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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan 

berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, tidak ada manusia yang tidak terlibat 

dalam komunikasi. Dengan komunikasi orang dapat mendapatkan atau 

berbagi informasi yang dia inginkan. Mereka saling berhubungan satu sama 

lain dengan menggunakan komunikasi.  

Komunikasi dilakukan tidak hanya secara individu tetapi dalam 

sebuah  organisasi juga membutuhkan yang namanya komunikasi.  Dengan 

adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat berjalan lancar dan 

berhasil. Begitu pula sebaliknya, jika dalam suatu organisasi tidak memiliki 

komunikasi yang baik maka organisasi itu akan berjalan berantakan atau 

kurang terarah. Agar sebuah organisasi berjalan dengan semestinya maka 

dibutuhkanlah Komunikasi yang efektif.  Menurut Kohler (1981)  seperti 

yang dikutip oleh 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).  Salah satu contoh 

organisasi adalah komunitas, seperti komunitas pecinta korea.  
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Virus korea kini telah menyebar di indonesia. Diawali dengan 

munculnya serial drama Korea yang ditayangkan di televisi hingga musik K-

POP yang menghiasi industri musik Indonesia, Negara Korea semakin 

dikenal di kalangan khalayak. Bahkan sampai saat ini, Korea sudah memiliki 

tempat khusus di hati sebagian besar masyarakat Indonesia. Hiporia para 

pecinta Korea pun sangat terasa akhir-akhir ini.  

Persahabatan Korea Indonesia kini semakin erat. Hal ini terlihat dari 

banyaknya kerjasama yang dilakukan oleh negara Indonesia dan Korea mulai 

dari mengadakan festival Korea di Indonesia, konser persahabatan, konser 

peduli amal, hingga konser musik artis korea. Nama Indonesia pun kini sudah 

tak asing lagi di Korea.  

Dengan semakin dikenalnya aktor-aktor Korea seperti boyband dan 

girlband Korea atau artis-artis lainnya, membuat Korea semakin diidolakan 

oleh berbagai orang. Tak hanya dikalangan remaja wanita atau pria tapi 

bahkan orang dewasa wanita dan pria pun turut mengaguminya. Tak heran 

jika mereka mengdeklarasikan diri mereka sebagai Korea Lovers Indonesia. 

Mereka bahkan dapat melakukan apa saja demi mendapatkan informasi atau 

apapun yang berhubungan dengan Korea dan tidak segan-segan mendukung 

Korea dalam segala bentuk apapun. Korea Lovers Indonesia adalah sebuah 

perkumpulan orang-orang Indonesia yang menyukai negara Korea, baik dari 

seluk beluk negaranya, filmnya, musiknya, hingga bahasanya. Segala yang 

menyangkut tentang negara Korea menjadi fokus pikiran mereka. Anggota 

komunitas ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 
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 Masuknya Korea juga menjadi trendsetter di Indonesia, mulai dari 

cara berpakaian, dunia perfilaman, musik, hingga cara bicara dan tingkah laku 

sehari-hari. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh budaya masyarakat Korea yang 

masuk ke Indonesia yang berasal dari drama-dramanya. Hampir setiap orang 

yang mencintai korea pasti akan menggunakan dialek bahasa korea kedalam 

cara berbicara mereka kepada sesama pencinta korea lainnya. Hal ini dipicu 

dengan adanya Hallyu yang merupakan salah satu yang sangat  identik 

dengan negara korea.  Korean Wave (hallyu) atau Gelombang Korea adalah 

istilah yang diberikan untuk tersebarnya budaya pop Korea secara global di 

berbagai negara di dunia. Umumnya Hallyu memicu banyak orang-orang di 

negara tersebut untuk mempelajari Bahasa Korea dan kebudayaan Korea.  

Kegemaran akan budaya pop Korea dimulai di Republik Rakyat Cina 

dan Asia Tenggara mulai akhir 1990-an. Istilah Hanliu (Bahasa 

Korea:Hallyu) diadopsi oleh media Cina setelah album musik pop Korea, 

HOT, dirilis di Cina. Serial drama TV Korea mulai diputar di Cina dan 

menyebar ke negara-negara lain seperti Hongkong, Vietnam, Thailand, 

Indonesia, Filipina, Jepang, Amerika Serikat, Amerika Latin dan Timur 

Tengah. Pada saat ini, Hallyu diikuti dengan banyaknya perhatian akan 

produk Korea Selatan, seperti masakan, barang elektronik, musik dan film. 

Fenomena ini turut mempromosikan Bahasa Korea dan budaya Korea ke 

berbagai negara.  

Pengaruh Hallyu di Indonesia terlihat dengan semakin meningkatnya 

orang-orang yang menggemari lagu-lagu korea. Seiring dengan drama Korea 
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yang diterima  oleh masyarakat  Indonesia, muncul pula kegemaran akan grup 

musik pria (boyband) Korea atau pun grup musik wanita (girlband). 

Biasanya, pecinta korea tergabung kedalam beberapa kelompok tertentu 

sesuai dengan nama fans idola korea yang mereka sukai.  Contohnya seperti 

SS501 dengan fandom Super Star Suporter (Triple S), Super Junior dengan 

fandom Ever Lasting Friends (ELF), Shinee dengan fandom Shinee World 

(Shawol), Bigbang dengan fandom V.I.P, dan lain-lain. Setiap fandom 

biasanya memiliki ciri khas masing-masing dan mereka mempunyai cara 

tersendiri dalam berbagi informasi sesama teman pecinta korea lainnya. 

Berawal dari memiliki kesukaan yang sama dan berkenalan melalui media 

seperti internet, para pecinta korea ini dapat berhubungan seakan-akan 

mereka mendapatkan keluarga baru untuk diri mereka sendiri. 

Triple S adalah salah satu fandom  pecinta korea. Triple S merupakan 

Fandom untuk Fansclub dari boyband korea yang bernama SS501 (Super Star 

five as one). SS501 adalah salah satu grup penyanyi dengan dance yang 

terkenal di Korea. Terdiri dari lima orang personil yaitu Kim Hyun Joong, 

Heo Young Saeng, Kim Kyu Jong, Park Jung Min, dan Kim Hyung Joon. 

Kepanjangan dari triple S (SSS) adalah Super Star Suporter. Grup ini cukup 

aktif mengadakan event ataupun update berita tentang idola mereka. Seperti 

halnya pecinta korea, mereka saling berbagi informasi, menjalin hubungan 

satu sama lain, bahkan memiliki kegiatan tersendiri untuk membangun 

kelompoknya.  
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Seperti yang kita ketahui, sistem informasi di indonesia mulai maju 

dengan pesat, tak hanya melalui media cetak tapi juga melalui media 

elektronik seperti internet. Segala bentuk media jejaring seperti facebook, 

twitter dan lainnya menjadi ajang berkumpul para pecinta korea untuk 

mencari teman dan informasi. Begtu pula dengan Triple S, dengan 

tersebarnya anggota di seluruh wilayah indonesia, mereka biasanya 

melakukan interaksi antar triple S melalui media jejaring tersebut untuk 

mempererat jaringan komunikasi mereka hingga berkembang ke media-media 

lainnya dan memiliki kedekatan pribadi dalam diri masing-masing.  

Melihat fenomena tersebut, oleh karena inilah peneliti  merasa tertarik 

untuk menganalisis bagaimana bentuk jaringan komunikasi Triple S 

indonesia dalam menjalin hubungan antar sesama anggotanya.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat 

pada penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk jaringan komunikasi Triple S 

Indonesia dalam menjalin hubungan antar sesama anggotanya. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk jaringan 

komunikasi Triple S Indonesia dalam menjalin hubungan antar sesama 

anggotanya. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

bagi penelti lain dalam mengembangkan dan memperluas pendalaman 

studi komunikasi dalam organisasi serta dapat memberikan referensi 

tambahan bagi peminat kajian komunikasi yang memiliki penelitian 

yang serupa di masa yang akan datang.    

2. Manfaat Praktis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

masyarakat khususnya para pecinta korea dengan fandom yang berbeda 

yang ingin mengetahui atau memperbaiki sistem komunikasi organisasi 

fandomnya dan menjadi referensi bagi masyarakat awam untuk 

mengetahui bagaimanakah para pecinta korea itu.  

 

E.  Tinjauan Pustaka 

E.1 Komunikasi sebagai Interaksi Sosial 

“We cannot not communicate”, kita tidak bisa tidak 

berkomunikasi (Paul Watzlawick, Janet Beavin, dan Don Jackson dalam 

Hamidi, 2007). Sebagai makhluk sosial senantiasa ingin berhubungan 

dengan manusia lainnya. Ia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, 

bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin tahu 

inilah yang membuat manusia perlu berkomunikasi. Banyak para ahli 

yang mengatakan bahwa komunikasi meupakan suatu kebutuhan yang 
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sangat fundamental bagi seseorang dalam hidup bermasyarakat. Menurut 

Wilbur Schramm seperti dikutip oleh Hafied Cangara, komunikasi dan 

masyarakat adalah dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu 

sama lainnya. Sebab tanpa komunikasi tidak mungkin masyarakat 

terbentuk, sebaliknya tanpa masyarakat maka manusia tidak mungkin 

dapat mengembangkan komunikasi (Cangara, 2003:2) 

Komunikasi diperlukan untuk mengatur tata krama pergaulan 

antar manusia, sebab berkomunikasi dengan baik akan memberi 

pengaruh langsung pada struktur keseimbangan seseorang dalam 

bermasyarakat. Definisi komunikasi secara umum adalah suatu proses 

pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan yang 

terjadi di dalam diri seseorang atau di antara dua atau lebih dengan tujuan 

tertentu. Atau dengan kata lain komunikasi dapat dinyatakan sebagai 

suatu proses mengenai pembentukan, penyampaian, penerimaan dan 

pengolahan pesan. 

Menurut Harold D. Lasswell seperti dikutip oleh Mulyana, 

Komunikasi yakni who says what in which channel to whom with what 

effect atau siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa 

dengan pengaruh yang bagaimana. Berdasarkan definisi Lasswell 

tersebut dapat disimpulkan lima unsur komunikasi yang saling 

bergantung satu sama lain yaitu komunikator (communicator), Pesan 

(messagge), Media (channel), komunikan (communicatee), dan efek 

(effect) (Mulyana,2005:62). 
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Fungsi komunikasi dibagi menjadi empat bagian. Fungsi-fungsi 

suatu peristiwa komunikasi (communication event) tampaknya tidak 

sama sekali independen, melainkan juga berkaitan dengan fungsi-fungsi 

lainnya, meskipun terdapat suatu fungsi dominan. 

1. Fungsi Komunikasi Sosial,  dalam hal ini komunikasi dianggap 

penting membangun konsep diri, aktualisasi diri, dan 

kelangsungan hidup untuk memperoleh kebahagiaan, serta 

terhindar dari tekanan.  Konsep diri adalah pandangan kita 

mengenai siapa diri kita dan itu hanya bisa kita peroleh lewat 

informasi yang diberikan orang lain kepada kita. Orang 

berkomunikasi untuk menunjukkan dirinya eksis. Inilah yang 

disebut aktualisasi diri atau pernyataan eksistensi diri. Ketika 

berbicara, kita sebenarnya menyatakan bahwa kita ada.  

2. Fungsi Komunikasi Ekspresif , Komunikasi ekspresif dapat 

dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk 

menyampaikan perasaan-perasaan  (emosi kita) melalui pesan-

pesan non verbal.  

3. Fungsi Komunikasi Ritual, Komunikasi ritual sering dilakukan 

secara kolektif. Suatu komunitas sering melakukan upacara-

upacara berlainan sepanjang tahun, dalam acara tersebut orang 

mengucapakan kata-kata dan menampilkan perilaku yang 

bersifat simbolik.  
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4. Fungsi Komunikasi Instrumental, Komunikasi instrumental  

mempunyai beberapa tujuan umum: menginformasikan, 

mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan dan 

mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan dan juga untuk 

menghibur (persuasif).  Suatu peristiwa komunikasi 

sesungguhnya seringkali mempunyai fungsi-fungsi tumpang 

tindih, meskipun salah satu fungsinya sangat menonjol dan 

mendominasi.  

(Mulyana, 2005:5). 

 

Salah satu konseptual dalam komunikasi adalah interaksi. Dalam 

hubungan sehari-hari, manusia tidaklah lepas dari hubungan satu dengan 

yang lain. Sebagai mahluk sosial kehidupan manusia selalu ditandai 

dengan pergaulan atau interaksi antar manusia. Pergaulan itu sendiri 

merupakan peristiwa interaksi yang menjadi dinamis karena adanya 

komunikasi. Menurut Bonner seperti yang dikuti oleh Moh. Ali, interaksi 

sosial merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih individu, 

dimana kelakuan individu mempengaruhi, mengubah atau mempengaruhi 

individu lain atau sebaliknya. (Ali, 2004:87)  

Faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial baik 

secara tunggal maupun secara bergabung adalah : 

a. Faktor Iimitasi 

b. Faktor Sugesti 
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c. Faktor Indentifikasi 

d. Faktor Simpati 

(Dipl, 1996: 58) 

Menurut Shaw membedakan interaksi dalam menjadi tiga jenis, 

yaitu: 

1. Interaksi verbal. Interaksi verbal terjadi apabila dua orang 

atau lebih melakukan kontak satu sama lain dengan 

menggunkan alat- alat artikulasi. Prosesnya terjadi dalam 

saling tukar percakapan satu sama lain. 

2. Interaksi fisik. Interaksi fisik terjadi manakala dua orang 

atau lebih melakukan kontak dengan menggunakan bahasa- 

bahasa tubuh.  

3. Interaksi emosional. Interaksi emosional terjadi manalaka 

individu malakukan kontak satu sama lain dengan 

melakukan curahan perasaan. 

(Ali,2004: 88) 

Dalam komunikasi sebagai suatu interaksi sosial, pandangan ini 

menyertakan komunikasi dengan suatu proses sebab-akibat atau aksi-

reaksi, yang arahnya bergantian. Komunikasi sebagai interaksi dipandang 

sedikit lebih dinamis karena mengandung unsur umpan balik (feedback), 

yakni apa yang disampaikan penerima pesan kepada sumber pesan, yang 

sekaligus digunakan sumber pesan sebagai petunjuk mengenai efektivitas 

pesan yang ia sampaikan sebelumnya. Tidak semua respon penerima 
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adalah umpan balik. Suatu pesan disebut umpan balik bila hal itu 

merupakan respons terhadap pesan pengirim dan bila mempengaruhi 

perilaku selanjutnya pengirim.  (Mulyana, 2005: 65 ) 

E.2 Komunikasi dalam Organisasi 

E.2.1 Pengertian dan Karakteristik Organisasi 

Ada bermacam-macam pendapat mengenai apa yang dimaksud 

dengan organisasi. Menurut Schein seperti yang dikutip oleh Arni 

Muhammad, organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan 

sejumlah orang untuk mencapai beberpa tujuan umum melalui 

pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan 

tanggung jawab. Schein juga mengatakan bahwa organisasi 

mempunyai karakteristik tertentu yaitu mempunyai struktur, tujuan, 

saling berhubungan satu bagian dengan bagian lain dan tergantung 

kepada komunikasi manusia untuk mengkoordinasikan aktivitas 

dalam organisasi tesebut. Sedangkan menurut Kochler seperti yang 

dikutip oleh arni muhammad, mengatakan bahwa organisasi adalah 

sistem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasi usaha suatu 

kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. 

(Muhammad,2005:23) 

Suatu organisasi terbentuk apabila suatu usaha memerlukan 

usaha lebih dari satu orang untuk menyelesaikannya. Elemen 

organisasi sangat bervariasi, ada yang sederhana dan ada yang sangat 

kompleks.  
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Skema 1 

Model Elemen Organisasi 

 

Lingkungan (Environment) 

 

 

 

 

 

(Sumber: Scott dalam Muhammad,2005:25) 

 

Model Elemen Organisasi : 

1. Struktur Sosial 

Struktur sosial adalah Bentuk atau aspek aturan hubungan yang 

ada antara partisipan di dalam suatu organisasi.  

2. Parisipan 

Partisipan Organisasi adalah individu-individu yang 

memberikan kontribusi kepada organisasi.  

3. Tujuan 

Konsep tujuan organisasi adalah yang paling penting dan sangat 

kontroversial dalam mempelajari organisasi. Tujuan merupakan  

suatu titik sentral petunjuk dalam menganalisis organisasi.  

 

Organisasi      

Struktur Sosial 

    

 Teknologi    tujuan 

 

     Partisipan 
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4. Teknologi 

Teknologi adalah penggunaan mesin-mesin atau perlengkapan 

mesin dan juga pengetahuan teknik dan keterampilan partisipan. 

5. Lingkungan 

Setiap organisasi berada pada keadaan fisik tertentu, teknologi 

kebudayaan dan lingkungan sosial, terhadap mana organisasi 

tersebut harus menyesuaikan diri. 

(Muhammad,2005:25) 

 

Tiap organisasi di samping mempunyai elemen yang umum 

juga mempunyai karakteristik yang umum. Karakteristik sebuah 

organisasi antar lain:  

a. Dinamis, 

Organisasi sebagai suatu sistem terbuka terus-menerus 

mengalami perubahan, karena selalu menghadapi tantangan 

baru dari lingkungannya dan perlu menyesuaikan diri 

dengan keadaan lingkungan yang selalu berubah tersebut.  

 

b. Memerlukan Informasi,  

Semua organisasi memerlukan informasi untuk hidup. 

Tanpa informasi organisasi tidak dapat berjalan. Untuk 

mendapatkan informasi melalui proses komunikasi.  
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c. Mempunyai tujuan  

Organisasi merupakan kelompok orang yang bekerja sama 

untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu setiap 

organisasi harus mempunyai tujuan sendiri-sendiri.  

d. Terstruktur.   

Tiap organisasi memiliki struktur. Beberapa dari organisasi 

mempunyai batas yang tajam dan struktur yang kompleks 

sedangkan beberpa yang lainnya mempunyai batas yang 

agak longgar dan strukturnya sederhana.  

(Muhammad,2005:29) 

 

E.2.2 Komunikasi Organisasi 

Menurut Goldhaber yang dikutip oleh Arni Muhammad, 

definisi komunikasi organisasi adalah organizational 

communications is the process of creating and exchanging 

messages within a network of interdependent relationship to 

cope with environmental uncertainty.  

Dengan kata lain, komunikasi organisasi adalah proses 

menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan 

hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk 

mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-

ubah. Definisi ini mengandung tujuh konsep kunci yaitu proses, 
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pesan, jaringan, saling tergantung, hubungan, lingkungan dan 

ketidakpastian. (Muhammad,2005:67) 

Komunikasi organisasi terbagi dua yaitu komunikasi 

organisasi verbal dan non verbal. Komunikasi organisasi verbal 

adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol atau kata-

kata, baik yang dinyatakan secara oral atau lisan maupun secara 

tulisan. Sedangkan komunikasi organisasi non verbal adalah 

penciptaan dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan 

kata-kata seperti komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh, 

sikap tubuh, vokal yang bukan kata-kata, kontak mata, ekspresi 

muka, kedekatan jarak dan sentuhan. (Mulyana. 2005: 237 dan 

307) 

 

E.3 Fandom sebagai sebuah Organisasi  

Fandom adalah sebuah istilah yang digunakan  oleh para pecinta 

korea untuk perkumpulan fans dari orang terkenal di Korea. Fandom 

biasanya tak mengenal struktural secara jelas. Mereka tebangun karena 

adanya kesamaan hobby dan idola. Biasanya mereka berkumpul dalam 

satu forum dan membicarakan kecintaan mereka pada idola yang mereka 

sukai, contohnya triple S yang menyukai boyband ss501. 

 Triple s akan selalu berkumpul dalam suatu forum  informal dan 

saling bertukar informasi  bahkan bercerita tentang bagaimana mereka 

menyukai ss501. Sebuah Fandom dapat dikatakan organisasi karena 
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setiap fandom memiliki tujuan masing-masing dan secara tidak langsung 

mereka memiliki satu pusat yang biasanya menjadi acuan mereka. 

Adapun jenis-jenis dari organisasi adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan jumlah orang yang memegang pimpinan teratas. 

a. Bentuk tunggal, yaitu pimpinan teratas berada pada satu 

orang, semua kekuasaan dan tugas pekerjaan bersumber 

kepada satu orang. 

b. Bentuk komisi, pimpinan organisasi merupakan suatu dewan 

yang terdiri dari beberapa orang, semua kekuasaan dan 

tanggung jawab dipikul oleh dewan sebagai suatu kesatuan. 

2. Berdasarkan lalu lintas kekuasaan. 

a. Organisasi lini atau bentuk lurus, kekuasaan mengalir dari 

pimpinan teratas organisasi langsung lurus kepada para 

pejabat yang memimpin unit-unit dalam organisasi. 

b. Bentuk lini dan staff, dalam organisasi ini pimpinan teratas 

dibantu oleh staf pimpinan ahli dengan tugas sebagai 

pembantu pimpinan teratas dalam menjalankan roda 

organisasi. 

c. Bentuk fungsional, bentuk organisasi dalam kegiatannya 

dibagi dalam fungsi-fungsi yang dipimpin oleh seorang ahli 

dibidangnya, dengan hubungan kerja lebih bersifat 

horizontal. 
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3. Berdasarkan sifat hubungan personal. 

a. Organisasi formal, adalah organisasi yang diatur secara 

resmi, seperti: organisasi pemerintahan, organisasi yang 

berbadan hukum. 

b. Organisasi informal, adalah organisasi yang terbentuk 

karena hubungan bersifat pribadi, antara lain kesamaan 

minat atau hobby. 

4. Berdasarkan tujuan 

a. Organisasi yang tujuannya mencari keuntungan atau ‘profit 

oriented‘ 

b. Organisasi sosial atau ‘non profit oriented‘ 

5. Berdasarkan kehidupan dalam masyarakat 

a. Organisasi pendidikan 

b. Organisasi kesehatan 

c. Organisasi pertanian. 

6. Berdasarkan fungsi dan tujuan yang dilayani 

a. Organisasi produksi, misalnya organisasi produk makanan, 

b. Organisasi berorientasi pada politik, misalnya partai politik 

c. Organisasi yang bersifat integratif, misalnya serikat pekerja 

d. Organisasi pemelihara, misalnya organisasi peduli 

lingkungan. 

 

 



18 
 

7. Berdasarkan pihak yang memakai manfaat. 

a. Mutual benefit organization, yaitu organisasi yang 

kemanfaatannya dinikmati oleh anggotanya, seperti 

koperasi. 

b. Service organization, yaitu organisasi yang 

kemanfaatannya dinikmati oleh pelanggan, misalnya bank. 

c. Business organization, organisasi yang bergerak dalam 

dunia usaha, seperti perusahaan-perusahaan. 

d. Commonwealth organization, adalah organisasi yang 

kemanfaatannya terutama dinikmati oleh masyarakat 

umum, seperti organisasi pelayanan kesehatan. Contohnya 

rumah sakit, Puskesmas. 

(http://devinsensia.wordpress.com/2010/12/07/jenis-jenis-
organisasi/ diakses tanggal 23 Februari 2011 pukul 20.00 
WIB dan Huraerah, 2006: 9) 

 
 

Dengan melihat jenis organisasi berdasarkan sifat hubungan 

personal, dimana fandom termasuk dalam organisasi nonformal yang 

terbentuk karena kesamaan hobby. Seperti yang dikutip oleh abu huaerah 

dan purwanto dalam soetarno (1994) bahwa ciri-ciri komunikasi adalah 

adanya motif yang sama, adanya sikap in-group dan out-group, adanya 

solidaritas, adanya Struktur kolompok, dan adanya norma kelompok 

(Huraerah, 2006: 6).  Jadi, Fandom dapat dikatakan sebagai sebuah 
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organisasi.  Hal ini juga terkait dengan Triple S sebagai satu fandom 

pecinta korea.  

Triple S Indonesia adalah sebuah Fandom, dimana didalamnya 

terbagi beberapa sub fandom yaitu fandom triple S setiap wilayah di 

indonesia. biasanya di setiap sub fandom memiliki satu atau dua orang 

yang dipercayai sebagai pengurus (koordinator fandom).  Biasanya, 

orang yang ditunjuk menjadi pengurus tersebut adalah orang yang aktif 

mencari informasi ataupun membuat acara-acara untuk sub fandom 

tersebut.  

 

E.4 Media Komunikasi pada Fandom 

Tentunya di dalam sebuah fandom memiliki yang dinamakan 

komunikasi organisasi. Biasanya fandom khususnya triple S 

menggunakan media untuk saling berkomunikasi antar anggota 

mereka. Media adalah alat atau saranan yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dari komunikator pada khalayak. 

Menurut Mc Luhan ’Global Village’ seperti yang dikutip dalam 

Purwanto (2008:21), perkembangan media komunikasi 

memungkinkan jutaan orang di seluruh dunia dapat berhubungan 

dengan hampir setiap sudut dunia tanpa terkecuali. Sedangkan 

menurut Edward R Murrowme mengatakan bahwa sistem komunikasi 

bersifat netral. Tidak punya kesadaran maupun nilai moral. Sistem 
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tersebut akan menyebarkan kebenaran maupun kesalahan, hal bernilai 

ataupun sampah. (Purwanto, 2008:21) 

Saluran-Saluran Komunikasi baru berupa:  

1. Internet, Email, Messenger 

a. Media jejaring sosial : Facebook, twitter, friendster, 

plurk, koprol dan snaptu.  

b. Email dan messager: yahoo, google mail, MSN 

messager, dan MIRC.  

c. Website dan blog: Blogger, wordpress, dan multiply.  

d. Video dan music Download and uploader: youtube, 

4shared, mediafire, megaupload, dan indowebster. 

2. Tele-Conference, Video Conference 

3. Multimedia : Image, Audio, Text, 

 

E.4.1 Media antar pribadi 

Untuk hubungan perorangan (antar pribadi), maka media 

yang tepat digunakan ialah surat dan telepon. Surat adalah 

media komunikasi antar pribadi yang makin banyak digunakan, 

terutama dengan makin meningkatnya sarana pos serta makin 

banyaknya penduduk yang dapat menulis dan membaca. Media 

komunikasi yang lainnya adalah telepon. Telepon semakin 

banyak digunakan di indonesia, bukan saja untuk kepentingan 
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komunikasi yang bersifat pribadi, tetapi untuk kepentingan 

bisnis dan pemerintahan.  

Berjalannya waktu, sistem komunikasi telah maju sangat 

pesat. Kini telah marak penggunaan telepon genggam 

(handphone). Dengan adanya telepon genggam, masyarakat 

dapat berkomunikasi dari jarak sejauh apapun dan dimanapun 

serta didukung dengan fitur-fitur menarik di dalamnya. Salah 

satu yang sering digunakan saat ini adalah Short message 

Service (SMS).  

 

E.4.2 Media kelompok 

Dalam aktivitas komunikasi yang melibatkan khalayak 

lebih dari 15 orang, maka media komunikasi yang banyak 

digunakan adalah media kelompok, misalnya rapat, seminar, dan 

konperensi. Rapat biasanya digunakan untuk membicarakan hal-

hal penting yang dihadapi oleh suatu organisasi.  

 

E.4.3 Media publik  

Jika khalayak lebih dari 200-an orang maka media 

komunikasi yang digunakan biasanya disebut media publik, 

misalnya rapat akbar, rapat raksasa, dan semacamnya. Dalam 

rapat akbar, khalayak berasal dari berbagai macam bentuk, 

tetapi masih mempunyai homogenitas.  
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E.4.4 Media massa.  

Jika khalayak tersebar tanpa diketahui dimana mereka 

berada, maka biasanya digunakan media massa. Media massa 

adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari 

sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-

alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan 

televisi.  

Karakteristik media masa antara lain: 

1. Bersifat melembaga, artinnya pihak yang mengelola 

media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari 

pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian 

informasi.  

2. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan 

kurang memungkinkan terjadinya dialog antara 

pengirim dan penerima.  

3. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi 

rintangan waktu dan jarak, karena ia memiliki 

kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, dimana 

informasi yang disampaikan diterima oleh banyak 

orang pada saat yang sama.  

4. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, 

televisi, surat kabar, dan semacamnya.  
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5. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh 

siapa saja dan dimana saja tanpa mengenal usia, jenis 

kelamin, dan suku bangsa.  

(Cangara, 2003: 131 - 134) 

 

E.5 Model Jaringan Komunikasi 

Organisasi adalah komposisi sejumlah orang-orang yang 

menduduki posisi atau peranan tertentu dan sering terjadi pertukaran 

pesan. Pertukaran pesan itu melalui jalan tertentu yang dinamakan 

jaringan komunikasi. Jaringan dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, 

kelompok kecil sesuai dengan sumberdaya yang dimilikinya akan 

mengembangkan Bentuk komunikasi yang menggabungkan beberapa 

struktur jaringan komunikasi. jaringan komunikasi ini merupakan sistem 

komunikasi umum yang akan digunakan oleh kelompok dalam 

mengirimkan pesan dari satu orang ke orang lainnya. Kedua, jaringan 

komunikasi ini bisa dipandang sebagai struktur yang diformalkan yang 

diciptakan oleh organisasi, sebagai sarana komunikasi organisasi.  

Peranan individu dalam sistem komunikasi ditentukan oleh 

hubungan struktur antara satu individu dengan individu lainnya dalam 

organisasi. Hubungan ini ditentukan oleh Bentuk hubungan interaksi 

individu dengan arus informasi dalam jaringan komunikasi. Ada enam 

peranan jaringan komunikasi yaitu:   
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1. Opinion Leader, adalah pimpinan informal dalam organisasi. 

Orang tanpa jabatan formal dalam semua sistem sosial, yang 

membimbing pendapat dan mempengaruhi orang-orang dalam 

keputusan mereka. Kalangan ini sangat dipercayai orang lain 

untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. 

2. Gate keepers, individu yang mengontrol arus informasi di antara 

anggota organisasi yang berada ditengah suatu jaringan dan 

menyampaikan pesan dari satu orang kepada orang lain atau tidak 

memberikan informasi. Dalam hal ini gate keepers mempunyai 

kekuasaan dalam memutuskan apakah suatu informasi penting 

atau tidak.  

3. Cosmopolites, individu yang menghubungkan organisasi dengan 

lingkungannya. Mereka mengumpulkan informasi dari sumber-

sumber yang ada dalam lingkungan dan memberikan informasi 

mengenari organisasi kepada orang-orang tertentu pada 

lingkungannya.  

4. Bridge,anggota kelompk atau klik dalam satu organisasi yang 

menghubungkan kelompok itu dengan anggota kelompok lainnya.  

5. Liaison, penghubung di antara satu kelompok dengan kelompok 

lainnya yang bukan merupakan anggota dari suatu kelompok. 

6. Isolate, anggota organisasi yang mempunyai kontak minimal 

dengan orang lain dalam organisasi.  
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Skema 2 

Model Jaringan Komunikasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sumber: Muhammad,2005:102) 

  

Jaringan komunikasi organisasi terbagi menjadi dua bagian yaitu 

jaringan komunikasi formal dan non formal. Bila pesan mengalir melalui 

jalan resmi yang ditentukan oleh hierartki resi organisasi atau oleh fungsi 

pekerjaan maka pesan itu menurut jaringan komunikasi formal. Ada tiga 

bentuk utama dari arus pesan dalam jaringan komunikasi formal yang 

mengikuti garis komunikasi seperti yang digambarkan dalam srtruktur 

organisasi yaitu: 
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1. Downward communication atau komunikasi kepada bawahan. 

Komunikasi ini biasa disebut dengan komunikasi dari atas 

ke bawah. Komunikasi kebawah menunjukkan arus pesan yang 

mengalir dari para atasan atau para pimpinan kepada bawahannya. 

Kebanyakan komunikasi ke bawah digunakan untuk 

menyampaikan pesan-pesan yang berkenaan dengan tugas-tugas 

dan pemeliharaan.  

Menurut Lewis seperti yang dikutip oleh Arni 

Muhammad, komunikasi ke bawah adalah untuk menyampaikan 

tujuan, untuk merubah sikap, membentuk pendapat, mengurangi 

ketakutan dan kecurigaan yang timbul karena salah informasi, 

mncegah kesalahpahaman karena kurang informasi dan 

mempersiapkan anggota organsasi untuk menyesuaikan diri 

dengan perubahan. (muhammad, 2005 : 108) 

Metode komunikasi ke bawah menurut pace 

mengemukakan ada empat klasifikasi metode yaitu: 

1)  Metode lisan 

a) Rapat, diskusi, seminar, konferensi 

b) Interview 

c) Telepon 

d) Sistem interkom 

e) Kontak Interpersonal 

f) Laporan lisan 
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g) Ceramah  

2) Metode Tulisan 

a) Surat 

b) Memo 

c) Telegram 

d) Majalah 

e) Surat kabar 

f) Deskripsi pekerjaan 

g) Panduan Pelaksanaan Pekerjaan 

h) Laporan tertulis  

i) Pedoman kebijaksanaan 

3) Metode Gambar 

a) Grafik 

b) Poster 

c) Peta 

d) Film 

e) Slide 

f) Display 

g) Foto 

4) Metode Campuran 

Campuran dari ketiga metode diatas.  

 (muhammad, 2005:116) 
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2. Upward communication atau komunikasi kepada atasan 

Komunikasi ini biasa disebut komunkasi dari bawah ke 

atas. Komunikasi ke atas adalah pesan yang mengalir dari 

bawahan kepada atasan atau dari tingkat yang lebih rendah 

kepada tingkat yang lebih tinggi.  Prinsip-prinsip komunikasi ke 

atas menurut Planty dan Machaver  adalah sebagai berikut: 

1) Program komunikasi ke atas yang efektif harus 

direncanakan.  

2) Program komunikasi ke tas berlangsung terus menerus.  

3) Program komunikasi ke atas yang efektif menggunakan 

saluran yang rutin 

4) Program komunikasi ke tas yang efektif, menekankan 

kesensitifan dan penerimaan ide-ide yang menyenangkan 

dari level yang lebih rendah 

5) Program komunikasi ke atas yang efektif memerlukan 

pendengar yang objektif.  

6) Program komunikasi ke atas yang efektif memerlukan 

pengambilan tindakan berespons terhadap masalah.  

7) Program komunikasi ke atas yang efektif menggunakan 

bermacam-macam media dan metode untuk memajukan 

arus informasi.  

(pace dalam Muhammad, 2005: 120) 
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3. Horizontal communication atau komunikasi horizontal.  

Komunikasi horizontal adalah pertukaran pesan diantara 

orang-orang yang sama tingkatan otoritasnya di dalam organisasi. 

Metode komunikasi horizontal adalah kontak interpersonal yang 

terdiri dari berbagai tipe yaitu: 

1) Rapat-rapat komite 

2) Interaksi informal pada waktu jam istirahat 

3) Percakapan telepon 

4) Memo dan nota 

5) Aktifitas sosial 

6) Kelompok mutu.  

 

Skema 3 

       Arus Pesan Jaringan Komunikasi 

 

 

 

 

 

(Sumber: purwanto, 2008:9) 

 

Suatu organsasi pada umumnya dikenal dengan 5 model jaringan 

komunikasi, yaitu sebagai berikut: (Devito, 2011:383) 
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1. Model Rantai (Chain) 

Metode jaringan ini memiliki beberapa tingkatan dan 

hanya menggunakan arus komunikasi ke atas atau ke bawah, 

dengan kata lain hubungan komunikasinya langsung ke atas 

atau ke bawah. Metode ini rawan terjadi distorsi atau 

penyimpangan. Misalnya dalam sebuah kelompok memiliki 

10 anggota maka informasi akan tersampaikan ke anggota 

yang ke sepuluh setelah melalui 9 anggota lainnya. 

Skema 4 

Model Jaringan Komunikasi rantai (Chain) 

 

 

(sumber: Devito, 2011:383) 

2. Model Roda (wheel) 

Dalam Model jaringan komunikasi roda (wheel), 

Semua laporan, instruksi perintah kerja dan kepengawasan 

terpusat 1 (satu) orang yang memimpin dan 4 (empat) 

bawahan atau lebih, serta antara bawahan tidak terjadi 

interaksi (komunikasi sesamanya). Semua informasi dari 

anggota kelompok masuk ke “pusat” sesuai dengan 

bidangnya. Setiap anggota hanya mengetahui bidang mereka 

sendiri dan tidak untuk bidang yang lain. 

 

 
A B C D E 
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Skema 5 

Model Jaringan Komunikasi roda (wheel) 

 

 

 

 

 

(sumber: Devito, 2011:383) 

 

3. Model Lingkaran (circle) 

Model jaringan komunikasi lingkaran ini, pada semua 

anggota  bisa terjadi interaksi pada setiap tiga tingkatan 

hirarkinya tetapi tanpa ada kelanjutan untuk tingkatan yang 

lebih tinggi dan hanya terbatas pada setiap level.  

Ciri-cirinya:  

a. Memungkinkan anggota–anggota saling mempengaruhi 

anggota yang berdekatan atau tidak lintas saluran. 

Contoh A ke B, B ke C . 

b. Komunikasi vertikal antara atasa dan bawahan. 

c. Komunikasi horizontal hanya di level paling bawah 

atau tingkat yang paling rendah.  

(http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=8&submit.x

=27&submit.y=18&submit=next&qual=high&submitv

al=next&fname=/jiunkpe/s1/ikom/2006/jiunkpe-ns-s1-

B 

A 

D E 

C 
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2006-51401001-4023-jaringan-chapter2.pdf diakses 

pada tanggal 23 Februari 2011pukul 18.00 WIB) 

 

Skema 6 

Model Jaringan Komunikasi lingkaran (circle) 

 

 

 

 

 

(sumber: Devito, 2011:383) 

 

4. Model Saluran Bebas (all-Channel) 

Model Jaringan Komunikasi Saluran bebas ini adalah 

pengembangan model lingkaran, dimana setiap bidang (3 

level) dapat melakukan interaksi secara timbal balik tanpa 

menganut siapa yang menjadi tokoh sentralnya. Semua 

saluran komunikasi antar tingkatan jenjang hirarkinya tidak 

dibatasi dan setiap bawahan bebas melkukan interaksi dengan 

berbagai pimpinan ataupun sebaliknya 

Ciri-cirinya: 

a. Semua bagian dapat berhubungan 

b. Memungkinkan tiap subjek berkomunikasi dengan 

anggota yang lainnya.  

B 

A C 

D E 
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c. Tidak punya posisi pusat atau semuanya dapat memberi 

informasi.   

d. Tidak ada batasan atau dengan kata lain setiap anggota 

memiliki kedudukan yang sama.  

(http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=8&submit.x=2

7&submit.y=18&submit=next&qual=high&submitval=ne

xt&fname=/jiunkpe/s1/ikom/2006/jiunkpe-ns-s1-2006-

51401001-4023-jaringan-chapter2.pdf diakses pada 

tanggal 23 Februari 2011pukul 18.00 WIB) 

 

Skema 7 

Model Jaringan Komunikasi bebas (all chanel) 

 

 

 

 

 

 

(sumber: Devito, 2011:383) 

 

5. Model Huruf Y  

Model jaringan komunikasi ini tidak jauh berbeda dengan 

model rantai, hanya saja dalam model ini terdapat dua atasan 

yang berbeda devisi tapi dapat membawahi bawahannya.  

A 

E D 

C B 
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Skema 8 

Model Jaringan Komunikasi huruf Y  

 

 

 

 

 

(sumber: Devito, 2011:383) 

 

Bila anggota organisasi berkomunikasi dengan yang lainnya tanpa 

memperhatikan posisi mereka dalam organisasi, maka pengarahan arus 

informasi bersifat pribadi. Karena komunikasi informal ini menyebabkan 

informasi probadi muncul dari interaksi diantara orang-orang dan 

mengalir keseluruh organisasi tanpa dapat diperkirakan. Jaringan 

komunikasi lebih dikenal dengan desas-desus (grapevine) atau kabar 

angin.  

Artribut dari desas-desus (grapevine) adalah sebagai berikut:  

1. Grapevine sangat cepat. Pesan-pesan yang bersifat pribadi 

bebas mengalir kapan diingini oleh pengirimnya.  

2. Grapevine  itu tepat. Berdasarkan hasil penelitian mengenai 

kebenaran atau ketepatan berita-berita yang disampaikan 

dalam jaringan komunikasi informasi ini, davis menyatakan 

A 

C 

D 

E 

B 
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80- 90 % berita mengenai organisasi yang tidak 

kontroversial tepat.  

3. Grapevine membawa banyak informasi.  

4. Grapevine tersebar menurut rantaian kelompok.  

5. Grapevine umunnya berfungsi melalui interaksi cerita dari 

mulut ke mulut 

6. Grapevine umunnya bebas dari pengendalian organisasi 

atau posisi.  

7. Partisipan dalam jaringan komunikasi informal cenderung 

mengambil salah satu dari tiga peranan yaitu sebagai 

pengantara, atau sebagai orang yang terisolasi.  

8. Makin cepat seorang mengetahui sesuatu kejadian tertentu 

makin cepat dia mau menyampaikan pesan itu pada 

temannya yang lain. 

9. Arus informasi yang lebih utama cenderung terjadi di dalam 

kelompok fungsional daripada antar kelompok.  

10. Informasi dari komunikasi informal kurang lengkap dan 

menjadikan orang mungkin salah interpretasi mengenai hal 

itu.  

11. Grapevine cenderung memberikan pengaruh baik maupun 

kurang baik  kepada organisasi.  
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12. Grapevine tidak dapat ditekan atau dikontrol secara 

langsung meskipun grapevine itu dipengaruhi oleh cara-cara 

pimpinan berhubungan dengan mereka.  

13. Pemimpin tidak resmi dalam organsasi sering merupakan 

pusat penerimaan, peng-interpretasian dan penyebaran 

informasi Grapevine pada orang lain.  

14. Laki-laki dan perempuan sama saja aktifnya dalam 

komunikasi informal ini.  

15. Aktifitas Grapevine dalam organisasi bukanlah tanda 

ketidaksehatan organisasi, tetapi merupakan gejala yang 

normal.  

(Muhammad, 2005:125) 

 

F. Kerangka Teoritis 

Dalam penelitian ini peneliti mengacu pada beberapa teori 

organisasi dan komunikasi sebagai berikut: 

1. Teori Lasswell 

Teori ini dikemukakan oleh Harold lasswell pada tahun 1948. 

Teori ini mengungkapkan bahwa dalam komunikasi mengandung 

beberapa unsur yaitu who say what in which channel to whom with 

what effect. (Mulyana, 2005:136). Unsur sumber (who) merangsang 

pertanyaan mengenai pengendalian pesan, unsur pesan (say what) 

merupakan bahan untuk analisis isi, saluran komunikasi (in which 
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channel) dikaji dalam analisis media, unsur penerima (to whom) 

dikaitkan dengan analisis khalayak, dan unsur pengaruh (with what 

effect) jelas berhubungan dengan studi mengenai akibat yang 

ditimbulkan pesan komunikasi massa pada khalayak pembaca, 

pendengar, atau pemirsa.  

Lasswell mengungkapkan tiga fungsi komunikasi, yaitu 

a. The Surveilance of the invironment (pengamatan 

lingkungan)  

b. The Correlation of the partsof society in responding to 

the environment (Korelasi kelompok-kelompok dalam 

masyarakat ktika menghadapi lingkungan) 

c. The Transmission of the social heritage from one 

generation to the next (Transmisi warisan sosail generasi 

yang satu ke generasi yang lain) 

(Mulyana, 2005: 136) 

 

2. Teori Fundamental Interpersonal Relations Orientation (FIRO)  

Teori ini ditemukan pada tahun 1960 untuk menggambarkan hal 

dasar mengenai perilaku komunikasi di suatu kelompok kecil. Teori 

ini menjelaskan bagaimana seseorang memasuki kelompok karena 

adanya tiga kebutuhan interpersonal yaitu inclusion, control, dan 

affection.  
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Asumsi dari FIRO Theory adalah bahwa setiap orang 

mengorientasikan dirinya kepada orang lain dengan cara tertentu dan 

cara ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilakunya 

dalam hubungan dengan orang lain dalam sebuh kelompok. Suatu 

individu terdorong untuk memasuki suatu kelompok karena didasari 

oleh beberapa hal, yaitu : 

1) Inclusion, yaitu keinginan seseorang untuk masuk dalam suatu 

kelompok. Dalam hal ini, seseorang akan berpikir bagaimana 

cara mereka berinteraksi dalam lingkungan kelompok yang 

baru. Ada beberapa kemungkinan yang akan timbul, yaitu 

bereaksi berlebihan (over-react) seperti mendominasi 

pembicaraan, dan kurang bereaksi (under-react) seperti lebih 

sering mendengarkan atau hanya ingin membagi sebagian kisah 

hidup kepada orang-orang yang dipercayai saja. 

2) Control, yaitu suatu sikap seseorang untuk mengendalikan atau 

mengatur orang lain dalam suatu tatanan hierarkis. Dalam hal 

ini, dapat menciptakan beberapa sikap, yaitu otokrat atau sikap 

individu yang memiliki kecenderungan lebih kuat atau 

mendominasi dari pada anggota kelompok lainnya, dan abdikrat 

atau sikap individu yang menyerah dan cenderung mengikuti 

apa yang dikatakan oleh individu yang mendominasi. 

3) Affection, yaitu suatu keadaan dimana seseorang ingin 

memperoleh keakraban emosional dari anggota kelompok yang 
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lain. Dalam situasi ini, seseorang membutuhkan kasih sayang 

sebagai suatu pendukung dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

Ada dua sikap emosional seseorang yaitu 

a)  Overpersonal, suatu keadaan dalam diri individu dimana 

tidak dapat mengerjakan pekerjaan karena tidak adanya 

ikatan kasih sayang,  

b) Underpersonal, suatu keadaan dalam diri individu dimana 

tidak adanya kasih sayang yang diberikan anggota lain tidak 

berpengaruh terhadap pekerjaannya. 

(Wirawan dalam http://ayurai.blog.friendster.com/2010/04/-
teori-teori-komunikasi-kelompok/ diakses pada tanggal 21 
Februari 2011 pukul 19.00 WIB.)  
 

3. Teori Hubungan Manusia 

Teori ini memandang komponen manusia sangat penting dalam 

organisasi dan karena itum mereka menekankan pentingnya individu 

dan hubungan sosial dalam kehidupan organisasi. Berdasarkan hal itu, 

berbagai bentuk komunikasi dikembangkan, baik komunikasi kepada 

bawahan, kepada atasan, horizontal dan komunikasi informal. Dengan 

adanya berbagai bentuk komunikasi yang dominan dalam organisasi 

memungkinkan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam organisasi 

terpenuhi.  (Muhammad, 2005: 128) 
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4. Teori Sistem sosial 

Dalam teori sistem sosial, tiap-tiap bagian dari organisasi saling 

tergantung satu sama lain dalam mencapai tujuan organisasi. Karena 

itu, perlu adanya interaksi dan koordinasi antara bagian yang satu 

dengan bagian yang lainnya atau antara satu komponen dengan 

komponen lainnya. Tipe komunikasi yang dominan dalam organisasi 

yang menggunakan teori ini adalah komunikasi horizontal, baik dalam 

lingkungan organisasi maupun antara organisasi dengan organisasi 

lainnya dalam suprasistemnya. Tipe komunikasi lainnya tetap ada 

hanya tidak dominan. (Muhammad, 2005: 128) 

 

G. Definisi Konsep dan Operasional 

Jaringan Komunikasi didefinisikan sebagai sistem komunikasi 

umum yang digunakan oleh kelompok dalam mengirimkan pesan atau 

informasi dari satu orang ke orang yang lainnya (Devito,2011:382). 

Jaringan komunikasi dapat berupa arus komunikasi, sumber informasi, 

dan penyebaran informasi pada sebuah kelompok.    

Bentuk Jaringan Komunikasi Triple S Indonesia berupa skema 

yang menggambarkan bagaimana bentuk jaringan komunikasi yang 

terjadi di Triple S Indonesia, mulai dari cara berkomunikasi hingga 

pencarian informasi.   
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H. Metode Penelitian 

H.1. Tipe penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan tujuan 

menjelaskan bagaimana bentuk jaringan komunikasi Triple S 

indonesia dalam menjalin hubungan antar sesama anggotanya. 

 

H.2. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini adalah semua hal yang 

berhubungan dengan jaringan komunikasi pada fandom Triple S 

Indonesia dalam menjalin hubungan antar anggota.  

 

 H.3. Unit Analisis 

 Unit analisis dalam penelitian ini adalah para Triple S 

Indonesia yang tergabung dalam media jejaring facebook, Peneliti 

menggunakan media facebook karena para Triple S tersebut berasal 

dari daerah yang berbeda-beda di Indonesia, dan Triple S cenderung 

mengekspresikan kecintaan mereka terhadap boyband SS501 pada 

situs-situs jejaring seperti facebook dan menambah relasi disana. 

Penelitian ini mengindentifikasi bagaimana Bentuk jaringan 

komunikasi antara anak-anak triple S di indonesia, mulai dari 

bagaimana mereka berhubungan satu sama lain dan berbagi 

informasi tentang idola bahkan grup mereka.  
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H.4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan dua cara 

yang meliputi telaah dokumen, yaitu data primer dan data skunder.  

a. Data Primer: diperoleh dari kuesioner dan draft wawancara 

yang ditanyakan atau diberikan kepada responden (Triple S) 

tentang cara mereka berkomunikasi satu sama lain.  

b. Data skunder: diperoleh melalui kepustakaan yang ada, baik 

berupa buku, internet maupun tertulis lainnya yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan yang ada.  

 

H.5. Populasi dan Sampel  

H.5.1 Populasi 

Populasi merupakan salah satu hal penting didalam sebuah 

penelitian. Populasi adalah semua bagian atau anggota dari objek 

yang akan diamati. Populasi bisa berupa orang, benda, objek, 

peristiwa, atau apa pun yang menjadi objek dari survei kita. Populasi 

tidak selalu sama dengan penduduk: orang yang tinggal di wilayah 

geografis tertentu (Eriyanto. 2007 : 61).  

Dalam menentukan Populasi, Peneliti melakukan Prasurvey 

kepada semua Triple S atau fans dari boyband korea SS501 di 

Indonesia yang memiliki jumlah cukup besar. Karena jumlah Triple 

S Indonesia yang belum dapat terukur kepastiannya, maka dalam hal 
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ini peneliti memfokuskan kepada Triple S Indonesia yang bergabung 

di facebook sebagai populasi penelitian dengan alasan: 

1. Facebook merupakan salah satu media yang paling 

banyak digunakan oleh para Triple S di Indonesia untuk 

saling berkomunikasi antara satu dan yang lainnya. 

2.  Sebagian besar Triple S Indonesia memiliki akun di 

Facebook . 

3. Facebook dapat mencakup Triple S di seluruh wilayah 

Indonesia.    

4. Facebook jika dibandingkan dengan media internet 

lainnya memiliki fitur yang dapat mempermudah 

komunikasi antara peneliti dan responden  

Berdasarkan Prasurvey, Triple S Indonesia yang bergabung 

di facebook mencapai 2000 orang lebih yang dilihat dari jumlah 

member di grup TSI dimedia tersebut yang kemudian dijadikan 

populasi penelitian. Setelah Peneliti menyebarkan kuesioner kepada 

2000 orang Triple S tersebut, kuesioner yang kembali berjumlah 100 

kuesioner.  

H.5.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti 
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dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. 

(Sugiyono.2008:81).  

Karena sifat populasi yang homogen, maka dari jumlah 

populasi di atas, peneliti mengambil sampel berdasarkan jumlah 

kuesioner yang kembali ke peneliti. Dengan kata lain, jumlah sampel 

pada penelitian ini adalah 100 sampel. 

 

H.6 Teknik pengumpulan data 

H.6.1 Kuesioner  

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan 

kuesioner yang akan disebar pada Sampel (Triple S Indonesia) 

melalui media facebook. Kuesioner adalah teknik pengumpulan 

data melalui pembuatan daftar pertanyaan dengan jumlah pilihan 

jawaban yang telah ditetapkan oleh peneliti (Hamidi, 2010:140)  

Pada penelitian ini, akan menggunakan kuesioner dengan 

Skala Multiple Choice Multiple Response yaitu menyediakan 

banyak pilihan dan responden bebas memilih satu, dua, beberapa 

atau semua pilihan. Jenis skala ini menghasilkan data nominal. Dan 

kuesioner ini juga menyediakan jawaban terbuka yang dapat diisi 

sendiri oleh responden untuk membantu peneliti dalam proses 

analisis faktor-faktor lain yang diluar perkiraan peneliti. 
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H.6.2 Wawancara 

Dalam mencari data untuk penelitian ini  juga akan 

dilakukan wawancara langsung dengan beberapa Triple S 

indonesia. dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara 

secara online melalui media facebook chat dengan beberapa lead/ 

perwakilan dari subfandom triple S perwilayah di Indonesia yang 

dianggap dapat mewakili Triple S lainnya. Metode ini bersifat 

pelengkap untuk melengkapi kekurangan informasi dari metode 

kuesioner dan mencari data yang tidak dapat diperoleh dari 

kuesioner. Lead/perwakilan subfandom Triple S perwilayah yang 

akan diwawancarai adalah sebagai berikut: 

1. Adibah Jufri – Triple S Malang 

2. Siti Rokhimah – Triple S Jakarta 

3. Siska widowati – Triple S Bali 

4. Yunita Purnama Sari – Triple S Bogor 

5. Nurul Saftia – Triple S Palangkaraya 

Dari beberapa orang diatas, dipilih karena mereka 

merupakan salah satu yang paling aktif di dalam subfandom dan 

dianggap sebagai koordinator subfandom di wilayah masing-

masing, dan biasanya mereka mengkoordinir dalam membuat 

event-event untuk setiap wilayahnya.  
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H.6.3 Observasi 

Dalam mencari data untuk penelitian ini peneliti juga 

menggunakan observasi dimana disini peneliti melakukan 

observasi partisipasif. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan 

kegiatan sehari-hari Triple S Indonesia, melakukan apa yang biasa 

dilakukan oleh Triple S Indonesia dan ikut merasakan suka 

dukanya. Observasi ini berupa, mengikuti Gathering Triple S 

Indonesia, berdialog pada grup TSI di facebook, dan lain-lainnya.  

 

H.7 Keabsahan data 

Untuk menguji Keabsahan data peneliti menggunakan uji 

kreadibilitas data sebagai berikut” 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas 

data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang 

telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

(Sugiono.2008:274) 

 Dalam penelitian ini, Triangulasi Sumber dilakukan 

dengan membandingkan hasil data yang didapatkan dari 

Koordinator subfandom, dan anggota Triple S Indonesia.   

2. Triangulasi Metode 

Triangulasi metode digunakan untuk menguji 

kreadibilitas data yang dilakukan dengan membandingkan 
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hasil penemuan dengan beberapa teknik. 

(Moleong.2005:331)  

Dalam Penelitian ini, Triangulasi metode dilakukan 

dengan membandingkan hasil yang di dapat dari 

Kuesioner, wawancara dan hasil observasi peneliti.   

3. Menggunakan Bahan Referensi 

Bahan Referensi adalah adanya pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. 

Seperti Dokumentasi wawancara, foto-toto atau dokumen 

autentik. (Sugiyono.2008:275).  

Dalam Penelitian ini, Keabsahan data ditunjukkan dengan 

beberapa bukti penelitian baik itu berupa foto, 

dokumentasi wawancara, profile informan, dan dokumen-

dokumen lainnya.  

 

H.8. Teknik Analisis data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan analisis deskriptif, untuk menjabarkan Bentuk jaringan 

komunikasi Triple S indonesia dalam menjalin hubungan antar sesama 

anggota triple S. Setelah kerja analisis dilakukan, maka akan dapat 

diketahui bagaimana Bentuk jaringan komunikasi antar Triple S 

Indonesia yang tergabung di facebook, sesuai dengan rumusan masalah 

yang ada.   
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H.9 Interpretasi Data  

Laporan penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif 

atau menjelaskan bagaimana Bentuk jaringan komunikasi Triple S 

indonesia dalam menjalin hubungan antar sesama anggotanya di media 

facebook sesuai hasil penelitian. 


