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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 

Kondisi lingkungan sosial masyarakat memungkinkan komunikasi terjadi 

dimanapun dan kapanpun serta untuk kepentingan yang beragam,  selain 

dilakukan secara individu kepada individu komunikasi kini juga banyak 

digunakan dalam kegiatan komunitas dengan tujuan bersama. Kebanyakan 

komunitas dibuat untuk kepentingan hiburan khususnya komunitas yang dibuat 

oleh para kaum muda. Salah satu komunitas yang menarik diamati di Malang 

adalah “Klinik Nikah Malang” yang berlatar belakang atau memiliki tujuan untuk 

menyampaikan pesan-pesan islami dengan fokus kajian taaruf.  

Pada sebuah observasi yang dilakukan peneliti untuk megetahui aktivitas 

dan ruang lingkup komunitas tersebut, Klinik Nikah Malang yang selanjutnya di 

singkat menjadi Klik adalah sebuah komunitas yang bergerak dibidang edukasi 

tentang pra dan pasca pernikahan. Klik ini berangkat dari keresahan banyaknya 

kaum muda yang banyak menghabiskan waktu hanya untuk berpacaran yang 

dianggap oleh Klinik Nikah sebagai kegiatan yang buang-buang waktu. Klinik  

nikah ini hanya memfokuskan kajian pada percintaan, perasaan, dan parenting 

yang sesuai dengan syariat dan ajaran islam. Awal berdiri Klik ini di tanggal 14 

februari 2014 oleh Angkatan Muda "Al-Fatih"  masjid Ramadhan perum 

Griyashanta kota Malang dan di bantu juga para pengurus ta'amir. Hingga 

sekarang Klinik Nikah telah tersebar di berbagai kota, berdasarkan hasil observasi 
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yang dilakukan oleh peneliti, dengan pengurus Klinik Nikah, cabang Klinik Nikah 

telah tersebar di enam belas kota di Indonesia dengan Malang sebagai pusatnya. 

 Kemampuan suatu komunitas atau organisasi dalam menghadapi 

tantangan era yang terus mobile dan berkembang tergantung pada kemampuan 

memobilisasi sumber daya manusia. Karakteristik yang menentukan dari sistem 

komunitas atau organisasi terletak pada sifat dalam mencapai sasaran. Kekuatan 

suatu komunitas atau organisasi terletak pada manusianya, bukan pada sistemnya, 

teknologinya, prosedurnya atau sumber dananya. Jadi berfungsinya bagian-bagian 

dalam komunitas atau organisasi tergantung pada kemampuan manusia dalam 

lingkup komunitas atau organisasi yang bersangkutan untuk menggerakkannya 

menuju arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menggerakkannya 

manusia harus berinteraksi dengan manusia lainnya sehingga terbentuk 

komunikasi yang efektif. 

 Kegiatan yang dilakukan oleh para pengurus Klinik Nikah adalah dengan 

melakukan pendekatan secara interpersonal kepada kaum muda yang dianggap 

sudah siap menikah dan memutuskan untuk taaruf. Banyaknya keberhasilan yang 

dilakukan oleh komunitas ini terkait anak muda yang kemudian yakin dan mantab 

untuk menikah dengan melakukan taaruf membuat peneliti tertarik untuk 

mengamati cara pendekatan secara interpersonal tersebut. Dalam proses 

memfasilitasi taaruf ini sebagai media dakwah tidak terlepas komunikasi secara 

interpersonal antara pemberi materi dengan anggota komunitas yang digunakan 

oleh Klinik Nikah Malang untuk para mahasiswa yang siap menikah agar proses 

taaruf bisa berjalan dengan efesien. 
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 Kualitas dan berfungsinya divisi-divisi dalam sebuah komunitas atau 

organisasi pada dasarnya bisa dikembalikan kepada kemampuan individu yang 

menjalankan komunitas tersebut. Melihat dari banyaknya keberhasilan yang 

dilakukan oleh Klinik Nikah Malang membuat peneliti meyakini bahwa 

komunitas tersebut telah dijalankan secara professional dan kesungguhan sesuai 

dengan tujuan awal yang ingin dicapai. Untuk menggerakkannya manusia harus 

berinteraksi dengan manusia lainnya sehingga terbentuk komunikasi yang efektif. 

 Hal yang paling penting selain kemampuan individu dalam komunitas 

adalah komunikasi yang dijalankan harus berjalan mengalir dengan membentuk 

kerjasama pemahaman terkait setiap penyampaian pesan dari anggota komunitas 

satu dengan lainnya. Tentu sebuah komunikasi yang baik dan benar akan 

menimbulkan kualitas organisasi atau komunitas didalamnya dan membuat 

kerjasama menjadi nyaman karna tidak terdapat banyak gangguan dalam proses 

komunikasinya.   

 Meskipun penelitian ini dilakukan dalam ringkup komunitas, proses 

komunikasi antara pemateri dan anggota komunitas Klinik Nikah Malang lebih 

sering dilakukan secara personal. Komunikasi interpersonal merupakan suatu 

proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain/pihak lain. Menurut 

pemahaman seperti ini, komunikasi dikaitkan dengan pertukaran informasi yang 

mana isi pesan yang akan disampaikan oleh komunikator dapat diterima dengan 

baik oleh komunikan. Komunikasi interpersonal menghendaki informasi atau 

pesan yang dapat disampaikan dan hubungan di antara orang yang berkomunikasi 

dapat terjalin dengan baik. Oleh karena itu setiap individu dengan tujuan apapun, 
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dituntut untuk memiliki keterampilan komunikasi interpersonal agar mereka bisa 

berbagi informasi, bergaul dan menjalin kerjasama untuk bisa bertahan hidup. Hal 

ini sesuai dengan beberapa pendefenisian komunikasi interpersonal dari beberapa 

ahli. 

 Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi diantara 

seseorang dengan paling kurang seorang lainnya atau biasanya di antara dua orang 

yang dapat langsung diketahui balikannya (Muhammad Arny, 2005: 159). 

Menurut Deddy Mulyana, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai suatu pesan tertentu secara 

langsung, sehingga orang-orang tersebut dapat bereaksi terhadap komunikasi yang 

mereka lakukan, baik itu secara verbal maupun non verbal. Begitu juga William F. 

Glueck, dalam bukunya yang telah dikutip oleh A.W. Widjaya (2000:12), 

menyatakan bahwa komunikasi interpersonal (interpersonal communication) 

merupakan proses pertukaran informasi serta pemindahan pengertian antara dua 

orang atau lebih di dalam suatu kelompok kecil manusia. 

Berdasarkan definisi-definisi diatas, komunikasi interpersonal dapat 

dimaknai oleh peneliti sebagai komunikasi yang dilakukan oleh seseorang kepada 

orang lain yang dilakukan secara tatap muka mengenai suatu masalah tertentu, 

dengan harapan adanya respon dan reaksi terhadap pesan dari komunikator dan 

komunikan. Dalam konteks ini kemudian dijadikan sebuah penelitian dengan 

judul “komunikasi interpersonal antara pemateri dan anggota komunitas dalam 

upaya taaruf dalam komunitas Klinik Nikah Malang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang 

terumus dalam pertanyaan yang akan dikaji lebih lanjut dalam skripsi ini adalah 

sebagai berikut “Bagaimana komunikasi interpersonal antara pemateri dan 

anggota komunitas dalam upaya taaruf dalam komunitas Klinik Nikah Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Melalui rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan 

Untuk mengetahui komunikasi interpersonal yang diterapkan pemateri dan 

anggota komunitas dalam upaya taaruf dalam komunitas Klinik Nikah Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik dalam 

segi akademis maupun segi praktis, antara lain: 

1. Segi Akademis 

a. Sebagai bahan kajian dalam membangun pemikiran dan 

pengembangan ilmu komunikasi khususnya dalam mata kuliah 

komunikasi interpersonal, dan ilmu pengetahuan pada umumnya. 

b. Memberi sumber informasi bagi peneliti berikutnya yang berminat 

melakukan penelitian pada materi yang sama yaitu mengenai kajian 

Komunikasi Interpersonal. 

c. Sebagai bekal wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir dan belajar menganalisis 

permasalahan yang ada. 
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2. Segi Praktis 

a. Menjelaskan peranan komunikasi interpersonal antara pemateri dan 

anggota komunitas dalam upaya taaruf dan media dakwah dalam 

komunitas Klinik Nikah Malang. 

b. Memberikan tambahan wawasan kepada akademisi yang bergerak di 

bidang Komunikasi Interpersonal mengenai pengaplikasian konsep-

konsep dan teori-teori yang terkait dengan Komunikasi Interpersonal. 

c. Memberikan saran mengenai Komunikasi Interpersonal kepada 

stakeholder yang bergerak di bidang terkait. 


