
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Seperti yang kita ketahui banyak sekali sarana yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan-pesan, ide, dan informasi. Apabila dahulu hanya ada surat 

atau telegram untuk mengirimkan kabar, informasi atau berita, saat ini kemajuan 

teknologi mengubahnya menjadi lebih mudah dan praktis. Masyarakat dapat 

dengan mudahnya berkomunikasi dan mencari informasi yang mereka perlukan 

tanpa memerlukan waktu yang lama.  

Setiap manusia tidak bisa lepas dengan lingkungan luar atau dengan 

manusia yang lain. Manusia sangat perlu berinteraksi dengan lingkungannya. 

Untuk dapat mengungkapkan keinginan dan mencapai tujuannya diperlukan 

komunikasi dengan baik. Dengan kata lain, berkomunikasi merupakan hal 

terpenting bagi setiap manusia. 

Perubahan yang terjadi dalam bidang komunikasi di era gobalisasi ini 

dapat dilihat dari media-media informasi dan komunikasi yang semakin maju. 

Perkembangan teknologi yang semakin canggih juga menjadi salah satu penyebab 

perubahan sosial budaya dalam komunikasi. Di era globalisasi ini segala akses 

informasi mudah didapat misalnya dengan internet atau handphone. Komunikasi 

seakan bersifat terbuka dan tanpa mengenal batas Negara dan ini menjadi ciri 

komunikasi dalam era globalisasi. 

Komunikasi massa tidak bisa lepas dari proses dan peran media massa, 

karena kedunya saling mendukung satu sama lain. Pada dasarnya komunikasi 



massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan elektronik). 

Sebab, awal perkembangannya, komunikasi massa berasal dari pengembangan 

kata media of mass communication (media komunikasi massa)
1
. Jadi, media 

massa menunjuk pada hasil produk teknologi modern sebagai saluran dalam 

komunikasi massa. 

Media massa adalah suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada 

sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melewati media cetak 

atau elektronik, sehingga pesan atau informasi yang sama dapat diterima secara 

serentak dan sesaat. Media massa sebagai salah satu media komunikasi antara 

manusia satu dengan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang 

berperan sangat penting. Pada awalnya media massa terbagi menjadi media cetak 

dan media elektronik. Akan tetapi seiring perkembangan zaman kemudian muncul 

internet yang melahirkan media online. Seiring perkembangannya internet 

memiliki peran yang sangat penting sebagai media teknologi informasi. 

Media online memberikan banyak sekali kemudahan bagi para 

penggunanya. Dimana dan kapanpun pengguna media online dapat dengan mudah 

mengaksesnya. Dengan mudahnya cara mengakses, maka semua orang bisa 

mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Dikalangan 

masyarakat ataupun mahasiswa media online bukan lagi menjadi hal baru, 

dikarenakan media online di Indonesia sudah mulai berkembang. Media online 

tidak hanya difungsikan sebagai media atau sarana untuk berkomunikasi saja. 

Tetapi media online berupa website sudah digunakan oleh kelompok, perusahaan, 
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dan organisasi untuk mempublikasikan informasi yang dianggap penting kepada 

masyarakat.  

Website sangat diperlukan dalam organisasi (kelompok), karena dengan 

adanya website dalam organisasi ada beberapa hal yang bisa diperoleh dari 

website tersebut untuk organisasi tersebut dibandingkan dengan organisasi yang 

tidak memiliki website. Bisa dikatakan website adalah roda dari sebuah mobil, 

tanpa adanya roda sebuah mobil tidak bisa berjalan. Sebagaimana website untuk 

sebuah organisasi, tanpa adanya website sebuah organisasi akan sulit untuk 

memberikan informasi kepada anggotanya. Apalagi dengan organisasi besar yang 

telah mempunyai cabang yang tersebar di Indonesia.  

Dengan jumlah cabang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia bahkan 

luar negeri, organisasi ini dapat merangkul semua anggotanya untuk mendapatkan 

informasi atau kabar perkembangan terbaru dari masing-masing cabang 

Persaudaraan Setia Hati Terate ini. Seperti pendapat Nuri salah satu anggota 

Persaudaraan Setia Hati Terate.
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“Alhamdulilah setelah memerlukan pembenahan beberapa thn ini akhirnya 

website shterate.com kembali bisa diakses para warga psht, semoga 

dengan kehadiran website ini memberikan dampak positip tentang 

berbagai informasi mengenai PSHT baik tiap cabang maupun kegiatan 

pusat sehingga saudara warga seontoro jagat bisa dengan mudah 

memperoleh informasi dengan cepat dan akurat.Dengan adanya website 

ini alhamdulilah saya mengenal banyak saudara PSHT dari berbagai 

wilayah di indonesia dan ketika bisa kopdar alangkah bahagianya bisa 

bersua bercengkerama bercanda serta pertukar pengalaman mupun cerita 

di wilayah masing-masing.Dengan adanya web ini semoga menjadi salah 

satu ajang untuk saling asah asih dan asuh.Selamat dan sukses serta Salam 

persaudaraan .Isnuri.” 
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Hal ini terlihat oleh organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate 

memanfaatkan website sebagai media komunikasi massa untuk memberikan 

informasi perkembangan cabang-cabang organisasi Persaudaraan Setia Hati 

Terate yang tersebar diseluruh Indonesia untuk para anggotanya. 

Dengan memanfaatkan sarana media online berupa website, para anggota 

perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate dapat mengetahui informasi dengan 

cepat dan tepat. Selain itu juga, organisasi dapat mengetahui keinginan atau 

harapan anggotanya melalui website tersebut.  

Rencana penelitian ini didahului dengan survei pada anggota Persaudaraan 

Setia Hati Terate yakni para anggota organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate 

yang sudah bergabung dengan website tersebut. Dasar pertimbangan dipilihnya 

anggota yang sudah tergabung dalam website ini sebagai subjek penelitian 

dikarenakan para anggota tersebut satu aliran dengan perguruan Persaudaraan 

Setia Hati Terate dan juga sangat membutuhkan informasi terbaru tentang 

organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate. Penelitian ini juga berpotensi untuk 

mengetahui manfaatan website organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate terhadap 

anggota organisasi Persaduraan Setia Hati Terate 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, judul penelitian ini 

adalah “PEMANFAATAN WEBSITE ORGANISASI PERSAUDARAAN 

SETIA HATI TERATE OLEH ANGGOTANYA (Studi Pada Mahasiswa 

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Persaudaraan Setia Hati Terate 

Universitas Negeri Malang)” 

 



B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan 

diangkat yaitu: Apa saja manfaat website organisasi Persaudaraan Setia Hati 

Terate terhadap Mahasiswa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Persaudaraan Setia 

Hati Terate Universitas Negeri Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

mengenai manfaat website organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate terhadap 

Mahasiswa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Persaudaraan Setia Hati Terate 

Universitas Negeri Malang? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini agar menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu 

komunikasi dan sebagai referensi untuk melaksanakan penelitian selanjutnya 

mengenai penggunaan internet. Selain  itu juga memberikan wawasan baru untuk 

mahasiswa yang tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Persaudaraan 

Setia Hati Terate Universitas Negeri Malang mengenai penggunaan dari website 

tersebut. 

 

 

 

 

 


