungan 

baik antara anggota per kersnya baik anggota muda dengan anggota tua, dan 

setiap dekade di Organisasi KINE Klub Universitas Muhammadiyah Malang ini 

selalu menghasilkan karya-karya yang luar biasanya. Sudah lebih 90 karya yang 

diciptakan oleh organisasi KINE Klub UMM . 

Kini Kine Klub UMM telah banyak menyelenggarakan berbagai 

kegiatan sebagai sarana pengenalan dan pemahaman masyarakat terhadap 

Sinematografi, baik Produksi, Apresiasi, Eksebisi maupun Distribusi. Dalam 

beberapa tahun terakhir ini Kine Klub UMM telah mengaplikasikan kegiatannya 

melalui kerja sama dengan pihak luar, diantaranya adalah bekerjasama dengan 

Wardah Kosmetik menyelenggarakan Roadshow dan Jumpa Bintang Film 

“Ketika Cinta Bertasbih” yang di Sutradarai oleh Chaerul Umam, juga 

bekerjasama dengan Tit’s Film Workshop menyelenggarakan Roadshow Film 

“Identitas” yang sekaligus mendatangkan Aria Kusumadewa sebagai Sutradara 



5 
 

dan H. Dedy Mizwar sebagai Eksekutif Produser, serta juga ikut 

menyelenggarakan Workshop Produksi Film “Salah” yang dengan Aria 

Kusumadewa (Sutradara Terbaik FFI 2010) sebagai mentor dan di pertengahan 

2012 Kine Klub UMM bekerjasama dengan MNC TV dalam pemutaran film 

“OMAR”. Itulah bentuk keistimewaan dari organisasi  Kine Klub, walaupun 

hanya sebuah organisasi UKM internal kampus tetapi Kine Klub mampu 

menghasilkan sebuah karya yang baik dan tidak tangguh-tangguh. Selain itu, 

Salah satu bentuk kegiatan Apresiasi, Eksebisi maupun Distribuasi Kine Klub 

UMM adalah Malang Film Festival (MAFI Fest) yang merupakan Festival Film 

pertama yang ada di Kota Malang bertaraf Nasional (Modul Diklat KINE Klub). 

Maka dari itulah peneliti tertarik memilih Kine Klub sebagai subjek 

penelitian khususnya pada pengurus inti. Pemilihan pengurus inti sebagai subjek 

penelitian dimana mengingat pengurus juga memegang keberhasilkan suatu 

organisasi. Dalam Kine Klub ini bisa dikatakan bahwa pengurus inti berhasil 

dalam memegang organisasi Kine Klub. Terlihat pengurus mampu 

mengembangkan organisasi dari sebuah organisasi internal suatu Universitas, 

tetapi mampu menghasilkan sebuah karya yang luar biasa dan banyak presntasi 

yang telah di capai Kine Klub. Selain itu organisasi internal ini cukup baik dalam 

menjalin hubungan baik dalam internal sendiri maupun eksternal. 

 Dengan banyaknya prestasi yang tercetak, tetapi Kine Klub ini juga 

memiliki suatu permasalahan dalam proses komunikasinya. Dalam Kine Klub 

proses komunikasinya tidak berjalan dengan baik, khususnya dalam proses 

penyampian pesan. Sebab dalam Kine Klub terkadang sering mengalami suatu 

kemacetan. Seperti halnya  pemimpin atau lead yang tidak mengetahui informasi 
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dan terkadang informasi yang berjalan lambat sehingga terkadang beberapa 

angota tidak mengetahui informasi. Mengingat komunikasi yang sangat penting 

dalam sebuah organisasi, karena komunikasi merupakan titik tumbuh dalam 

jalannya organisasi. Maka berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk 

mengetahui tentang pola komunikasi yang terbentuk pada pengurus inti organisasi 

kemahasiswaan Kine Klub di Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,maka dapat di rumuskan 

permasalahan sebagai berikut : “bagaimana pola komunikasi yang terbentuk pada 

pengurus inti organisasi kemahasiswaan Kine Klub di  UMM?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan pola komunikasi yang terbentuk pada pengurus inti organisasi 

kemahasiswaan Kine Klub di UMM. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Akademis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 

peneliti lain dalam mengembangkan dan memperluas pendalaman studi 
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komunikasi dalam organisasi serta dapat memberikan referensi tambahan bagi 

peminat kajian komunikasi yang memiliki penelitian yang serupa di masa 

yang akan datang. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat 

khususnya pada organisasi kemahasiswaan Kine Klub UMM dan diharapkan 

dalam penelitian ini mampu menambah wawasan baru bahwa pola komunikasi 

dalam sebuah organisasi begitulah sangat penting. 


