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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kehidupan di masyarakat selalu mengalami banyak perubahan dari waktu 

ke waktu, perubahan tersebut sering kita jumpai terutama di kalangan anak muda 

di era modern saat ini. Salah satu perubahan tersebut adalah modifikasi motor, 

banyak anak muda saat ini merubah tampilan kendaraannya supaya beda dari yang 

lainnya dan  mendapat suatu kebanggaan tersendiri. Modifikasi motor tersebut 

antara lain seperti modifikasi mesin, body, aksesoris pendukung dan termasuk 

juga modifikasi warna. Perubahan perilaku tersebut secara tidak langsung 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor pesan komunikasi 

interpersonal  antar sesama pelaku modifikasi motor. 

Komunikasi yang dilakukan antara pelaku modifikasi disini berperan 

penting sebagai salah satu  sarana memberikan informasi melalui pesan  yang 

disampaikan pada saat melakukan proses komunikasi dan  memberikan ide – ide 

kreatif terhadap sesama para modifikator. Komunikasi sendiri memiliki banyak 

jenis, salah satunya adalah komunikasi interpersonal.Di dalam kehidupan sehari – 

hari, hubungan interpersonal memainkan peran penting dalam kehidupan 

bermasyarakat.Terutama jika hubungan interpersonal itu mampu memberikan 

dorongan tertentu.Komunikasi Interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antar 

individu  maupun individu dengan sejumlah orang, baik dilakukan secara verbal, 

non verbal maupun lokal. 
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Dibanding dengan komunikasi lainnya, komunikasi interpersonal dianggap 

sebagai komunikasi yang paling efektif dalam upaya mengubah perilaku, sikap, 

dan pandangan seseorang. Anggapan ini didasarkan pada kenyataan bahwa, 

komunikasi interpersonal berlangsung dua arah secara timbal balik, arus balik 

berlangsung seketika, dan juga kerangka  acuan  pesan komunikasi dapat 

diketahui seketika.  

 Karakteristik kehidupan sosial mewajibkan individu untuk membangun 

sebuah relasi dengan yang lain. Sehingga akan terjalin sebuah ikatan perasaan 

yang bersifat timbal balik dalam suatu pola hubungan yang dinamakan hubungan 

interpersonal. Hubungan interpersonal dalam arti luas adalah interaksi yang 

dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam segala situasi dan dalam semua 

bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada 

kedua belah pihak. Hubungan interpersonal ini bisa terjadi dimana saja termasuk 

hubungan interpersonal yang terjadi di dalam suatu komunitas. 

 Komunikasi interpersonal dalam komunitas sangat berperan penting dalam 

kelangsungan sebuah komunitas.Komunitas sendiri kelangsungannya tergantung 

pada komunikasi, pada pertukaran informasi atau pesan, dan meneruskan 

(transmitting) arti komunikasi. Dalam suatu komunikasi khususnya di dalam suatu 

komunitas komunikasinya merupakan suatu proses yang kontinu dan mempunyai 

efek persepsi satu dengan yang lain serta mempunyai ekspektasi apa yang akan 

diperbuat.  

 Seperti kita ketahui saat ini banyak sekali komunitas motor yang berdiri di 

Indonesia khususnya di Kota Malang. Komunitas motor saat ini, anggotanya 

sebagian besar memiliki hobi modifikasi motor. Modifikasi ini dilakukan tidak 
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hanya untuk menyalurkan hobi semata namun juga menjadi kebanggaan tersendiri 

sang pemilik motor. Dengan memiliki motor yang telah dimodifikasi 

akanmembuat nilai dari motor tersebut menjadi meningkat dan akan menarik 

perhatian siapapun yang melihatnya, maka dari itu banyak sekali anggota 

komunitas motor yang seakan berlomba – lomba memodifikasi motornya 

semaksimal mungkin agar tampilannya semakin menarik. 

 Salah satu komunitas motor yang sebagian besar motor yang dimiliki 

anggotanya  sudah disentuh dengan proses modifikasi adalah komunitas Yamaha 

Vixion Club Chapter Malang. YVCI Chapter Malang sendiri adalah sebuah club 

pengendara motor Yamaha Vixion. Sebelum resmi bernama YVCI Chapter 

Malang pada tanggal 9 Januari 2010, sebelumnya Club ini bernama 

VICTORY.YVCI chapter Malang ini merupakan bagian dari Yamaha Vixion 

Club yang berpusat di Kota Jakarta dan sudah berdiri sejak 7 Juli 2007. YVCI 

chapter Malang saat ini telah memiliki 90 orang member yang sudah memiliki 

nomor registrasi, 32 member yang belom terigistrasi dan 28 orang yang masih 

menjadi prospek member. YVCI chapter malang sendiri merupakan club vixion 

terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. (Novan YVCI-N 004, 2015) 

 YVCI Chapter Malang merupakan club yang terbilang besar dan juga 

memiliki member yang selalu bertambah tiap tahunnya. Untuk pelaksanaannya 

sendiri YVCI chapter Malang terbilang ketat dan juga disiplin, baik dalam 

mengikuti agenda kegiatan ataupun hanya sekedar kopi darat wajib dan santai tiap 

minggunya, karena YVCI chapter Malang merupakan club resmi yang bahkan 

sudah memiliki AD – ART, walaupun disiplin dan ketat namun kesan bersahabat 
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dan hangat selalu diutamakan untuk kenyamanan para member. (Joe YVCI-N 

060,2015)  

 YVCI chapter Malang merupakan komunitas yang dirangkul Polres 

Malang untuk menjadi club yang menjadi  mitra kepolisian untuk menjadi pelopor 

keselamatan berkendara. Oleh karena itu pada eksekusi modifikasi motor yang 

dilakukan oleh setiap anggota YVCI chapter Malang harus tetap mematuhi 

prosedur modifikasi yang masih memiliki standar keamanan dan kenyamanan, 

bukan hanya sekedar sebagai gaya atau trend semata. 

Dipilihnya anggota Yamaha Vixion Club Chapter Malang  ini sebagai 

objek penelitian karena member club ini akan memiliki pandangan yang lebih 

peka terhadap modifikasi motor karena memang club ini memiliki jumlah anggota 

yang cukup besar yaitu 150 anggota dan sebagian besar kendaraanyang mereka 

gunakan sudah tersentuh modifikasi baik body, mesin, hingga warna kendaraan, 

bisa dipastikan mereka memiliki alasan tersendiri mengapa mereka melakukan 

modifikasi tersebut. Karena anggota member ini peka terhadap informasi 

modifikasi yang diperoleh dari sesama member dan juga merupakan pelaku 

modifikasi, nantinya  juga akan diketahui adakah pengaruh pesan komunikasi 

interpersonal dan  seberapa besar pengaruh pesan  komunikasi interpersonal 

komunitas yang membuat mereka memilih melakukan modifikasi. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

lebih jauh tentang bagaimana Pengaruh  Pesan Komunikasi Interpersonal sesama 

member terhadap Perubahan Perilaku dalam Modifikasi Motor. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dirumuskan 

suatu permasalahanyang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Adakah pengaruh pesan  komunikasi interpersonal terhadap perubahan 

perilaku  dalam modifikasi motor? 

b. Jika ada, seberapa besar pengaruh pesan komunikasi interpersonal 

terhadap perubahan perilaku  dalam modifikasi motor? 

  

1.3 Tujuan Penelitian  

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

a. Untuk menganalisis pengaruh pesan komunikasi interpersonal sesama 

member terhadap perubahan perilaku dalam modifikasi motor 

b.  Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh pesan Komunikasi 

Interpersonal Sesama member Terhadap Perubahan Perilaku dalam 

Modifikasi Motor  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

dan sumbangan wawasan untuk para mahasiswa maupun masyarakat umum 

tentang komunikasi interpersonal oleh suatu komunitas dan menjelaskan 

seberapa besar tingkat minat dari komunikasi interpersonal yang dilakukan 

oleh komunitas tersebut. 
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b. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan data 

mengenai komunikasi interpersonal dalam suatu komunitas. Sehingga bisa 

menjadi masukan bagi komunitas terkait untuk mengevaluasi hasil 

komunikasi interpersonal yang mereka lakukan selama ini apakah sudah 

efektif terhadap sesama member yang menggemari modifikasi motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


