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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Suatu organisasi dapat didefinisikan sebagai sebuah kelompok 

individu yang di organsasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jumlah individu 

sangat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Ada yang 

beranggotakan tiga atau empat orang bekerja dengan kontak yang sangat 

dekat. Yang lainnya memiliki seribu karyawan tersebar diseluruh dunia. Apa 

yang penting dalam hal ini adalah mereka bekerja didalam struktur tertentu. 

Tingkat struktur juga sangat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi 

lainnya. Dalam struktur yang sangat ketat, peran dan posisi setiap orang 

berada dalam hirarki yang didefinisikan dengan jelas. Di dalam organisasi 

dengan struktur yang lebih longgar, peran bisa bergantian, dan status hirarki 

bisa kurang jelas dan relative kurang penting (Devito:1997:337). 

Dalam setiap organisasi terdapat struktur formal maupun informal. 

Sebagai contoh, di organisasi perguruan tinggi terdapat struktur akademik 

formal, dengan rektor sebagai pemimpin tertingginya, para dekan pada tingkat 

hirarki berikutnya,  ketua departemen berikutnya dan para dosen pada tingkat 

hirarki berikutnya. Melalui struktur demikian semua kegiatan universitas 

dapat dilaksanakan. Tetapi ada juga struktur yang informal di dalam 

organisasi perguruan tinggi itu, dan dalam banyak kasus strukturnya 
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menyilang garis hirarki. Sebagai ontoh, misalnya empat dosen matematik 

yang membentuk wadah bersama, dosen sosiologi, dan dosen seni rupa yang 

menghadiri rapat AA bersama, dan para asisten dan para dosen muda yang 

membentuk studi bersama. Struktur informal ini melayani kebutuhan 

manusiawi para individunya dan mempertahankan mereka sebagai satu 

kesatuan (Devito:1997:337). 

Universitas  Muhammadiyah Malang menunjang para mahasiswa yang 

ingin beraktivitas di luar kegiatan akademik. Terdapat 24 Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) yang bisa dipilih untuk diikuti. Salah satunya adalah 

UKM Civitas Bola Basket Muhammadiyah atau biasa disingkat CIBBM. 

Civitas Bola Basket Muhammadiyah memiliki kegiatan tahunan seperti rektor 

cup dan limaba (liga mahasiswa baru). Dalam setiap eventnya Civitas Bola 

Basket Muhammadiyah selalu menampilkan performance yang baik sehingga 

menjadi event yang ditunggu-tunggu penonton. Civitas Bola Basket 

Muhammadiyah juga pernah mengadakan event big four, yaitu kejuaraan bola 

basket antar universitas se- Malang Raya yang diwakili 4 fakultas terbaik dari 

masing-masing universitas.  

Namun pada setiap event yang diadakan, CIBBM sering kali 

kesusahan dalam mengumpulkan pengurus-pengurusnya. Semakin lama 

semakin sedikit yang tetap aktif hingga menjadi pantia dari event tersebut. Hal 

ini yang menjadi perhatian peneliti untuk meneliti salah satu UKM yang 

bergerak dibidang olahraga bola basket itu. Peneliti merupakan pengurus  
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yang terdaftar sejak tahun 2012 hingga 2015, sehingga sedikit banyak sudah 

mengetahui apa saja yang telah atau sedang terjadi di dalam organisasi ini. 

Sebelum memutuskan untuk meneliti CIBBM, peneliti sudah melakukan 

pengamatan terhadap UKM ini sejak berakhirnya kepengurusan 2013-2014. 

Banyak masalah yang mulai terjadi, mulai dari kehilangan sponsor utama 

yang telah lama menaungi UKM CIBBM yang banyak membuat event-event 

besar bersama sponsor tersebut. Mulai perginya pengurus-pengurus aktif 

sebelumnya tanpa ada alasan yang jelas, kurangnya anggota angkatan 19 dan 

20  yang sebenarnya pada saat mendaftar jumlahnya mencapai ratusan orang. 

Bahkan selama event rektor cup basket tahun 2015, jumlah panitianya tidak 

lebih dari 50 orang bahkan terkadang kurang. Selain itu kelompok-kelompok 

yang terbentuk karena kesamaan daerah asal pengurus atau kesamaan fakultas 

di kampus membuat komunikasi di dalam organisasi sedikit canggung untuk 

beberapa pengurus.  

Menurut Redi Panuju dalam (Masmuh:2010:4), dalam kenyataannya 

masalah komunikasi selalu muncul dalam proses organisasi. Oleh sebab itu, 

komunikasi dalam organisasi menjadi sistem aliran yang  menghubungkan 

dan membangkitkan kinerja antar bagian dalam organisasi sehingga 

menghasilkan sinergi. Jadi dengan demikian, komunikasi dalam organisasi 

selain ikut andil membangun iklim organisasi juga ikut membangun budaya 

organisasi. Jika ini dipahami oleh pengelola organisasi maka perbedaan-

perbedaan individu dan ketidakmengertian (misunderstanding) dalam 
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organisasi bisa diperkecil dan dikurangi yang pada akhirnya konflik bisa 

dihindari.  

Dari beberapa masalah yang terjadi di dalam organisasi ini, maka 

peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi yang terjadi di 

dalam organisasi ini agar dapat mempertahankan pengurus yang masih aktif 

agar tidak mengikuti pengurus lainnya yang sudah tidak aktif lagi. Hal ini 

bertujuan untuk menjaga kelangsungan dari organisasi ini kedepannya. Selain 

itu kelompok-kelompok yang terbentuk karena kesamaan daerah asal 

pengurus atau kesamaan fakultas di kampus membuat komunikasi di dalam 

organisasi sedikit agak canggung untuk beberapa pengurus. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan, peneliti 

tertarik untuk mengangkat judul “POLA KOMUNIKASI ORGANISASI 

DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS” (Studi Pada Pengurus Civitas 

Bola Basket Muhammadiyah Periode Kepengurusan 2014-2015). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah   “Bagaimana pola komunikasi organisasi yang dilakukan 

pengurus Civitas Bola Basket Muhammadiyah dalam meningkatkan 

loyalitas?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pola komunikasi yang terjadi didalam organisasi guna 

meningkatkan loyalitas setiap pengurusnya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

D.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

perkembangan ilmu komunikasi khususnya tentang pola komunikasi 

organisasi. Sehingga dapat menjadi rujukan penelitian serupa dimasa yang 

akan datang.  

 

D.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, peneliti dapat mengetahui bagaimana sebuah organisasi 

dapat mempertahankan pengurusnya dan menjaga keloyalitasannya. Serta 

dapat memberikan wawasan kepada khalayak tentang bagaimana sebuah pola 

komunikasi yang terjadi dalam organisasi. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Komunikasi 

Chudren dan Sherman dalam (Moekijat:1993:2) 

mengemukakan komunikasi sering disebut sebagai jaringan yang 
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mengikat bersama semua anggota dan kegiatan dalam suatu 

organisasi. Komunikasi merupakan salah satu dari kegiatan sehari-hari 

yang benar-benar terhubung dengan semua kehidupan kemanusiaan, 

sehingga kadang-kadang kita mengabaikan penyebaran, kepentingan 

dan kerumitannya (Littlejohn dan Foss:2009:3). Komunikasi dapat 

berjalan efektif apabila pengirim dan penerima pesan dapat mengerti 

isi dari pesan yang disampaikan. Menurut Carl Hovland, Janis, & 

Kelley dalam (Riswandi:2009:1-2), komunikasi adalah suatu proses 

melalui dimana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus 

(biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau 

membentuk perilaku orang-orang lainnya (khalayak). 

Komunikasi sebagai suatu proses artinya bahwa komunikasi 

merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara 

berurutan (ada tahapan atau sekuensi) serta berkaitan satu sama 

lainnya dalam kurun waktu tertentu. Sebagai suatu proses, komunikasi 

tidak statis, melainkan dinamis dalam arti akan selalu mengalami 

perubahan dan berlangsung terus menerus. Proses komunikasi 

melibatkan banyak faktor atau komponen. Faktor-faktor atau unsur 

yang dimaksud antara lain meliputi komunikator, komunikan, pesan 

(isi, bentuk, dan cara penyampaiannya), saluran atau media yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan, waktu, tempat, hasil atau 

akibat yang ditimbulkan dan situasi atau kondisi yang ada ketika 
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komunikasi berlangsung. Kegiatan komunikasi akan berlangsung baik 

apabila pihak-pihak yang berkomuikasi (dua orang atau lebih) sama-

sama ikut terlibat dan sama-sama mempunyai perhatian yang sama 

terhadap topik pesan yang disampaikan. (Riswandi:2009:5) 

Komunikasi sebagai interaksi menyertakan komunikasi dengan 

proses sebab-akibat atau aksi-reaksi, yang arahnya bergantian. 

Seseorang menyampaikan pesan, baik verbal atau nonverbal, 

seseorang penerima bereaksi dengan memberi jawaban verbal atau 

menganggukan kepala, kemudia orang pertama bereaksi lagi setelah 

menerima respons atau umpan balik dari orang kedua, dan begitu 

seterusnya. Pokoknya masing-masing dari kedua pihak berfungsi 

secara berbeda, bila yang satu sebagai pengirim, maka yang satunya 

lagi sebagai penerima. Begitu pula sebaliknya. (Mulyana:2008:72-73) 

Komunikasi juga merupakan aktivitas transaksional. Dalam 

aktivitas komunikasi, di antara partisipan komunikasi sejatinya 

membangun makna dari pesan secara kooperatif. Dengan kata lain, 

dalam berkomunikasi, partisipan komunikasi selalu menegosiasikan 

makna. Dalam negosiasi ini, latar belakang masing-masing partisipan 

sangat berpengaruh dalam membangun kesamaan. Makna akan 

terbangun melalui irisan bidang pengalaman diantara mereka. Semakin 

lebar irisan bidang pengalaman, maka akan semakin mudah mencapai 

kesamaan makna. (Santoso dan Setiansah:2010:7) 
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E.2 Pola Komunikasi 

Berkaitan dengan komunikasi merupakan salah satu dari 

kegiatan manusia sehari-hari, maka setiap individu mempunyai pola 

dalam menyampaikan dan menjerima pesan. Menurut Daniel C. 

Fedelman dan Hugh J. Arnold dalam (Moekijat:1993:73-74) ada dua 

pola dalam organisasi. Pola pertama adalah jaringan komunikasi 

formal, yang sangat menyerupai sruktur organisasi. Ada saluran-

saluran formal melalui mana komunikasi mengalir. Misalnya, seorang 

pegawai hanya dapat berkomunikasi dengan manajer umum melalu 

pengawasnya langsung. Prosedur komunikasi demikian melindungi 

administrator tingkat atas dari informasi yang tidak diperlukan dan 

menguatkan struktur kekuasaan. Pola yang kedua adalah jaringan 

komunikasi informal, kadang-kadang disebut “grapevine”. 

Komunikasi informal ini terjadi di luar saluran-saluran yang telah 

ditentukan, dan paling sering dilakukan dalam interaksi tatap muka 

atau dengan telepon. Komunikasi informal ini dapat berhubungan 

dengan tugas atau dengan kemasyarakatan. Grapevine dapat 

digunakan oleh manajemen puncak untuk membuat pengumuman-
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pengumuman tidak resmi. Tiap orang dalam organisasi mempunyai 

peranan dalam jaringan komunikasi formal dan peranan dalam 

jaringan komunikasi informal, dan kedua peranan ini sangat 

mempengaruhi berapa banyak dan jenis informasi apaah ia akan 

menerimanya. 

Ada banyak pendapat yang mengemukakan tentang pola 

komunikasi. Diantaranya sebagai berikut : 

1. Stephen P. Robbins (Moekijat:1993:75) dimensi vertikal dan 

horizontal dalam komunikasi organisasi dapat digabungkan dalam 

bermacam-macam pola atau dalam apa yang disebut jaringan-

jaringan komunikasi.  

2. Arum Monappa dan Mirza S. Saiyadain (Moekijat:1993:90) 

apabila kita mengamati pola-pola komunikasi dalam sejumlah 

organisasi, atau dalam organisasi yang sama pada waktu-waktu 

yang berlainan, makan ita 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 pekerjaan. 

Jaringan-jaringan ini menunjukkan kepada kita bagaimana 

kelompok-kelompok itu saling bergantun dan bagaimana 

hubungan kerja diantara anggota-anggotanya. Jaringan-jaringan 

komunikasi juga menunjukkan pemeliharaan umum organisasi, 
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hubungan atasa-bawahan, dan sampai suatu tingkat, kepuasan para 

pegawai.   

3. James A.F. Stoner dan Charles Wankel (Moekijat:1993:79), 

beberapa penelitian yang sangat menarik telah dilakukan terhadap 

saluran-saluran komunikasi dalam organisasi dan pengaruhnya 

terhadap kecermatan komunikasi, pelaksanaan tugas, dan kepuasan 

anggota kelompok.  Penelitian ini khususnya adalah penting 

karena manajer-manajer mempunyai pengaruh terhadap bagaimana 

saluran-saluran komunikasi itu berkembang dalam unit-unit 

mereka. Misalnya, struktur kekuasaan formal yang dibuat oleh 

manajer-manajer akan membantu menentukan siapa yang akan 

saling mempengaruhi dengan siapa. Dengan demikian manajer-

manajer dapat merencanakn unit-unit pekerjaan mereka untuk 

memudahkan komunikasi yang efektif. 

Berikut adalah lima jaringan komunikasi pokok yang 

merupakan jenis umum pola komunikasi dan dapat dijumpai di 

umumnya kelompok dan organisasi (Devito:1997:344-345): 
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Semua Saluran   

Gambar 1.1 

Struktur Lingkaran. Struktur lingkaran tidak memiliki 

pemimpin. Semua anggota posisinya sama. Mereka memiliki 

wewenang yang atau kekuatan yang sama untuk mempengaruhi 

kelompok. Setiap anggota bisa berkomunikasi dengan dua anggora 

lain di sisinya. 

Struktur Roda. Struktur roda memiliki pemimpin yang jelas, 

yaitu yang posisinya di pusat. Orang ini merupakan satu-satunya yang 

dapat mengirim dan menerima pesan dari semua anggota. Oleh karena 
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itu, jika seorang anggota ingin berkomunikasi dengan anggota lain, 

maka pesannya harus disampaikan melalui pemimpinnya. 

Struktur Y. Struktur Y relatif kurang tersentralisasi dibanding 

dengan struktur rida, tetapi lebih tersentralisasi dibanding dengan pola 

lainnya. Pada struktur Y juga terdapat pemimpin yang jelas (orang 

ketiga dari bawah pada gambar 1.1). Tetapi satu anggota lain berperan 

sebagai pemimpin kedua (orang kedua dari bawah). Anggota ini dapat 

mengirimkan dan menerima pesan dari dua orang lainnya. Ketiga 

anggota lainnya komunikasinya terbatas hanya dengan satu orang 

lainnya. 

Struktur Rantai. Struktur rantai sam dengan struktur 

lingkaran kecuali para anggora yang paling ujung hanya dapat 

berkomunikasi dengan satu orang saja. Keadaan terpusat juga terdapat 

disini. Orang yang berada di posisi tengah lebih berperan sebagai 

pemimpin daripada mereka yang berada di posisi lain. 

Struktur Semua Saluran. Struktur semua saluran atau pola 

bintang hampir sama dengan struktur lingkaran dalam arti semua 

anggota adalah sama dan semuanya juga memiliki kekuatan yang sama 

untuk mempengaruhi anggota lainnya. Akan tetapi, dalam struktur 

semua saluran, setiap anggota bisa berkomunikasi dengan setiap 

anggota lainnya. Pola ini memungkinkan adanya partisipasi anggota 

secara optimum. 

E.3 Komunikasi Organisasi 
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Dalam organisasi, komunikasi menjadi peranan penting dalam 

terjalinnya hubungan harmonis antar anggota. Redding dan Sanborn 

(Masmuh:2010:5) mengatakan bahwa komunikasi organisasi aalah 

pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang 

kompleks. Yang termasuk dalam bidang ini adalah komunikasi 

internal, hubungan manusia, hubungan persatuan pengelola, hubungan 

downward atau komunikasi dari atasan ke bawahan, komunikasi 

upward atau komunikasi dari bawahan ke atasan, komunikasi 

horizontal atau komunikasi dari orang-orang yang sama 

level/tingkatannya dalam organisasi, keterampilan berkomunikasi dan 

berbicara, mendengarkan, menulis, dan komunikasi evaluasi program. 

Sedangkan Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss 

(Masmuh:2010:5) mengatakan, beberapa ciri utama komunikasi 

organisasional  adalah faktor-faktor struktural dalam organisasi yang 

mengharuskan para anggotanya bertindak sesuai dengan peranan yang 

diharapkan. Misalnya, seorang professor diharapkan berperilaku 

tertentu dalam ruang kuliah. Pada acara sosial, dia mungkin sangat 

berbeda karena aturan tersebut tidak diterapkan dalam keadaan khusus 

ini. 

Komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan 

berbagai pesan di dalam organisasi – di dalam kelompok formal 

maupun informal organisasi. Jika organisasi semakin besar dan 
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semakin kompleks, maka demikian juga komunikasinya. Pada 

organisasi yang beranggotakan tiga orang, komunikasinya relative 

sederhana, tetapi organisasi yang beranggotakan seribu orang 

komunikasinya menjadi sangat kompleks. (Devito:1997:340) 

Komunikasilah yang memungkinkan orang mengorganisasi. 

Komunikasi memungkinkan orang untuk mengkoordinir kegiatan 

mereka untuk mencapai tujuan bersama, tetapi komunikasi itu tidak 

hanya menyampaikan informasi atau mentransfer makna saja. Tetapi 

orang atau individu membentuk makna dan mengembangkan harapan 

mengenai apa yang sedang terjadi di sekitar mereka dan antara mereka 

satu sama lain melalui pertukaran simbol. (Masmuh:2010:7) 

Menurut M.T. Myers dan G.E. Myers dalam (Masmuh:2010:8-

22), ada lima penggolongan komunikasi yang biasa dipakai, yaitu :  

1. Komunikasi Lisan dan Tertulis. 

Dasar penggolongan komunikasi lisan dan tertulis ini adalah 

bentuk pesan yang akan disampaikan. Banyak bentuk komunikasi; 

terutama komunikasi antar pribadi (interpersonal communication); 

disampaikan secara lisan maupun tertulis. Karena sebagian besar 

interaksi manusia terjadi dalam bentuk ini, maka berbagai studi 

telah dilakukan untuk menilai manfaat dan efisiensi dari pesan 

yang disampaikan dengan cara ini. Banyak faktor yang 
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menentukan pemilihan di antara kedua bentuk komunikasi itu 

untuk digunakan dalam situasi tertentu. Pertimbangan waktu, 

biaya, ketepatan, preferensi pribadi, keterampilan berkomunikasi 

individual, sumber-sumber daya yang tersedia, dan pertimbangan 

lain menjadi kriteria pengambilan keputusan dalam memilih 

apakah pesan-pesan akan disampaikan dalam bentuk lisan atau 

tertulis. 

2. Komunikasi Verbal dan Non Verbal. 

Jika dua orang berinteraksi, maka informasi mengenai perasaan 

dan gagasan dan ide-ide yang timbul akan dikomunikasikan. 

Informasi mengenai perasaan seseorang dikemukakan secara lisan 

melalui apa yang akan dikatakan dan bagaimana mengatakannya. 

Arti dari kata atau kalimat diperjelas melalui tinggi rendahnya 

suara, dan kapan komunikator berbicara. Perasaan seseorang juga 

dapat dinyatakan melalui berbagai isyarat-isyarat atau signal-signal 

non-verbal dalam percakapan tatap-muka langsung, perasaan, 

keadaan jiwa, atau suasana hati seseorang dinyatakan melalui 

gerakan isyarat (gesture), ekspresi wajah, posisi, dan gerakan 

badan, postur, kontak fisik, kontak pandangan mata, dan stimulasi 

non-verbal lain yang sama perntingnya dengan kata-kata. 

3. Komunikasi ke Bawah, ke aAtas, dan ke Samping. 
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Penggolongan komunikasi ke bawah, ke atas, dan ke samping 

(lateral) ini didasarkan pada arah aliran pesan-pesan dan informasi 

di dalam suatu organisasi. 

a. Komunikasi ke Bawah. 

Komunikasi ke bawah pada umumnya sangat cocok digunakan 

jika manajemen hanya ingin menyampaikan informasi factual 

dan non-kontroversial (tidak menjadi pokok pertentangan), dan 

tujuannya hanya semata-mata memberikan informasi, bukan 

membujuk (persuasive).Komunikasi ke bawah mempunyai 

fungsi pengarahan, perintah, indoktrinasi, inspirasi, dan 

evaluasi. 

b. Komunikasi ke Atas. 

Aliran komunikasi ke atas dari hirarki wewenang yang lebih 

rendah ke yang lebih tinggi biasanya mengalir sepanjang rantai 

komando.Fungsi utamanya adalah untuk memperoleh 

informasi mengenai kegiatan, keputusan, dan pelaksanaan 

pekerjaan karywan pada tingkat yang lebih rendah.Komunikasi 

ke atas dapat berupa laporan prestasi kerja (performance 

report), saran-saran dan rekomendasi, usulan anggaran, 

pendapat atau opini, keluhan, permohonan, bantuan, atau 

instruksi. 

c. Komunikasi Ke Samping.  
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Komunikasi ke samping (lateral communication) terjadi antara 

dua pejabat atau pihak yang berada dalam tingkatan hirarki 

wewenang yang sama (komunikasi horizontal) atau antara 

orang atau pihak pada tingkatan yang berbeda yang tidak 

mempunyai wewenang langsung terhadap pihak lainnya 

(komunikasi diagonal. 

Komunikasi ke samping terjadi secara teratur di antara 

karyawan yang bekerja bersama dalam suatu tim, di antara para 

anggota kelompok karyawan yang berbeda para anggota 

departemen atau bagian yang secara fungsional terpisah, dan di 

antara karyawanlini dan staff. Jadi pola komunikasi ke 

samping sangat berkaitan erat dengan aliran kerja dalam suatu 

organisasi. 

4. Komunikasi Formal dan Informal. 

Komunikasi dalam organisasi juga dapat digolongkan menjadi 

komunikasi formal dan komunikasi informal. Miftah Thoha 

mendefinisikan komunikasi organisasi formal merupakan proses 

komunikasi yang mengikuti jalur hubungan formal yang tergambar 

dalam susunan atau struktur organisasi. 

Adapun komunikasi organisasi informal adalah proses komunikasi 

dimana arus informasinya sesuai dengan kepentingan dan 

kehendak masing-masing pribadi yang ada dalam organisasi 

tersebut. Proses komunikasi informal ini juga sering disebut 
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“grapevine” (selentingan, gossip, atau desas-desus), dikarenakan 

pertumbuhan dan penyebarannya yang nampak serampangan dan 

tanpa direncanakan terlebih dahulu. 

a. Komunikasi Formal. 

Dalam menggunakan komunikasi formal ini, sangat penting 

bagi manajemen menciptakan kondisi yang menyenangkan 

terjadinya komunikasi ke atas maupun komunikasi ke samping 

yang telah dibicarakan di bagian sebelumnya. Aliran iniformasi 

yang bebas; baik dalam komunikasi ke bawah maupun ke 

samping tidak hanya tergantung pada struktur dan iklim 

organisasi yang memungkinkan meningkatnya efektivitas 

komunikasi formal.Tetapi juga tergantung pada penggunaan 

media atau saluran yang paling tepat pada tingkatan yang 

berbeda-beda di dalam struktur organisasi. 

Miftah Thoha lebih memperjelas bahwa proses komunikasi 

struktur formal tersebut pada hakekatnya dapat dibedakan atas 

tiga dimensi sebagai berikut: 

1) Dimensi vertikal, adalah dimensi komunikasi yang 

mengalir dari atas ke bawah dan sebaliknya dari bawah ke 

atas, seperti tergambar dalam susunan organisasi yang 

melukiskan hubungan kerja antara atasan dan bawahan. 

2) Dimensi horizontal, yakni pengiriman dan penerimaan 

berita atau informasi yang dilakukan antara berbagai 
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pejabat yang mempunyai kedudukan sama. Tujuan dari 

komunikasi ini untuk melakukan koordinasi. 

3) Dimensi luar organisasi, dimensi komunikasi ini timbul 

sebagai akibat dari kenyataan bahwa suatu organisasi tidak 

bisa hidup sendirian. Ia merupakan bagian dari 

lingkungannya. Karena itu organisasi membutuhkan 

berbicara atau berkomunikasi dengan pihak luar yang 

berada dalam lingkungannya tersebut. 

b. Komunikasi Informal. 

Komunikasi informal terjadi di antara karyawan dalam suatu 

organisasi yang dapat berinteraksi secara bebas satu sama lain 

terlepas dari kewenangan dan fungsi jabatan mereka. Meskipun 

hubungan yang terjadi dalam komunikasi informal ini 

mengikuti pola yang bebas dari pengaruh organisasi formal, 

akan tetapi komunikasi informal merupakan saluran yang 

penting karena menyebar ke seluruh bagian dalam organisasi 

tanpa memperhatikan struktur dan saluran komunikasi formal. 

Oleh sebab itu perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya 

sebagai berikut : 

1) Memetakan Komunikasi Informal. 

Komunikasi informal dalam suatu organisasi memberi 

petunjuk apakah saluran komunikasi formal telah berfungsi 

secara efektif.Dengan mempelajari komunikasi informal, 
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dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam organisasi 

formal guna mendukung komunikasi dan pencapaian tujuan 

organisasi. 

2) Pengendalian Grapevine. 

Karena grapevine dapat memuaskan kebutuhan karyawan 

untuk berkomunikasi, maka grapevine mempunyai manfaat 

yang cukup bagi organisasi. Meskipun demikian, karena 

terbatasnya penelitian mengenai informasi grapevine  dan 

adanya kesulitan membuat generalisasi cara kerjanya, maka 

manfaat dari grapevine harus dikaji kembali pada masing-

masing organisasi secara tersendiri. 

3) Fungsi Komunikasi Informal. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi utama 

dari komunikasi informal adalah memelihara hubungan 

sosial (seperti: persahabatan dan kelompok informal) dan 

penyebaran informasi yang bersifat pribadi, gossip, dan 

desas-desus. 

4) Sifat dan Karakteristik Komunikasi Informal. 

Pada umumnya pesan-pesan yang disampaikan melalui 

grapevine lebih cepat dibandingkan melalui saluran 

formal.Disamping itu grapevine juga efektif. Bila terjadi 

keragu-raguan, maka biasanya informasi informal 
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grapevine disampaikan dengan cara membedakan siapa 

orang yang layak dan tidak layak menerimanya. 

5) Pola Pengiriman Informasi Grapevine. 

Dalam grapevine, biasanya informasi hanya mengalir 

melalui sejumlah kecil orang yang menerimanya. Dengan 

demikian, pada umumnya pola penyampaian informasi 

grapevine adalah berupa “cluster chain” (rantai 

kerumunan). 

 

5. Komunikasi Satu Arah dan Dua Arah. 

Setiap komunikasi dapat digolongkan menjadi komunikasi satu 

arah dan komunikasi dua arah baik dalam proses komunikasi lisan-

tertulis, verbal-nonverbal, formal-informal, maupun ke atas-ke 

bawah, ke samping. 

a. Komunikasi Satu Arah. 

Jenis komunikasi satu arah ini menghilangkan kesempatan 

untuk memperoleh penjelasan dan konfirmasi. Jenis 

komunikasi ini hanya menekankan penyampaian pesan. 

Contoh yang paling bik adalah perintah dan instruksi lisan 

maupun tertulis dikalangan organisasi militer.  

Komunikasi satu arah mempunyai keuntungan dan 

kerugian.Jenis komunikasi satu arah penyampaiannya, dan 

menghemat waktu dan biaya.Pengirim pesan merasa puas 
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karena tidak adanya kesempatan bagi komunikan untuk 

mempertanyakan informasi yang dikirimkan sehingga dapat 

melindungi atau menutupi kelalaian dan kesalahan yang 

mungkin dilakukannya. 

b. Komunikasi Dua Arah. 

Komunikasi dua arah mempunyai suatu system umpan-balik 

yang terpasang tetap (built-in system of feed back) di 

dalamnya, yang memungkinkan komunikator dapat 

memperileh umpan-balik pesan yang disampaikan. Jenis 

komunikasi ini menjamin informasi dan penjelasan lebih lanjut 

akan diberikan dan terseda setiap saat jika dibutuhkan. Contoh 

dari jenis komunikasi ini adalah seminar bisnis, kelompok-

kelompok partisipatif, dan dalam batas-batas tertentu adalah 

kuliah dalam kelas. Kerugian komunikasi dua arah adalah 

lambat, memakan banyak waktu, dan ada kemungkinan kurang 

effisien karena dapat memberikan kepuasan yang berlebihan 

kepada penerima pesan yang mempunyai kesempatan unutk 

memahami pesan yang dikirimkan sepenuhnya. 

 E.4 Loyalitas 

Hal yang sangat penting di dalam sebuah organisasi adalah loyalitas 

dan kebersamaan dari setiap  dan pimpinannya yang akan sangat menentukan 

kemajuan dan perkembangan organisasi mengingat adanya berbagai tantangan 
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yang seringkali dialami oleh sebuah organisasi. Tanpa adanya loyalitas dan 

kebersamaan, maka sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan baik bahkan 

terkadang tidak akan mampu bertahan apabila didalamnya tidak diterapkan 

sikap loyal dan kebersamaan dengan baik. 

Hal ini dapat dikatakan sebagai kesetiaan terhadap organisasinya 

apabila para anggota organisasi memiliki kesetiaan / loyalitas terhadap 

organisasinya maka ia akan merasa memiliki kesadaran akan kewajiban untuk 

menggunakan semua fasilitas, kemampuan sumber daya yang dimilikinya 

demi kemajuan organisasinya. Semua itu dapat terlihat dari para anggota 

organisasi yang selalu menaati peraturan atau kesepakatan yang telah 

ditentukan baik tertulis maupun lisan. Ia akan mendukung setiap program 

kerja organisasi yang telah dijalankan dan akan mengerjakan bagiannya 

dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tentunya terkadang memerlukan 

pengorbanan baik secara materi maupun waktu yang seringkali tidak dapat 

diterima oleh mereka yang tidak memiliki kesetiaan / loyalitas terhadap 

organisasinya. 

Definisi loyalitas dalam prakteknya seringkali dijabarkan dengan 

sangat berbeda-beda. Menurut kamus besar bahasa Indonesia maka pengertian 

loyalitas sesungguhnya merupakan kepatuhan dan kesetiaan. Selain itu 

loyalitas juga bisa dikatakan setia pada sesuatu dengan rasa cinta, sehingga 

denga rasa loyalitas yang tinggi seseorang merasa tidak perlu untuk 

mendapatkan imbalan dalam melakukan sesuatu untuk organisasi tempat ia 
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meletakkan loyalitasnya. Dalam loyalitas terkandung beberapa unsur 

diantanya pengorbanan, kepatuhan, komitmen, ketaatan dan kesetiaan. 

Menurut Luthan, individu yang mempunyai loyalitas terhadap 

organisasi akan mempunyai perasaan yang positif terhadap organisasi, dengan 

cara memperlihatkan adanya keinginan untuk tetap dalam organisasi serta 

memiliki kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai-nilai dan 

tujuan organisasi, serta kesediaan untuk bekerja semaksimal mungkin dalam 

organisasi. Hasil studi Morris dan Sherman menyebutkan bahwa loyalitas 

anggota dapat dilihat dari adanya peran aktif anggota dalam organisasi. Hal 

ini dapat dikatakan bahwa masing-masing anggota selalu ikut serta dan 

memiliki peran penting dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. 

Ini semua dilakukan demi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati 

bersama. 

Loyalitas sendiri merupakan satu bentuk dari sebuah sikap. Sikap 

merupakan kecenderungan untuk bertindak, untuk bereaksi terhadap rangsang. 

Oleh karena itu manifestasi sikap tidak dapat langsung dilihat, akan tetapi 

harus ditafsirkan terlebih dahulu sebagai tingkah laku yang masih tertutup. 

Pada hakekatnya sikap adalah suatu interelasi dari berbagai komponen, 

dimana komponen-komponen tersebut terbagi menjadi tiga : 

1. Komponen Kognitif. 
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Yaitu komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau 

informasi yang dimiliki seseorang tentang obyek sikapnya. Dari 

pengetahuan ini kemudian akan terbentuk suatu keyakinan tertentu 

tentang obyek sikap tersebut. 

2. Komponen Afektif. 

Yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang dan tidak 

senang. Jadi sifatnya evaluatif yang berhubungan erat dengan nilai-

nilai kebudayaan atau sistem nilai yang dimilikinya. 

 

 

3. Komponen Konatif. 

Yaitu merupakan kesiapan seseorang untuk bertingkah laku yang 

berhubungan dengan obyek sikapnya. 

Sebuah sikap sosial dapat terbentuk dari adanya interaksi sosial yang 

dialami oleh individu. Interaksi sosial mengandung arti adanya kontak sosial 

dan hubungan antar indvidu sebagai anggota kelompok sosial. Dalam 

interaksi sosial terjadi hubungan saling mempengaruhi diantara individu yang 

satu dengan yang lain. Terdapat berbagai faktor yangn mempengaruhi 

pembentukan sikap, salah satunya adalah media massa. Sebagai sarana 

komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, 

majalah, dan lain-lain mempunyai pengaruh dalam pembentukan opini dan 

pembentukan orang. Dalam menyampaikan informasi sebgai tugasnya, media 
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massa membawa pula pesan-pesan berisi sugesti yang dapat mengarahkan 

opini seseorang. 

Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan 

kognitif bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Pesan-pesan sugesti 

yang dibawa oleh informasi tersebut, apabila cukup kuat, akan memberi dasar 

afektif dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah arah sikap tertentu. 
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E.5 Teori yang Digunakan 

 Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori penetrasi sosial 

dan teori perspektif pertukaran. Teori penetrasi sosial, Altman dan Taylor 

mengemukakan inti teori ini dalam hubungan antar pribadi selalu ada 

penyusupan sosial. Ketika kita baru berkenalan dengan seseorang, kita mulai 

dengan suatu suasana yang tidak akrab, namun setelah proses hubungan terus 

berlanjut maka situasi hubungan mulai berubah menjadi lebih akrab. 

Akibatnya setiap orang menghitung keuntungan dan kerugian yang bisa 

diterima akibat hubungan tersebut. Kesimpulan, hubungan antarpribadi selau 

melalui suatu proses yang berubah terus menerus. (Liliweri, Alo:1997:53). 

 Teori perspektif pertukaran, yang dikembangkan oleh Thiltbaut dan 

Kelley. Inti teori ini mengatakan bahwa hubungan antarpribadi bisa diteruskan 

dan dihentikan. Hal ini disebabkan karena dalam perkembangan hubungan 

antarpribadi, setiap organ mempunyai pengalaman tertentu sehingga dia dapat 

membandingkan faktor – faktor motivasi dan sasaran hubungan antarpribadi 

yang dilakukan diantara beberapa orang. Makin besar keuntungan yang 

diperoleh dari hubungan antarpribadi, maka makin besar pula peluang 

hubungan tersebut diteruskan. Sebaliknya, semakin kecil keuntungan yang 

diperoleh dari hubungan antarpribadi maka makin kecil pula hubungan 

tersebut diteruskan. (Liliweri, Alo:1997:53-54) 
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F. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pola komunikasi yang 

terjadi dalam organisasi CIBBM dalam meningkatkan loyalitas anggota 

aktifnya. Pola komunikasi yang dimaksud adalah pola komunikasi formal, 

pola komunikasi informal, dan pola komunikasi struktur (struktur lingkaran, 

struktur roda, struktur Y, struktur rantai, dan struktur semua saluran). 

 

G. Metode Penelitian 

G.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang dipakai peneliti adalah pendekatan 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Meleong (2005) adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain sebagainya. Denzin dan Lincoln menambahkan, penelitian 

kualitatif lebih ditujukan untuk mencapai pemahaman mendalam mengenai 

organisasi atau peristiwa khusus daripada mendeskripsikan bagian 

permukaaan dari sampel besar dari sebuah populasi. (Herdiansyah:2010:7-9) 

G.2  Tipe dan Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe deksriptif, bertujuan untuk 

mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya 

mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi 
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yang sekarang ini sedang terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian 

deksripctif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai 

keadaaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. 

(Mardalis:2014: 26)  

Dasar penelitian ini adalah studi lapang (field study research) yang 

merupakan penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan 

suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjeknya bisa 

individu, kelompok, institusi, lembaga, atau masyarakat (Masyuhri dan 

Zainuddin:2008:25). 

G.3 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juli hingga Oktober karena 

di waktu tersebut  CIBBM sudah melaksanakan event tahunan rektor cup 

2015. Waktu ini dipilih karena rektor cup basket 2015 merupakan event 

terakhir dari kepengurusan Civitas Bola Basket Muhammadiyah periode 2014 

- 2015. Lokasi penelitian dilakukan di unit kegiatan mahasiswa Civitas Bola 

Basket Muhammadiyah yang mempunyai kantor kesekretariatan di lapangan 

basket Universitas Muhammadiyah Malang dan ditempat sesuai kesepakatan 

dengan subjek. 

G.4 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang yang menjadi pengurus Civitias Bola Basket Muhammadiyah periode 
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2014 – 2015. Pengurus Civitas Bola Basket Muhammadiyah adalah anggota 

yang terdaftar pada struktur organisasi kepengurusan. 

G.5 Teknik Pengumpulan Data 

 G.5.1 Observasi 

Observasi adalah kegiatan mencari data yang dapat digunakan 

untuk mmberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.Jadi observasi 

dapat dilakukan hanya pada perilaku/sesuatu yang tampak, sehingga 

potensi perilaku seperti sikap, pendapat jelas tidak dapat diobservasi. 

Disamping itu, sesutau disebut obseervasi apabila mempunyai 

tujuan; melihat, mengamati, mencermati sesuatu perilaku tidak dapat 

disebut observasi jika tidak memiliki tujuan. Obervasi dapat dilakukan 

dengan cara ikut berpartisipasi (observasi partisipan) dalam kegiatan 

yang diobservasi ataupun tidak, yang jelas observasi merupakan teknik 

pengumpulan data yang penting dalam penelitian kualitatif. 

(Suharsaputra:2012:209). 

Observasi dilakukan peneliti dengan cara ikut bergabung di 

setiap kegiatan yang diadakan Civitas Bola Basket Muhammadiyah. 

Mengamati setiap komunikasi yang terjadi di group media sosial 

mereka (dalam hal ini Civitas Bola Basket Muhammadiyah 

menggunakan aplikasi Line) dan juga mengamati perilaku setiap 

pengurus. Selain itu peneliti juga mengikuti kegiatan di luar 
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kepengurusan organisasi seperti berkumpul bersama dan bermain 

basket. 

 G.5.2 Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu.Percakapan itu dilaukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud 

mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba, 

antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, oraganisasi, 

perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. 

(Meleong:2007:186) 

Peneliti akan melakukan wawancara terstuktur dengan 

pertanyaan yang sudah peneliti susun. Namun jika pada 

pengaplikasiannya jawaban yang diberikan terwawancara keluar dari 

apa yang ditanyakan peneliti namun masih berhubungan dengan topik 

wawancara, maka peneliti akan menggunakan wawancara tak 

terstruktur guna mendapatkan informasi lebih banyak. 

G.6 Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan & Biklen (1982) dalam (Meleong:2007:248), 

analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 



32 
 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.  

Menurut Milles dan Huberman dalam (Sugiyono:2008:245) 

menyatakan analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan 

masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai 

penulisan hasil akhir. Teknik analisis model Milles dan Huberman 

adalah sebagai berikut (Parwito:2007:104-106): 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Membuat catatan yang dimaksudkan adalah gagasan-

gagasan atau ungkapan yang mengarah pada teorisasi 

berkenaan dengan data yang ditemui. Catatan mengenai 

data atau gejala tertentu dapat dibuat sepanjang satu 

kalimat, satu paragraf, atau beberapa paragraf. Kemudian 

yang terakhir peneiti harus menyusun konsep-konsep serta 

penjelasan berkenaan dengan tema, pola, kelompok yang 

bersangkutan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data melibatkan langkah-langkah 

mengorganisasikan data yakni menjalin (kelompok) data 

yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga 
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seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam 

satu kesatuan karena dalam penelitian kualitatif data 

biasanya berankea ragam perspektif dan terasa 

bertumpuknya maka penyajian data (data display) pada 

umumnya sangat membantu dalam proses analisis. 

3. Penarikan dan Pengujian Kesimpulan ( Drawing and 

Verifying Conclusion) 

Langkah yang terakhir dari model Milles dan Huberman 

adalah penarikan dan pengujian kesimpulan yakni peneliti 

akan menyajikan data dengan uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori.  
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  Pengumpulan Data     Penyajian Data 

 

 

 

Reduksi Data    Penarikan/Pengujian 

Kesimpulan  

     Gambar 1.2 

Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman (Muslimin:2011:26) 

G.7 Keabsahan Data 

Untuk melihat keabsahan data yang diteliti, maka peneliti 

menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. 

Denzin (1978) dalam (Meleong:2007:330), membedakan empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.  
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Teknik triangulasi yang peneliti pakai menggunakan 

triangulasi sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari subjek satu 

dan yang lainnya dalam penelitian kualitatif.  


