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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi pada dasarnya adalah suatu proses untuk menyampaikan (ide, 

pesan, gagasan) dari satu pihak ke pihak lain agar saling mempengaruhi di antara 

keduanya, komunikasi dapat dilakukan secara lisan atau ferbal yang dapat 

dimengerti oleh kedua pihak. Komunikasi dapat di katakan terdiri dari suatu 

rangkaian yang saling berhubungan dengan tujuan akhir yang mempengarui 

perilaku, sikap dan kepercayaan. Kegagalan dalan berkomunikasi sering timbul 

karena hambatan dalam proses komunikasi. Dalam proses komunikasi antar 

komunitas, maka fungsi komunikasi yang dilakukan antara dua komunitas yang 

berbeda itu merupakan jembatan atas perbedaan di antara mereka. Fungsi 

menjembatani itu dapat terkontrol melalui pesan-pesan yang mereka pertukarkan, 

keduanya saling menjelaskan perbedaan tafsir atas sebuah pesan sehingga 

menghasilkan makna yang sama (Alo Liliweri, 2003:42). 

Dengan adanya komunikasi yang baik suatu organisasi dapat berjalan 

dengan lancar dan berhasil dan begitu pula sebaliknya, kurang atau tidak adanya 

komunikasi organisasi dapat macet atau tidak berjalan secara efektif. Komunikasi 

yang efektif adalah penting bagi semua organisasi. Oleh karena itu, seorang 

pemimpin dalam suatu oganisasi perlu memahami dan meningkatkan kemampuan 

komunikasinya. Karena komunitas underground memang lekat dengan citra keras 

dan tidak mau tahu dengan keadaan sekitar. Dengan demikian komukasi efektif 

sangat penting pada setiap tingkat di dalam setiap organisasi dan berfungsi untuk 
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mencapai sasaran secara efektif. Dengan adanya komunikasi yang baik suatu 

organisasi dapat berjalan lancar dan berhasil dan begitu pula sebaliknya, 

kurangnya atau tidak adanya komunikasi dalam organisasi maupun komunitas 

dapat macet atau tidak berjalan organisasi tersebut.  

Cara seseorang membangun reaksi terhadap aspek organisasi menciptakan 

suatu iklim komunikasi. Iklim komunikasi merupakan keadaan karakteristik yang 

terjadi dilingkungan kerja yang dianggap mempengaruhi perilaku orang yang 

dalam organisasi tersebut. Iklim komunikasi juga merupakan gabungan dari 

persepsi-persepsi suatu evaluasi secara makro mengenai peristiwa komunikasi 

perilaku seseorang, harapan-harapan, konflik-konflik antar personal dan 

kesempatan bagi pertumbuhan organisasi. Hal tersebut berlaku pada jenis 

organisasi semacam apapun, termasuk komunitas yang juga merupakan lembaga 

baik formal maupun non-formal sebagai wadah berkumpulnya individu-individu 

dengan kepentingan tujuan yang sama selayaknya organisasi. Proses tak 

terhindarkan sebagai ciri dari komunikasi ini pulalah yang terjadi dalam 

organisasi dan antar komunitas underground. 

Komunitas musik underground bukanlah hal baru di Indonesia. 

Komunitas-komunitas ini terbentuk di kalangan anak muda yang ingin 

menyalurkan jiwa musik mereka yang kuat dan bersemangat tinggi secara bebas. 

Biasanya komunitas ini digambarkan sebagai komunitas anti kemapanan dengan 

tampilan kumel, sangar, dan tentunya musik yang hingar-bingar. Komunitas 

underground adalah salah satu komunitas yang terselubung dan bergerak secara 

bergerilya. Underground bagi kehidupan mereka yang maniak adalah satu hati, 
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satu jiwa, dan satu raga. Makna underground sesungguhnya adalah (idealisme) 

bersi  kukuh untuk menunjukkan keindahan dan kesempurnaan meskipun tidak 

sesuai dengan kenyataan, (equality) persatuan kekuatan, persatuan kesatuan 

adalah suatu hal dimana antara sekian banyak unsur-unsur yang berlainan menjadi 

satu (unity) persaudaraan dalam artian menghargai dan menghormati hak orang 

lain untuk hidup bebas dan berkarya, menjunjung tinggi persamaan dan 

kebersamaan. Satu hal yang perlu dicermati mengenai eksistensi komunitas 

underground yaitu semangat militansi untuk terus mencari ruang ekspresi. 

Pergeseran budaya militansi yang sempat hilang dalam komunitas underground 

dan tergantikan dengan banyaknya sistem nilai ekonomi membuktikan bahwa 

semangat yang telah hilang ini bisa menjadi solusi pemecahan untuk eksistensi 

komunitas underground itu sendiri. Karena bagaimanapun komunitas ini awalnya 

hidup dari semangat militansi untuk membuat potensi berkreatifitas tetap hidup. 

Dengan demikian, komunitas underground memiliki kecenderungan 

kebersamaan antara satu sama lain yang tercipta karena kecintaan terhadap musik 

underground. Sekelompok orang-orang hidup bersama sedemikian rupa sehingga 

merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan 

hidup yang utama. Artinya, ada sosial relationship yang kuat di antara mereka, 

Pada satu geografis tertentu, solidaritas komunitas underground mempunyai atau 

memperlihatkan perasaan bersatu, senasib, sehina, semalu dan sebagainya.  

Solidaritas juga bisa diartikan sebagai tingkat kekompakan dan rasa memiliki, 

serta pandangan positif para anggota kelompok terhadap kelompok mereka 

sendiri. Di dalam organisasi terjadi pertukaran pesan begitu juga dengan 
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organisasi komunitas underground pertukaran pesan itu melalui jalan tertentu 

yang dinamakan pola komunikasi. Setiap komunitas ini selalu ingin terus 

mengembangkan komunitas intinya, untuk selalu dapat mengembangkan 

komunitas ini, tentu harus dapat meningkatkan komunikasi di dalam komunitas 

ini atau organisasinya dengan cara mengeluarkan semua ide yang ada pada dirinya 

untuk kemajuan organisasi. Penelitian mengenai pola komunikasi ini terinspirasi 

dari sering nampaknya fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang sering 

muncul dalam organisasi Ngunut Bangkit dan TSK (Tulungagung Satu 

Kekuatan), dimana, antara komunitas terkadang muncul ketidak selarasan, 

kesalahpahaman, atau ketidakkompakan. Namun sisi menariknya adalah, 

organisasi Ngunut Bangkit dan TSK (Tulungagung Satu Kekuatan) tersebut tetap 

dapat mempertahankan keharmonisan antar sesama komunitas underground. 

Dalam sebuah organisasi memiliki trik khusus untuk dapat membangun 

komunikasi dengan organisasi lain, hal ini yang menjadi langkah awal 

ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian pada organisasi Ngunut Bangkit 

dan TSK (Tulungagung Satu Kekuatan) adalah sebuah organisasi pecinta musik 

keras, hingar bingar. Seperti kita ketahui ada banyak komunitas ataupun 

organisasi yang berdiri di Indonesia, Namun tak jarang organisasi tersebut bubar 

dalam jangka waktu yang singkat. Berbeda halnya dengan komunitas Ngunut 

Bangkit dan TSK (Tulungagung Satu Kekuatan), komunitas ini masih tetap 

berjaya diantara komunitas lain.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, proses komunikasi serta terciptanya 

iklim komunikasi organisasi yang baik memegang peranan yang sangat penting 
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dalam suatu komunitas. Proses-proses interaksi yang terlibat dalam perkembangan 

iklim komunikasi organisasi juga memberi andil pada beberapa pengaruh penting 

dalam restrukturisasi, reorganisasi, dan dalam menghidupkan kembali unsur-unsur 

dasar organisasi. lklim komunikasi yang kuat dan positif seringkali menghasilkan 

praktik-praktik pengelolaan dan pedoman organisasi yang lebih mendukung. 

Keharmonisan hubungan dalam suatu organisasi merupakan hal yang penting bagi 

kelancaran komunikasi. Dalam hal ini komunitas Ngunut Bangkit dan TSK 

(Tulugagung Satu Kekuatan) memiliki cara tertentu untuk tetap bertahan.  

Mengacu pada latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui pola 

komunikasi yang digunakan organisasi Ngunut Bangkit dan TSK (Tulugagung 

Satu Kekuatan) dan untuk mengetahui upaya mempertahankan keberadaanya, 

penulis tertarik mengangkat judul: Pola komunikasi komunitas underground 

dalam membangun hubungan antar organisasi (Studi pada Komunitas 

Underground Ngunut Bangkit dan TSK (Tulungagung Satu Kekuatan). 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pola 

komunikasi yang dilakukan oleh kedua komunitas Underground Ngunut bangkit 

dan TSK (Tulungagung Satu Kekuatan) dalam membangun hubungan antar 

organisasi ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pola komunikasi yang 

dilakukan oleh kedua komunitas Underground Ngunut bangkit dan TSK 

(Tulungagung Satu Kekuatan) dalam membangun hubungan antar organisasi 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat akademik 

Dari hasil penelitian ini dapat memperkaya refrensi terhadap penelitian yang 

mengakaji mengenai pola komunikasi dalam sebuah organisasi, sehingga 

komunikasi dalam berorganisasi dapat bertahan. Selain itu juga dapat 

memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa 

khususnya jurusan ilmu komunikasi. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan informasi mengenai perkembangan proses komunikasi antar 

komunitas Underground Ngunut bangkit dan TSK (Tulungagung Satu 

Kekuatan), sekaligus dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang 

pola komunikasi yang di gunakan agar sebuah komunitas atau organisasi 

dapat bertahan. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Definisi Komunikasi 

Sebagai mahluk sosial, manusia senantiasa ingin berhubungan dengan 

manusia lainnya. Ia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin 

mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini memaksa manusia 

perlu berkomunikasi. Kata komunikasi dalamm bahasa inggris berasal dari kata 

latin communis yang berarti “sama”, communico, comunication, atau comunicare 

yang berarti “membuat sama”  (to make common). Istilah pertama (comunis) 

adalah istilah yang paling sering disebut sebagai asal-usul kata komunikasi, yang 

merupakan akar dari kata-kata latin lainya. 
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Komunikasi adalah proses mentransfer informasi atau pesan-pesan dari 

pengirim pesan sebagai komunikator kepada penerima pesan sebagai komunikan, 

dalam proses komunikasi bertujuan mendapatkan umpan balik dari komunikan 

untuk mencapai saling pengertian antara kedua belah pihak sebelum komunikan 

mengirim informasi kepada komunikan, terlebih dahulu dalam komunikan diberi 

makna sesuai dengan konsep yang dimilikinya. Artinya dengan berkomunikasi 

manusia dapat saling berhubungan satu sama lain (Effendy, 2003 : 8).  

Proses komunikasi mengacu pada tindakan, oleh satu orang atau lebih, 

melalui pengirim dan penerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan, sehingga 

terjadi dalam konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan 

untuk melakukan umpan balik. Dibawah ini dijelaskan juga model komunikasi 

universal. Untuk menggambarkannya dapat ditunjukkan pada gambar 1. 

Gambar 1: Model uneversal komunikasi. Daryanto (2011: 171-172) 
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Dari gambar di atas mengandung elemen-elemen yang ada dalam setiap 

tindak komunikasi, terlepas dari apakah itu bersifat intrapribadi, antarpribadi, 

kelompok kecil, pidato terbuka, atau komunikasi masa. Elemen-elemen tersebut 

dapat diartikan sebagai berikut: 

a. Lingkungan (konteks) Komunikasi, memiliki 3 dimensi yakni: 

1) Fisik, ruang dimana komunikasi berlangsung.   

2) Sosial-Psikologis, tata hubugan status diantara pihak yang terlibat, 

peran yang dijalankan, dan aturan budaya dimana orang-orang 

berkomunikasi (persahabatan/permusuhan, formalitas/nformalitas). 

3) Temporal (waktu), mencakup waktu dalam hitungan ja, hari ataupun 

sejarah dimana komunikasi berlangsung. 

b. Sumber - Penerima 

Komunikator (sumber) dan komunikan (penerima) merupakan suatu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap orang yang terlibat dalam 

komunikasi dapat menjadi sumber sekaligus penerima jika dalam 

komunikasi tersebut terjadi umpan balik. Hal tersebut berlaku pada 

komunikasi interpersonal maupun intrapersonal. 

c. Encoding-Decoding 

Enkoding-dekoding juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. Dimana dalam suatu komunikasi terdapat proses 

menghasilkan pesan (beribicara, menulis, bahasa isyarat) yang disebut 

encoding, kemudian dilanjutkan dengan proses menerima dan 

menerjemahkan pesan yang disebut decoding. 
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d. Umpan Balik 

Umpan balik sangat mungkin bahkan selalu terjadi dalam setiap proses 

komunikasi. Umpan balik bisa didapatkan dari diri sendiri maupun 

orang lain yang dapat berupa bahasa verbal maupun nonverbal. 

e. Gangguan (Noise) 

Gangguan merupakan gangguan tak terancang/situasional dalam 

komunikasi yang mendistorsi pesan. Gangguan dapat berupa gangguan 

fisik (ada orang lain yang berbicara) psikologis (pemikiran yang sudah 

ada di kepala), dan sistematik (salah mengartikan makna). 

2. Karakteristik Komunikasi 

Komunikasi pada dasarnya adalah  suatu proses dimana dua orang atau 

kelompok membentuk atau melakukan pertukaran informasi satu sama lain, yang 

pada giliranya terjadi saling pertukaran yang mendalam. Adapun karakteristik dari 

komunikasi seperti yang dikemukakan oleh Riswandi, (2006:15) adalah: 

a.   Komunikasi suatu proses  

Komunikasi sebagai suatu proses artinya bahwa komunikasi 

merupakan serangkaian tindakan atau peritiwa yang terjadi secara 

berurutan serta berkaitan satu sama lain dalam kurun waktu tertentu. 

b. Komunikasi adalah upaya yang disengaja serta mempunyai tujuan, 

komunikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar, 

disengaja serta sesuai dengan tujuan atau keinginan dari pelakunya. 

c. komunikasi menurut adanya partisipasi dan kerjasama dari para pelaku 

yang terlibat. Berlangsung dengan baik apabila pihak-pihak yang 



10 
 

 
 

berkomunikasi sama-sama ikut terlibat dan sama-sama mempunyai 

perhatian yang sama terhadap topik pesan yang dikomunikasikan. 

d. Komunikasi bersifat simbolis  

Komunikasi pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan 

dengan menggunakan lambang-lambang, misalnya, bahasa. 

e. Komunikasi bersifat transaksional 

Komunikasi pada dasarnya menuntut dua tindakan yaitu memberi dan 

menerima. Dua tindakan tersebut tentunya perlu dilakukan secara 

seimbang atau proposional oleh masing-masing pelaku yang terlibat 

dalam komunikasi. 

f. Komunikasi menembus faktor ruang dan waktu 

Komunikasi menembus faktor ruang dan waktu maksudnya bahwa 

para peserta atau pelaku yang terlibat dalam komunikasi tidak harus 

hadir pada waktu serta tempat yang sama. Dengan adanya berbagai 

produk teknologi komunikasi, waktu dan Ruang bukan lagi menjadi 

persoalan dan hambatan berkomunikasi. 

Mengacu pada karakteristik dari komunikasi tersebut, bahwa manusia, 

dalam beradaptasi satu sama lain, dengan beraneka ragam budaya akan terjadi 

interaksi, saling mempengaruhi demi keuntungan dan kepentingan pribadi 

masing-masing. Oleh karena itu terjadilah saling mengungkapkan perasaan dan 

pikiran dalam bentuk komunikasi. Karena pada  hakikatnya komunikasi adalah 

proses pernyataan antar manusia, yang dinyatakan dalam bentuk pikiran atau 

perasaan kepada orang lain (Effendy, 2003: 27-28). 
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3. Tujuan Komunikasi 

Setiap proses komunikasi memiliki tujuan untuk efisiensi dan efektifitas. 

Efisiensi maksudnya adalah dengan sumber daya yang ada, tetap diusahakan 

sebuah proses komunikasi mencapai hasil yang maksimal. Ketika seorang 

komunikator menyampaikan pesan, materi pesan yang disampaikan sebisa 

mungkin mendapatkan feed back yang positif dari penerima pesannya, efektifitas 

diartikan sebagai cara mengoptimalkan setiap fungsi . komponen dalam proses 

komunikasi. Setiap unsur yang terlibat dalam proses komunikasi, baik itu 

komunikator, media, pesan, maupun komunikan harus memainkan perannya 

secara tepat untuk menciptakan iklim yang kondusif sehingga proses komunikasi 

mencapai tujuannya. (Komala, 2009 : 139-140) 

Menurut Effendy (2003 : 32) menyatakan bahwa tujuan sentral dari 

kegiatan  komunikasi terdiri atas tiga tujuan utama, yaitu: 1). To secure 

understanding 2). To establish acceptance 3). To motivate action. Maksudnya 

adalah to secure understanding, memastikan komunikan mengerti pesan yang 

diterimanya. Jika kata komunikasi sudah dapat dimengerti dan diterima, maka 

penerimanya itu harus dibina (to establish acceptance). Pada akhirnya kegiatan 

dimotivasikan (to motivate action). Hal ini juga diperjelas oleh Widjaja (2002:10), 

bahwa tujuan komunikasi adalah : 

a. Supaya yang kita sampaikan dapat dimengerti, sebagai komunikator 

kita harus menjelaskan kepada komunikan dengan sebaik-baiknya dan 

tuntas sehingga dapat mengerti dan mengikuti apa yang kita maksud. 
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b. Memahami orang lain, kita sebagai komunikator harus mengerti benar 

aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkan, jangan menginginkan 

kemauannya. Keinginan berbagai pihak dapat terpenuhi dengan 

pendekatan komunikasi antar pribadi. 

c. Supaya gagasan dapat diterima orang lain, kita harus berusaha agar 

gagasan kita dapat diterima orang lain dengan pendekatan teori 

persuasif bukan memaksakan kehendak. 

d. Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu, menggerakkan 

sesuatu itu dapat bermacam-macam, mungkin berupa kegiatan. 

Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang lebih banyak 

mendorong, namun yang penting harus diingat adalah bagaimana cara 

yang baik melakukannya. 

Dari penjelasan kedua ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

ketika seorang komunikator menyampaikan pesan dan materi pesan yang 

disampaikan itu mendapatkan feed back yang positif dari penerima pesannya, 

maka tercapailah tujuan komunikasi tersebut. 

4. Proses Komunikasi 

Proses Komunikasi menurut Komala (2009: 83) proses komunikasi terjadi 

manakala manusia berinteraksi dalam aktivitas komunikasi yaitu menyampaikan 

pesan mewujudkan motif komunikasi. Dalam hal ini komunikasi adalah upaya 

yang sistematis untuk merumuskan secara tegas azas-azas penyampaian 

informasi serta pembentukan sikap dan pendapat. Menurut Effendy (2003: 11), 

proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap yaitu: 
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a. 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 bahasa, kial, isyarat, gambar, warna, 

dan lain sebagainya yang secara langsung mampu menerjemahkan” 

pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan. 

b. Proses Komunikasi Secara Sekunder 

Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan 

oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana 

sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. 

Seorang komunikator meggunakan media kedua dalam melancarkan 

komunikasinya karena komunikan sebagai sasarannya berada di tempat yang 

relatif jauh atau jumlahnya banyak. Surat, telepon, surat kabar, majalah, radio, 

televisi, film, dan banyak lagi adalah media kedua yang sering digunakan dalam 

komunikasi. Proses komunikasi memiliki tujuh unsur, diantaranya sumber, pesan, 

media, penerima, pengaruh, tanggapan balik, lingkungan. Setiap unsur memiliki 

peranan yang sangat penting dalam membangun proses komunikasi. Bahkan 

ketujuh unsur ini saling bergantung satu sama lainnya. Artinya, tanpa 

keikutsertaan satu unsur akan memberi pengaruh pada jalannya komunikasi. 

(Cangara, 2010: 28) Untuk menggambarkan proses komunikasi dapat ditunjukkan 

pada gambar 2. 
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Gambar 2. Proses Komunikasi 

Berdasarkan gambar tersebut dapat diejlaskan, bahwa Sumber merupakan 

komunikator (pengirim informasi) yang menyampaikan pesan kepada seseorang 

atau sejumlah orang. Pesan yang merupakan seperangkat lambang yang bermakna 

yang disampaikan oleh komunikator. Sedangkan media sebagai saluran 

komunikasi tempat berlalunya pesan dari komunikator kepada komunikan. Dalam 

hal ini komunikan (orang) yang menerima pesan dari komunikator. Sehingga 

menerima efek, atau perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan dan 

dilakukan oleh komunikan sebelum dan sesudah menerima pesan. Pada akhirnya 

timbul umpan balik, yakni tanggapan komunikan apabila tersampaikan atau 

disampaikan kepada komunikator. Dengan demikian, agar komunikasi efektif, 

proses penyandian oleh komunikator harus bertautan dengan proses pengawasan 

sandian oleh komunikan, melihat pesan sebagai tanda esensial yang harus dikenal 

oleh komunikan. Semakin tumpang tindih bidang pengalaman (field of 

experience) komunikator dengan bidang pengalaman komunikan, akan semakin 

efektif pesan yang dikomunikasikan. (Effendy, 2003 : 19) 

5. Pola Komunikasi 

Sehubungan dengan kenyataan bahwa komunikasi adalah suatu yang tidak 

bisa dipisahkan dari aktifitas seorang manusia, tentu masing-masing orang 

mempunyai cara sendiri, tujuan apa yang akan di dapatkan, melalui apa dan 

Sumber Penerima Pesan Media Efek 

Umpan Balik Lingkungan 
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kepada siapa. Dalam formulasinya Harold D. Laswell itu bisa disebut who (siapa), 

say what (mengatakan apa), in wich channel (lewat saluran apa), to whom (kepada 

siapa), eith what effect (efek apa yang diharapkan). Dan jelas masing masing 

orang mempunyai perbedaan dalam mengaktualisasikan komunikasi tersebut. 

Oleh karena itu, dalam komunikasi dikenal pola tertentu manifastasi perilaku 

manusia dalam berkomunikasi (Nurudin, 2005:27) 

Ada dua pola komunikasi menurut Daniel C. Feldeman dan Hugh J. 

Arnold dalam (Moekijat:1993:74), pertama adalah jaringan komunikasi formal, 

yang sangat menyerupai struktur organisasi dimana ada saluran-saluran formal 

melalui mana komunikasi mengalir. Kedua, jaringan komunikasi informal 

kadang-kadang di sebut”grapivine”. Komunikasi informal ini terjadi di luar 

saluran-saluran yang telah di tentukan, dan paling sering dilakukan dalam bentuk 

interaksi tatap muka atau dengan telepon. Tiap orang dalam organisasi 

mempunyai peran dalam jaringan komunikasi formal dan informal, kedua peran 

ini sangat mempengaruhi beberapa jenis dan banyak informasi yang akan di 

terima. 

Menurut Stephen P.Robbins dalam (Moekijat:1993:75, dimensi vertikal 

dan horizontal dalam komunikasi organisasi dapat digabungkan dalam bermacam-

macam pola atau dalam apa yang disebut jaringan-jaringan komunikasi. Lima 

jaringan yang sudah lajim yaitu jaringan rantai, jaringan jaringan roda, jaringan 

lingkaran dan jaringan semua saluran. Menurut Andrew F. Sikula dalam 

Moekijat:1993:84, pola-pola atau jaringan komunikasi formal telah diteliti secara 

mendalam. Suatu pesan dapat disampaikan dari satu orang kepada orang lain 
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melalui salah satu dari beberapa pola saluran komunikasi alternativ yang masuk 

akal. Menurut Harold Koontz, Cyril O’Donnell dan Heinz Weihrich dalam 

(Moekijat:1993:86), selama 20 tahun yang lalu banyak sekali penelitian tentang 

jaringan-jaringan komunikasi dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil. Suatu 

jaringan adalah suatu situasi tersusun didalam diman orang-orang menyampaikan 

informasi dalam suatu pola tertentu. Bentuk-bentuk umum seperti jaringan roda, 

rantai, lingkaran dan semua saluran. 

Arun Monappa dan Mirza S.siyadin dalam (Moekijat:1993:90, apabila kita 

mengamati pola-pola komunikasi dalam sejumlah oranisasi, atau dalam organisasi 

yang sama pada waktu-waktu yang berlainan, maka kita akan menemukan bahwa 

pola-pola komunikasi tersebut disusun sekitar hubungan kerja. Pola-pola ini 

disebut jaringan-jaringan. Jaringan-jaringan komunikasi merupakan aspek-aspek 

struktural dari kelompok. Jaringan ini menujukan kepada kira bagaimana 

kelompok-kelopmpok itu saling tergantung dan bagai mana hubungan kerja di 

antara angota-angotanya. Tiga jenis jaringan ini sangat umum terdapat dalam 

semua organisasi, yaitu jaringan rantai, roda, dan lingkaran. 

Joseph A.Devito membagi pola komunikasi menjadi empat, yaitu 

komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok kecil, komunikasi publik dan 

komunikasi massa (Nurudin, 2005:31). 

a. Komunikasi dengan Diri Sendiri 

Menurut Hafied Changara dalam (Nurudin, 2005:31), terjadinya 

proses komunikasi ini karena adanya seseorang yang 

mengintrepasikan sebuah objek dan dipikirkanya. Objek tersebut bisa 
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berwujud benda, informasi, alam, peristiwa, pengalaman, yang 

berpengaruh pada sikap dan perilaku dirinya. 

b. Komunikasi Antarpribadi 

Yaitu suatu komunikasi tatap muka antara dua orang atau lebih ( face 

to face ) menurut sifatnya komunikasi antar personal dibagi menjadi 

dua, yakni komunikasi diadik (dyadic comunication) dan komunikasi 

kelompok kecil (small group communication). Komunikasi diadik 

adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang dalam 

situasi tatap muka yang dilakukan melalui tiga bentuk percakapan, 

wawancara dan dialog. adapun komunikasi kelompok kecil ialah 

proses komunikasi yang berlangsung antara tiga  orang atau lebih 

secara tatap muka hal mana angota angotanya berinteraksi sama lain. 

Mengenai batas jumlah anggota tidak secara tegas disebutkan. Adanya 

yang mengatakan antara 2-3 orang (Nurudin,2005:31-32). 

Dalam hal ini komunikasi pribadi (personal communication) adalah 

komunikasi seputar diri sendiri seseorang, baik dalam fungsinya 

sebagai komunikator maupun sebagai komunikan, tatanan komunikasi 

(setting of communication ) ini terdiri dari dua jenis yakni komunikasi 

intrapribadi dan komunikasi antar pribadi. 

1) Komunikasi intra pribadi (intrapersonal communication) 

intrapribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam diri 

seseorang. Orang itu berperan baik sebagai komunikator maupun 

sebagai komunikan. Dia berbicara kepada dirinya dan di jawab oleh 
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dirinya sendiri. Merenung, melamun dan intropeksi diri adalah 

sebagian kecil contohnya. 

2) Komunikasi antar pribadi (interpersonal communication) yaitu: 

proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang 

atau diantara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek 

dan beberapa umpan balik seketika, intinya antara dua orang atau 

lebih yang langsung bercakap cakap. Misal dua pasang suami istri. 

Joseph A Devito dalam the interpersonal Communication Book 

(Devito,1989:4) 

Keuntungan dari komunikasi jenis ini adalah terjadinya kontak pribadi 

( personal contak ) pribadi yang menyentuh pribadi komunikan anda. 

Ketika anda menyampaikan pendapat maka akan adanya umpan balik 

berlangsung seketika (immediate feedback) bisa langsung mengetahui 

umpan balik dari komunikan, baik raut muka, dan perasaanya, 

gayanya,. Kita tahu jikan kita gagal menyampaikan pesan maka kita 

bisa mengubah gaya penyampaian kita. 

c. Komunikasi Kelompok 

Komunikasi kelompok yaitu komunikasi yang berlangsung antara 

seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih 

dari dua orang. Seperti yang telah di terangkan di atas apabila 

komunikan seorang atau dua orang itu termasuk komunikasi antar 

pribadi. Bila kelompok komunikan sedikit disebut komunikasi 

kelompok kecil (small group communication), bila komunikan 
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kelompok besar maka disebut komunikasi kelompok besar (large 

group communication). Sesuatu di katakan komunikasi kelompok 

karena, pertama, proses komunikasi hal mana pesan-pesan yang 

disampaikan oleh seorang pembicara pada kalayak dalam jumlah yang 

lebih besar pada tatap muka. Kedua, komunikasi berlangsung 

kontinyu dan bisa di bedakan mana sumber dan mana penerima. Hal 

ini menyebabkan komunikasi sangat terbatas sehingga umpan 

baliknya juga tidak leluasa karena waktu terbatas dan khalayak 

relative besar. Ketiga, pesan yang disampaikan terencana 

(dipersiapkan) dan bukan spontanitas untuk segmen khalayak tertentu. 

(Nurudin, 2007:33-34 ). 

Komunikasi kelompok kecil (small group communication) merupakan 

proses komunikasi antara tiga orang atau lebih yang berlangsung 

secara tatap muka. Dalam kelompok tersebut anggota bereaksi satu 

sama lain. Tipe komunikasi ini oleh banyak kalangan dinilai sebagai 

pengembangan dari komunikasi antarpribadi. Komunikasi antar dua 

orang yang berlangsung secara tatap muka, biasanya bersifat sepontan 

dan informal. Peserta komunikasi berperan secara fleksibel sebagai 

pengirim dan penerima. Setelah orang ketiga bergabung di dalam 

interaksi tersebut berakhirlah komunikasi antarpribadi dan berubah 

menjadi komunikasi kelompok kecil. 

Ukuran-ukuran mengenai kelompok kecil beberapa ahli memberikan 

batasan yang berbeda-beda. Devito (1989;303) memberikan batasan, 
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bahwa kelompok kecil berkisar antara 5-12 orang. Komunikasi 

kelompok kecil. (small group communication), ciri lainya yaitu 

prosesnya berlangsung secara ideologis, tidak linear, melainkan 

sirkular umpan balik terjadi secara verbal. Komunikasi sirkular umpan 

balik terjadi secara verbal. Komunikan dapat menggapai urain 

komunikator. Komunikasi kelompok besar (large group 

comminikation) sebagai kebalikan dari atas maka berarti yaitu: 

ditujukan kepada efeksi komunikan, prosesnya berlangsung secara 

linear. Ciri lainya yaitu ditujukan kepada efeksi komunikan, kepada 

hatinya atau perasaanya . contoh: rapat raksasa di sebuah lapangan. 

d. Komunikasi Massa 

Secara ringkas komunikasi massa bisa diartikan sebagai komunikasi 

dengan mengunakan media massa. Tentunya media massa ini adalah 

media massa modern. Oleh karena itu, media tradisional tidak di 

masukan dalam isitilah ini. Media massa yang dimaksud antara lain 

televisi, surat kabar dan radio. Melihat pola komunikasi yang 

dikemukakan maka ia melibatkan sejumlah khalayak yang tersebar, 

heterogen dan anonim dengan pesan secara serentak dan sesaat 

(Nurudin, 2005:34-35) 

Menurut Everent M.  Rogers, selain media di atas yang tradisional 

juga termasuk, misal teater rakyat juru dongeng keliling dan juru 

pantun dan lain-lain. Komunikasi massa menyiarkan informasi 

gagasan dan sikap kepada komunikan yang beragan dalam jumlah 
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yang banyak menggunakan media. Ada dua tugas komunikator dalam 

komuniksaikan dan bagaimana harus menyampaikan pesannya dalam 

rangka melancarkan perasaan kepada benak komunikan. Karakteristik 

komunikasi massa pesan komunikasi yang di sampaikan melalui 

media massa sebagai alat untuk melakukan kegiatan komunikasinya 

perlu memahami karakteristik komunikasi massa, yakni seperti 

diuraikan dibawah ini : 

1) Komunikasi massa bersifat umum. Komunikasi yang disampaikan 

melalui media massa adalah terbuka untuk semua orang. Benda 

benda tercetak film radio dan televisi apabila dipergunakan untuk 

keperluan pribadi dalam lingkungan organisasi yang tertutup didak 

dikatakan komunikasi massa. 

2) Komunikan bersifat heterogen perpaduan antara jumlah komunikan 

yang besar dalam komunikasi massa dengan ketrbukaan dalam 

memperoleh pesan komunikasi, erat sekali hubunganya dengan 

sifat heterogen komunikasi. Misalnya meliputi  orang-orang 

tetinggal dalam tempat yang berbeda. Dan kebudayaan yang 

beragam dan juga punya kepentingan masing-masing. 

Media massa menimbulkan keserempakan, yang dimaksud 

keserempakan  yaitu keserempakan kontak dengan jumlah besar 

penduduk dalam jarak yang jauh dari komunikator, yaitu satu sama 

lain tempatnya terpisah jauh. Ada dua segi penting mengenai kontak 

yang langsung itu: pertama kecepatan yang lebih tinggi dari 
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penyebaran dan kelangsungan tanggapan. Kedua, keserempakan 

adalah penting untuk keseragaman dalam seleksi dan interpretasi 

pesan pesan. Hubungan komunikator dan komunikan bersifat non 

priadi. Karena komunikan yang anonim dicapai oleh orang-orang 

yang di kenal hanya dalam perananya yang bersifat umum sebagai 

komunikator. Sifat ini timbbul karena adanya teknologi penyebaranya. 

Komunikasi dengan menggunukan media massa berlaku dalam satu 

arah (one way communication). Model komunikasi massa komunikasi 

media massa  akhir-akhir ini sangat berkembang cepat. Komunikasi 

mengunakan radio, televisi, dan audio visual lainya sangat 

mempengaruhi semua perubahan. Misalnya pengaruh perubahan pada 

politik , ekonomi, sosial dan kebudayaan. Melalui  penelitian para ahli 

kemudian menghasilkan beberapa teory komunikasi massa seperti 

dibawah ini. 

1) Model Jarum Hipodermik ( hypodermik needle model ) 

Secara harfiah “hypodermik” berarti di bawah kulit. Jika dalam 

komunikasi adalah media massa menimbulkan efek yang kuat dan 

terarah segera dan langsung. Sejalan dengan pengertian perangsang 

tanggapan (stimulus response), menurut Ellihu Katz bahwa model 

tersebut terduru dari media yang sangat amouh yang mampu 

memasukan ide pada benak yang tidak berdaya, massa komunikan 

akan terpecah-pecah yang terhubungkan dengan media massa tetapi 

sebaliknya komunikan tidak terhubung satu sama lain. 
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2) Model Komunikasi Satu Tahap ( one stop flow model ) 

Model komunikasi satu tahap menyatakan bahwa seluruh media 

massa berkomunikasi langsung dengan massa komunikan tanpa 

berlalunya suatu pesan melalui orang lain, tetapi pesan tersebut 

tidak menimbulkan efek yang sama pada komunikan. Model ini 

mengakui bahwa media tidak mempunyai kekuatan yang hebat, 

aspek penampilan penerimaan dan penahanan dalam ingatan yang 

selektif mempengaruhi suatu pesan untuk setiap komunikan terjadi 

efek yang berbeda. 

3) Model Komunikasi Dua Tahap ( two step flow model ) 

Konsep ini berasal dari Lazarfeld, Berelson dan guadet, menurut 

penelitianya bahwa ide-ide seringkali datang dari radio dan surat 

kabar yang ditangkap oleh pemuka pendapat (opinion leaders) dan 

dari mereka lalu menuju pada masyarakat yang kurang giat. Tahap 

pertama adalah dari sumbernya yakni komunikator. Tahap kedua 

adalah pemuka pendapat kepada para pengikutnya, yang juga 

mencakup penyebaran pengaruh. Lalu timbullah dua keuntungan 

dari kedua hepotesis yaitu suatu pemutusan kegiatan terhadap 

kepemimpinan opini dalam komunikasi dua tahap seperti 

komunikasi satu tahap dan komunikasi tahap ganda. 

4) Model Komunikasi Tahap Ganda ( multi step flow model ) 

Model ini menggabungkan semua model yang telah dibicarakan di 

atas terlebih dahulu. Model banyak tahap ini di dasarkan atas 
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fungsi penyebaran yang berurutan yang terjadi pada banyak kasus 

situasi komunikasi. Model ini menyatakan bahwa bagi lajunya 

komunikasi dari komunikator terdapat jumlah “relay” yang 

berganti-ganti. Beberapa komunikan menerima pesan langsung 

melalui saluran dari komunikator yang lainya terpindahkan dari 

sumbernya beberapa kali, jumlah tahap yang pasti dalam 

komunikasi ini tergantung pada maksud dan tujuan komunikator. 

Tersedianya media massa dengan kemampuan untuk 

menyebarkanya sifat dari pesan dan nilai pentingnya pesan bagi 

komunikan. 

6. Hambatan Komunikasi 

Tidaklah mudah untuk melakukan komunikasi secara efektif. Bahkan 

bebrapa ahli komunikasi menyatakan bahwa tidak mungkinlah seseorang 

melakukan komunikasi yang sebenar-benarnya efektif. Ada banyak hambatan 

yang dapat merusak komunikasi. Berikut ini adalah beberapa hal yang merupakan 

hambatan komunikasi yang harus menjadi perhatian bagi komunikator jika ingin 

komunikasinya sukses (Effendy, 2003 : 45) 

a. Gangguan  

Ada dua jenis gangguan terhadap jalannya komunikasi yang menurut 

sifatnya dapat diklasifikasikan sebagai gangguan mekanik dan 

gangguan semantik. Gangguan mekanik adalah gangguan yang 

disebabkan saluran komunikasi atau kegaduhan yang bersifat fisik. 

Sebagai contoh ialah gangguan suara ganda (interfensi) pada pesawat 
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radio, gambar meliuk-meliuk atau berubah-ubah pada layar televisi, 

huruf tidak jelas, jalur huruf yang hilang atau terbalik atau halaman 

yang sobek pada surat kabar. Sedangkan gangguan sematik adalah jenis 

gangguan yang bersangkutan dengan pesan komunikasi yang 

pengertiannya menjadi rusak. Gangguan sematik ini tersaring ke dalam 

pesan melalui penggunaan bahasa. Lebih anyak kekacauan mengenai 

pengertian suatu istilah atau konsep yang terdapat pada komunikator, 

maka akan leih banyak gangguan sematik dalam pesannya. Gangguan 

semantic terjadi dalam sebuah kepentingan. 

b. Kepentingan 

Interest atau kepentingan akan membuat seseorang selektif dalam 

menanggapi atau menghayati pesan. Orang akan hanya memperhatikan 

perangsang yang ada hubungananya dengan kepentingan. Kepentingan 

bukan hanya mempengaruhi perhatian kita saja tetapi juga menentukan 

daya tanggap. Perasaan, pikiran dan tingkah laku kita akan merupakan 

sikap reaktif terhadap segala perangsang yang tidak bersesuai atau 

bertentangan dengan suatu kepentingan (Effendy, 2003 : 47). 

c. Motivasi terpendam 

Motivation atau motivasi akan mendorong seseorang berbuat sesuatu 

yang sesuai benar dengan keinginannya, kebutuhan dan kekurangannya. 

Keinginan, kebutuhan dan kekurangan seseorang berbeda dengan orang 

lain, dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat, sehingga karena 

motivasinya itu berbeda intensitasnya. Semakin sesuai komunikasi 
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dengan motivasi seseorang semakin besar kemungkinan komunikasi itu 

dapat diterima dengan baik oleh pihak yang bersangkutan. Sebaliknya, 

komunikan akan mengabaikan suatu komunikasi yang tidak sesuai 

dengan motivasinya. 

d. Prasangka 

Prejudice atau prasangka merupakan salah satu rintangan atau hambatan 

terberat bagi suatu kegiatan komunikasi oleh karena orang yang 

mempunyai prasangka belum apa-apa sudah bersikap curiga dan 

menentang komunikator yang hendak melancarkan komunikasi. Dalam 

prasangka, emosi memaksa kita untuk menarik kesimpulan atas dasar 

syakwasangka tanpa menggunakan pikiran yang rasional. Prasangka 

bukan saja dapat terjadi terhadap suatu ras, seperti sering kita dengar, 

melainkan juga terhadap agama, pendirian politik, pendek kata suatu 

perangsang dalam pengalaman pernah memberi kesan yang tidak enak.  

7. Upaya Mengatasi Hambatan Komunikasi 

Komunikasi yang efektif tergantung pada kualitas dari proses komunikasi 

baik pada tingkat individu maupun pada tingkat organisasi. Komunikasi yang 

efektif terjadi apabila perilaku komunikan (sasaran) sebagai reaksi dari kehendak 

pesan sesuai yang diinginkan oleh komunikator. Banyaknya hambatan dari proses 

penyampaian atau penerimaan pesan akan menimbulkan perilaku yang tidak 

diinginkan oleh kehendak pesan artinya komunikasi tidak efektif. Oleh karena itu, 

bila komunikasi efektif harus berusaha mengatasi hambatan dalam berkomunikasi. 

Memperbaiki komunikasi dalam organisasi berkaitan dengan melakukan proses 
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yang akurat mulai dari penyandian, penyampaian pesan, penguraian, dan umpan 

balik pada tingkat organisasi, mencuiptakan dan memonitor saluran komunikasi 

yang tepat. Adapun beberapa cara dalam mengatasi masalah komunikasi 

diantaranya: 

a. Meningkatkan umpan balik, kesalahpahaman dapat dikurangi apabila 

proses umpan balik dapat dilakukan dengan baik. Mekanisme umpan 

balik dalam organisasi sama pentingnya dengan komunikasi antar 

pribadi.  

b. Empati, pada dasarnya merupakan komunikasi yang dilakukan 

beroreantasi pada penerima, komunikator harus menempatkan diri 

sebagai penerima sehingga proses penyandian, penggunaan bahasa, 

disesuaikan dengan kondisi penerima.  

c. Pengulangan, hal ini dapat membantu pendengaran atau penerima 

untuk menginterpretasikan pesan yang tidak jelas atau sulit untuk 

dapat memahami pada saat pertama kali didengar.  

d. Menggunakan bahasa yang sederhana agar penerima pesan dapat 

memahami isi pesan yang disampaikan.  

e. Penentuan waktu yang efektif, agar pesan yang disampaikan tersusun 

dengan baik ringkas dan mudah dipahami.  

f. Mendengarkan secara selektif, komunikasi adalah masalah memahami 

dan dipahami. Untuk mendorong seseorang mengemukakan 

keinginannya, perasaannya, dan emosinya adalah mendengarkan 

secara seksama.  
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g. Mengatur arus informasi, maksudnya komunikasi diatur mutunya, 

jumlahnya dan cara penyampaiannya dimana informasi yang 

disampaikan harus sitematis, ringkas, dan memiliki bobot tingkat 

kepentingan yang cukup 

8. Komunitas Underground 

Ada banyak definisi komunitas di temukan dalam literatur. George  Hillery 

Jr (dalam Fredian Tonny, 2003:23) pernah mengidentifikasi sejumlah besar 

definisi, kemudian menemukan bahwa banyak definisi tersebut memfokuskan 

makna komunitas sebagai: 

1) The common elements of area : orang yang hidup dalam area tertentu. 

2) Common ties : orang yang memiliki ikatan yang sama. 

3) Social interaction : berinteraksi sosial 

Kemudian, George merumuskan komunitas sebagai “people living within a 

specific area, sharing common ties, and interacting wiht one anothher ( orang-

orang yang hidup di suatu wilayah tertentu dengan ikatan bersama dan satu 

dengan yang lain saling berinteraksi ). Christenson dan Robinson (dalam Fredian 

Tonny, 2003:22) melihat bahwa konsep komunitas mengandung empat 

komponen, yaitu: 

1) People : orang 

2) Place or territory : tempat atau daerah 

3) Social interaction : interaksi sosial 

4) Psychological identification : identifikasi psikologi 



29 
 

 
 

Sehingga kemudian mereka merumuskan pengertian komunitas sebagai “ 

peolpe the live whitin a greographically bound are who are involed in social 

interaction and have one or more psychological ties wiht each other an with the 

place in wich they live “ (orang-orang bertempat tinggal di suatu daerah yang 

terbatas secara geografis, yang terlibat dalam interaksi social dan memiliki satu 

atau lebih ikatan psikologi satu dengan yang lain dan dengan wilayah tempat 

tinggalnya). 

 Kedua definisi di atas tampak selaras dan saling melengkapi, baik George 

maupun Christensson dan Robinson menunjukan bahwa komunitas  mengandung 

makna adanya jumlah orang di suatu wilayah terbatas dimana satu dengan yang 

lain saling berinteraksi dan memiliki ikatan (sosial psikologis ) bersama baik 

antara sesamanya maupun dengan wilayah teritorinya. Hal demikian juga senada 

dengan pendapat Soekanto (1990) yang mengatakan bahwa komunitas menunjuk 

pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah geografis dengan 

batas-batas tertentu dan faktor utama yang menjadi dasar  adalah interaksi yang 

lebih besar di antara anggotanya, dibanding dengan penduduk di luar batas 

wilayahnya. Konsep komunitas di gunakan juga untuk menunjuk kepada suatu 

unit atau kesatuan sosial yang terorganisasi dalam kelompok-kelompok dengan 

kepentingan bersama (communities of common interest), tidak saja yang 

mempunyai territorial tetapi juga yang bersifat fungsional. Pada kajian ini 

komunitas yang di maksud adalah komunitas dalam pengertian territorial, seperti 

di kemukakan oleh tiga ahli di atas. 
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Dalam penelitian ini, maksud dari komunitas underground adalah 

sekumpulan pecinta musik yang terselubung dan bergerak secara bergerilya. 

Underground bagi kehidupan mereka yang maniak adalah satu hati, satu jiwa, dan 

satu raga. Makna underground sesungguhnya adalah (idealisme) bersi  kukuh 

untuk menunjukkan keindahan dan kesempurnaan meskipun tidak sesuai dengan 

kenyataan, (equality) persatuan kekuatan, Persatuan kesatuan adalah suatu hal 

yang dimana antara sekian banyak unsur-unsur yang berlainan menjadi satu, 

(unity) persaudaraan dalam artian menghargai dan menghormati hak orang lain 

untuk bebas hidup dan berkarya, menjunjung tinggi persamaan dan kebersamaan. 

Namun kata underground juga sering diartikan salah, maka bagi sebagian 

musisi dan masyarakat awam, kata underground diartikan sebagai band-band 

pembawa lagu-lagu keras. Banyak band-band yang sekarang bernaung di major 

label, background aslinya adalah band indie juga. Untuk sebagian band indie tidak 

masalah bertransformasi menjadi sebuah band berstatus major label, pencapaian 

sebuah band indie yang bertransformasi menjadi major label adalah lebih 

merupakan sebuah titik kesuksesan dalam karir musik mereka, karena apabila 

berbicara major label, maka secara tidak langsung akan berbicara mengenai 

“rezeki”, dimana sebuah band yang berstatus major label mempunyai kesempatan 

dan peluang yang lebih untuk dikenal dan “menjual” musik mereka kepada 

khalayak umum, tapi ini  bukan berarti indie label tidak menjanjikan sebuah masa 

depan yang bagus. 

Aliran musik dalam “underground” bisa sangat beragam, load voice, 

midlle voice sampai musik yang “kalem” pun dapat dikatakan sebagai 
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underground, yang penting adalah semangat dalam menyuarakan idealisme musik 

mereka yang tidak boleh dilupakan. Karena idealisme musik inilah yang akan 

memberikan warna-warna tersendiri bagi band-band indie tersebut. Kita dapat 

ambil contoh, ketika kita mendengarkan beberapa buah lagu yang terdengar 

mempunyai aliran yang sama seperti: you know you are right oleh Nirvana, enter 

sandman oleh metallica dan freak on the leash oleh Korn. Dasarnya kita tahu 

bahwa ke tiga lagu tersebut sama-sama terdengar load voice, sama-sama 

dimainkan dengan peralatan musik yang tidak jauh beda jenisnya, tapi kalau kita 

amati lebih dalam pasti ada banyak perbedaan yang mencolok dari ke tiga nya, 

apalagi kalau bukan idealisme dari masing-masing musik yang mereka bawakan. 

Hal ini juga lah yang dapat membedakan jenis musik dan aliran apa yang mereka 

mainkan. Begitu pula dengan undergound, kalau selalu di deskripsikan dengan 

musik yang keras, tentunya itu salah besar. 

Tidak dapat dipungkiri memang kata “underground” lebih dekat dengan 

jenis musik metal. Jenis musik ini memang jauh dari incaran perusahaan rekaman 

besar yang biasa disebut major label. Karena musik underground merupakan 

musik subkultur bukan musik mainstream, dimana tidak semua orang bisa 

menikmati, tidak semua orang bisa melihat. Sehingga untuk tetap menjaga 

eksistensi musik ini harus dilakukan sendiri. Grup underground membuat konser 

sendiri, show sendiri, kecenderungannya lebih eksklusif karena kapitalisme sudah 

mengakomodasi musik itu sendiri. Kalau musik seperti ini siapa yang mau 

mendengar, studio mana yang mau membuat rekaman. Kecuali oleh orang-orang 

yang memiliki kecintaan terhadap musik underground. 
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F. Definisi konseptual 

Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang diberikan 

peneliti terhadap variabel-variabel ( konsep ) yang hendak di ukur, di teliti, dan di 

gali datanya. Jika definisi konseptual telah di kemukakan peneliti maka perbedaan 

arti atau penafsiran terhadap variabel antara peneliti dengan pembaca akan 

terhindarkan. (Hamidi, 2008:141 ). Adapun defenisi konseptual pola komunikasi 

yang dilakukan oleh kedua komunitas underground Ngunut Bangkit dan TSK 

(Tulungagung Satu Kekuatan) dalam membangun hubungan antar organisasi di 

jabarkan sebagai berikut. 

1. Pola komunikasi 

Pola komunikasi merupakan model dari proses komunikasi, sehingga 

dengan adanya berbagai macam model komunikasi dan bagian dari proses 

komunikasi akan dapat ditemukan pola yang cocok dan mudah digunakan 

dalam berkomunikasi. Pola komunikasi identik dengan proses komunikasi, 

karena pola komunikasi merupakan bagian dari proses komunikasi.  

2. Komunitas 

Komunitas memiliki beberapa definisi, di antaranya yaitu komunitas adalah 

orang-orang yang bertempat tinggal di suatu daerah yang terbatas secara 

geografis, yang terlibat dalam interaksi sosial dan memiliki satu atau lebih 

ikatan psikologis satu dengan yang lain dan dengan wilayah tempat 

tinggalnya. Atau dalam definisi lain adalah orang-orang yang bertempat 

tinggal di suatu daerah yang terbatas secara geografis, yang terlibat dalam 
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interaksi sosial dan memiliki satu atau lebih ikatan psikologis satu dengan 

lain dan dengan wilayah tempat tinggalnya. 

3. Komunitas underground adalah sekumpulan pecinta musik yang 

terselubung dan bergerak secara bergerilya. Underground bagi kehidupan 

mereka yang maniak adalah satu hati, satu jiwa, dan satu raga. 

G. Pendekatan Teori 

Teori adalah sebuah sudut pandang oleh seorang ahli yang diperolehnya 

melalui peneitian dan kajian secara ilmiah, mengenai sesuatu hal dalam batasan-

batasan tertentu yang kemudian menjadi acuan atau pedoman dalam melakukan 

suatu penilaian terhadap suatu kegiatan baik berupa benda ataupun kejadian yang 

di gunakan untuk mempertegas.dalam penelitian ini ada beberapa teori terkait 

dengan pola komunikasi yang akan penulis kembangkan dalam analisis data 

berikut penjabaran tentang teori yang digunakan peneliti adalah teory pertukaran 

sosial. 

Dalam teori pertukaran, penghargaan adalah segala bentuk peristiwa 

hubungan atau perilaku-perilaku yang mendorong kepuasan, kesenangan, dan 

kebahagiaan. Sedangkan pengorbanan adalah segala peristiwa hubungan atau 

perilaku-perilaku yang mendorong munculnya perasaan negatif. Dalam mengatur 

kedekatan hubungan dapat dilakukan melalui penilaian rasio penghargaan/ 

pengorbanan (reward/cost ratio) yang didefinisikan sebagai keseimbangan antara 

pengalaman hubungan yang positif dan negatif. Untuk memahami konsep 

penghargaan/pengorbanan ini, dapat dipahami melalui dua kesimpulan berikut 

yang diamati oleh Taylor dan Altman. Kesimpulan pertama, penghargaan dan 
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pengorbanan memiliki pengaruh yang besar pada awal sebuah hubungan daripada 

setelah hubungan berjalan lama. Pengalaman interpersonal yang relatif sedikit 

dalam tahap awal, menyebabkan individu untuk lebih fokus kepada sebuah 

penghargaan atau pengorbanan. Kesimpulan kedua, hubungan dengan sumber 

pengalaman penghargaan/ pengorbanan yang positif lebih mampu untuk 

mengatasi konflik secara efektif. 

Secara sederhana, hubungan seringkali tergantung pada kedua pihak dalam 

menilai penghargaan dan pengorbanan. Jika pasangan merasa bahwa terdapat 

lebih banyak penghargaan daripada pengorbanan, kemungkinannya hubungan 

akan bertahan. Jika dianggap lebih banyak pengorbanan daripada penghargaan, 

hubungan mungkin akan melemah. Akan tetapi masing-masing dari pasangan 

tidak akan melihat sebuah masalah secara sama; sebuah pengorbanan bagi 

individu mungkin dilihat sebagai penghargaan oleh individu lainnya. Pandangan 

pertukaran sosial bergantung kepada masing-masing pihak dalam sebuah 

hubungan untuk menghitung batasan hingga dimana individu-individu 

memandang hubungan sebagai sesuatu yang negatif (pengorbanan) atau positif 

(penghargaan). 

Dalam perkembangan selanjutnya teori ini melihat bahwa manusia tidak 

hanya mencari dan mempertukarkan komoditas materiil seperti makanan, 

minuman dan kebutuhan materiil lainnya, namun dapat pula mengejar dan 

mempertukarkan komoditas non material seperti jasa, perasaan dan sebagainya. 

 Di dalam teori pertukaran masing-masing pihak akan tercakup dalam 

keseluruhan bekerjanya suatu sistem. Serupa itu dapat berfungsi hanya kalau 
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masing –masing pihak relah memberikan sumbangan tanpa memperhitungkan 

balasan keuntungan pada waktu itu juga, misalnya salah satu komunitas 

underground memberikan keuntungan kepada komunitas underground lain, 

walaupun tidak mengharapkan komunitas underground lain untuk membalasnya 

secara pribadi. Supaya tipe sistem ini dapat bekerja secara efektif, pihak yang 

terlibat harus memiliki suatu tingkat yang relatif tinggi, sehigga orang lain mau 

menunaikan kewajiban-kewajibanya, tanpa melihat keuntungan imbalan pada saat 

itu, dan akhirnya semua orang akan menerima keuntungan yang merupakan 

haknya. 

 Pertukaran itu tidak langsung dapat menghasilkan suatu tingkat integrasi 

sosial yang lebih tinggi dalam keseluruhan sistem, daripada dalam tipe struktur 

segmental yang didasarkan pada pertukaran langsung. Tegasnya, semua anggota 

dalam sistem itu terjalin bersama karena proses pertukaran itu. Juga pola 

pertukaran tidak langsung itu harus dihubungkan suatu tingkat perkembangan 

moral yang lebih tinggi, dari pada pola pertukaran terbatas, Perkembangan moral 

ini dikaitkan dengan kerelaan para anggota sistem itu untuk memenuhi kewajiban 

tanpa memandang kepentingan individu, dan kepercayaan mereka bahwa orang 

lain juga mau patuh pada persyaratan-persyaratan moral ini. (Doyle Paul Johnson, 

1990 :58) 

Tujuan utama proses pertukaran itu adalah tidak untuk memungkinkan 

pasangan-pasangan yang terlibat dalam pertukaran itu untuk memenuhi kebutuhan 

individualisnya, sebaliknya arti pertukaran adalah bahwa dia memiliki komitmen 

moral individu itu pada kelompok. Bentuk khusus pertukaran itu apakah langsung 
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atau tidak langsung, bukanlah masalah keputusan individu yang dikeluarkan 

berdasarkan pertimbangan kepentingan sekarang ini. bentuk pertukaran dibatasi 

kebudayaan keseluruhanya dan diinstitusionalisasikan dalam struktur sosial. 

Teori pertukaran sosial menelaah kontribusi seseorang dalam suatu 

hubungan mempengaruhi kontribusi orang lainnya. Dengan mempertimbangkan 

konsekuensinya, khususnya terhadap ganjaran yang diperoleh dan upaya yang 

telah dilakukan, orang akan memutuskan untuk tetap tinggal dalam hubungan 

tersebut atau meninggalkannya (Sasa Djuarsa, 2002: 81). Sedangkan menurut 

Nina Syam, teori ini melihat hubungan antara perilaku dengan lingkungan 

hubungan yang saling mempengaruhi (reciprocal) (Nina Syam: 2012, 67). 

Menurut Homans, “Semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang, makin 

sering satu betuk tindakan tertentu memperoleh imbalan, makin cenderung orang 

tersebut menampilkan tindakan tertentu tadi”, Makin tinggi nilai hasil suatu 

perbuatan bagi seseorang maka makin besar pula kemungkinan perbuatan tersebut 

di ulangnya kembali. Letak pembeda utama teori Homans ini memiliki tiga ciri: 

Pertama, Dasar dari perilaku sosial itu pada pokoknya ialah proses pertukaran 

perilaku. Kedua, perilaku sosial pada dasarnya berjalan secara alami dan spontan 

muncul pada saat mengadakan interaksi. Ketiga, perilaku sosial pada dasarnya 

disebut dyad pada group kecil dan ini merupakan pondamen dasar dari bangun 

sosial yang lebih besar. Sedangkan Blau mengatakan tidak semua perilaku 

manusia dibimbing oleh pertukaran sosial, tetapi dia berpendapat kebanyakan 

memang demikian. Social Exchange yang dimaksudkan dalam teori Blau ialah 

terbatas pada tindakan-tindakan yang tergantung pada reaksi-reaksi penghargaan 



37 
 

 
 

dari orang lain dan berhenti apabila reaksi-reaksi yang diharapkan itu tidak 

kunjung muncul (http://dhonykampoesbiroe.blogspot.com/2010/06/teori-

pertukaran-sosial-social-exchange) 

Inti teori ini mengatakan bahwa hubungan antarpribadi bisa diteruskan dan 

dihentikan. Hal ini disebabkan karena dalam perkembangan hubungan 

antarpribadi, setiap orang mempunyai pengalaman tertentu sehingga dia dapat 

membandingkan faktor-faktor motivasi dan sasaran hubungan antarpribadi yang 

dilakukan diantara beberapa orang. Makin besar keuntungan yang di peroleh dari 

hubungan tersebut diteruskan. Sebaliknya makin kecil keuntungan yang diperoleh 

dari hubungan antarpribadi maka makin kecil pula hubungan tersebut diteruskan 

(Liliweri.Alo: 2003:53-54). 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif yang memiliki 

ciri khas penyajian datanya dalam bentuk narasi, cerita mendalam atau rinci dari 

responden hasil wawancara dan dokumentasi (Hamidi,2008:55). Penelitian  

deskriptif difokuskan hanya memaparkan situasi atau peristiwa mengenai 

komunikasi antar komunitas Ngunut Bangkit dan TSK. Penelitian ini tidak 

mencari atau menjelaskan, tidak menguji  atau  membuat prediksi. Penelitian ini 

hanya mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh, lengkap, sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta keterkaitan antar fenomena yang 

diselidiki mengenai masalah yang berkaitan dengan proses komunikasi antar 

Komunitas Underground Ngunut bangkit dan TSK (Tulungagung Satu Kekuatan). 
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2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2013, tepatnya di posko 

Ngunut Bangkit dan TSK (Tulungagung Satu Kekuatan) atau tempat dimana 

biasanya mereka berkumpul yaitu : 

a. Jln. Wahid Hasim No.54 Tulungagung (DISTORTION) 

b. Jln. Demuk. Gg Roda (Warug kopi cak pai) 

Lokasi ini di pilih karena berdasarkan survei awal para komunitas 

Underground tersebut berkumpul di lokasi tersebut. 

3. Subjek Penelitian 

Penelitian menggunakan teknik proposive sampling, yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu menurut Ruslan (2001:96), 

proposive sampling adalah jenis sampling yang diterima untuk situasi-situasi 

khusus, dengan tujuan khusus dalam pikiran. Sumber yang dipilih adalah orang 

yang banyak mengetahui tentang permasalahan dalam penelitian. Kereteria 

informan dari penelitian ini adalah adalah anggota Ngunut Bangkit dan TSK 

(Tulungagung Satu Kekuatan) yang tergabung dalam organisasi, antara lain: 

a. Siswanto (Anggota Komunitas Underground Ngunut Bangkit) 

b. Bonnie Sondhang (Anggota komunitas Underground  TSK) 

c. Tommy Hartono/Simos (Anggota komunitas Underground  TSK) 

d. Ferdin/ kopling (Anggota Komunitas Underground Ngunut bangkit) 

e. Tri sasongko/mbok tro (Anggota komunitas Underground  TSK) 

f. Dheby /PENGUK (Anggota Komunitas Underground Ngunut bangkit) 

g. Amanda Jeniar (Anggota Komunitas Underground Ngunut bangkit) 
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h. Apriliana Ayu (Anggota komunitas Underground  TSK) 

i. Yodie/parto (Anggota Komunitas Underground Ngunut bangkit) 

j. Jefrianti/ipe (Anggota Komunitas Underground Ngunut bangkit) 

k. Indira Wahyu (Anggota komunitas Underground  TSK) 

Informan ini dipilih karena telah mengetahui seluk beluk organisasi 

tersebut, sudah tergabung dalam keanggotaan lebih dari 1 tahun, berdomisili di 

Tulungagung dan sekitarnya. Jadi sangat relevan dengan kebutuhan informasi 

melalui informan tersebut berkaitan dengan penelitian pola komunikasi komunitas 

underground dalam membangun hubungan solidaritas antar organisasi. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi merupakan metode pengumpulan data untuk menghimpun 

atau mengumpulkan data dan data penelitian tersebut dapat di amati 

oleh peneliti melalui penggunaan panca indra (Bungin.2011:142) 

Dengan melakukan pengamatan secara langsung dilapangan dan ikut 

masuk dalam komunitas underground Ngunut Bangkit dan TSK 

(Tulungagung Satu Kekuatan). 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara tanya jawab (face to face) antara peneliti dengan responden 

yang di anggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang fenomena 

sosial yang sedang di amati. Penelitian ini akan di lakukan di “Ngunut 

Bangkit dan TSK ( Tulungagung Satu Kekuatan ). 
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c. Dokumentasi 

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data-data pendukung 

penelitian. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang 

diperoleh dari catatan (data) yang telah tersedia atau yang telah dibuat 

oleh pihak lain. Tekhik ini bertujuan untuk mendokumentasikan 

kegiatan penelitaian berupa hasil wawancara, foto-foto kegiatan, 

agenda kegiatan yang dilakukan oleh anggota Ngunut Bangkit dan 

TSK (Tulungagung Satu Kekuatan). 

5. Sumber Data 

a.  Data Primer  

Data primer adalah salah satu sumber data yang diperoleh secara 

langsung peneliti dari nara sumber yang dapat dipercaya dalam 

memberikan informasi yang berkaitan dengan judul peneliti. Data 

primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari anggota 

Ngunut Bangkit dan TSK (Tulungagung Satu Kekuatan). 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data 

primer. Data sekunder tersebut adalah dokumen-dokumen, agenda 

kegiatan atau catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti 

juga mencari serta mengumpulkan data-data yang pernah dilakukan 

oleh anggota Ngunut Bangkit dan TSK (Tulungagung Satu Kekuatan) 

dalam bentuk tertulis, misalnya job descriptions dan struktur organiasi.  
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6. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah teknis analisis 

data deskriptif, yaitu memberikan gambaran, dengan tidak berupaya untuk 

menguji teori atau menarik kesimpulan tertentu dengan penelitian ini. Menurut 

Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. (1992:35), analisa data adalah 

proses pengaturan urutan data, mengorganisasikan dalam suatu pola, kategori dan 

suatu uraian dasar dengan prosedur:  

a. Reduksi Data 

Dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan tertulis di lapangan. 

b. Penyajian Data 

Dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan baik pengujian data dalam bentuk tabel maupun 

narative yang menggabungkan informasi yang tersusun ke dalam 

bentuk yang padu. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti 

untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu 

dari penelitian. 

c. Menarik Kesimpulan  

Merupakan proses mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dari proposisi peneliti 

menurut data yang diperoleh di lapangan. 
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7. Teknik Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan (trust worthines) data yang diperlukan 

adalah teknik pemeriksaan. Dalam penelitian peneliti menggunakan teknik 

trianggulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu (Moleong, 2001: 178). Data atau informasi yang telah di 

kumpulkan dalam suatu penelitian perlu diuji keabsahanya (kebenaranya). Dalam 

penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah trianggulasi, 

trianggulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data itu untuk keperluan pembanding atau pengecekan data tersebut 

(Moleong, 2001:178). 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi 

sumber data, adalah trianggulasi tertentu misalnya ditanyakan kepada responden 

yang berbeda atau antara responden dan dokumentasi. Misalnya, selain melalui 

wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat 

(participant obervation), dokumen tertulis, dokumen sejarah, catatan resmi, 

catatan atau tulisan  pribadi dan gambar atau foto. 

Metode demikian akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang 

selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai 

fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan 

pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. Dengan ungkapan lain jika 

melalui pemeriksaan tersebut teryata tidak sama jawaban responden atau ada 

perbedaan data atau informasi yang di temukan maka keabsahan data “diragukan 



43 
 

 
 

keabsahanya”. Dalam keadaan seperti itu peneliti harus melakukan pemeriksaan 

lebih lanjut informasi yang mana yang benar. Dalam penelitian kualitatif 

informasi atau data tentang suatu masalah yang bertentangan bisa saja di masukan 

dalam laporan penelitian jika terkait dengan informasi yang mempunyai 

penjelasan (reasoning) dari informan tersebut (Hamidi,2008:68-69). 

 


