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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Dalam sosiologi, kata komunikasi mengandung pengertian yang luas, oleh 

karena itu dipakai kata komunikasi sosial. Komunikasi sosial mempunyai arti 

tersendiri yang berkaitan dengan hal ihwal pemberitahuan dalam lingkup 

masyarakat luas. Secara definitif, komunikasi sosial ialah suatu proses interaksi 

dimana seseorang atau suatu lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain 

supaya pihak lain itu dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampai1. 

komunikasi adalah persyaratan yang utama dalam kehidupan manusia, tidak 

ada manusia yang melepaskan hidupnya untuk berkomukasi antar sesama, 

dengan seperti itu, komunikasi sosial sangat penting dalam kehidupan manusia 

pada umumnya untuk membantunya berinteraksi dengan sesama, karena 

manusia tercipta sebagai mahluk sosial, sifat manusia yang selalu berubah-

ubah hingga kini belum dapat diselidiki dan dianalisis secara tuntas hubungan 

antara unsur- unsur di dalam masyarakat secara lebih mendalam dan 

terorganisir.  

Melalui komunikasi sosial masyarakat dapat memenuhi kebutuhan 

emosional dan meningkatkan kesehatan mental, manusia belajar tentang makna 

cinta, kasih sayang, simpati, keintiman, rasa hormat, rasa bangga, irihati, 

bahkan kebencian, karenanya manusia tidak mungkin dapat mengenal cinta 

bila tidak mengenal benci, tidak akan mengenal makna pelecehan bila tidak 

mengenal makna penghormatan. Melalui umpan balik orang lain manusia 

memperoleh informasi bahwa mereka termasuk orang yang sehat jasmani dan 

rohani, orang yang berharga dan sebagainya. Untuk memperoleh kesehatan 

emosional, manusia harus memupuk perasaan-perasaan positif dan mencoba 

menetralisasikan perasaan-perasaan negatif. Orang yang tidak pernah 

memperoleh kasih sayang dari orang lain akan mengalami kesulitan untuk 

menaruh perasaan itu terhadap orang lain, karena ia sendiri tidak pernah 

mengenal dan merasakan perasaan tersebut.  

                                                           
1Sutaryo. 2005. Sosiologi Komunikasi. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran (hlm 23-24) 



 

2 
 

Komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa komunikasi dilakukan untuk 

pemenuhan-diri, untuk terhibur, untuk nyaman dan tentram dengan diri-sendiri 

dan juga orang lain. Beberapa orang berbicara bisa berjam-jam dengan topik 

yang berganti-ganti tanpa tercapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

Pesan-pesan yang dipertukarkan mungkin hal-hal yang tidak begitu penting, 

namun membuat mereka merasa senang, karena sejatinya perilaku manusia itu 

dimotivasi oleh kebutuhan untuk menjaga keseimbangan emosional atau 

mengurangi ketegangan internal dan rasa frustasi. Kita sering bisa memahami 

mengapa seseorang yang mencurahkan persoalan pribadinya kepada orang lain 

yang dipercayainya (curhat) atau bahkan kita sendiri sering mengalaminya, 

menjadikan beban emosionalnya berkurang. 

Komunikasi semacam ini dapat sekaligus berfungsi sebagai mekanisme 

untuk menunjukkan adanya ikatan sosial dengan orang yang bersangkutan, 

apakah sebagai kerabat, sahabat, teman kuliah dulu, dan sebagainya. 

Membangun komunikasi dengan orang lain, kita dapat memenuhi kebutuhan 

emosional dan kecerdasan, dengan memupuk hubungan yang hangat dengan 

orang-orang di sekitar kita. Tanpa pengasuhan dan pendidikan yang wajar, 

manusia akan mengalami kemunduran emosional dan kecerdasan. Kebutuhan 

emosional dan kecerdasan itu kita peroleh pertama kali dari keluarga, lalu 

orang-orang terdekat seperti kerabat dan teman sebaya, masyarakat umum, 

sekolah dan bahkan media massa2. 

Kota Malang yang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah 

kota Surabaya, yang juga mempunyai permasalahan sosial sendiri, yakni 

tingginya angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran, kesehatan, 

Kawasan kumuh, kualitas sarana dan prasarana belum memadai belum 

optimalnya pengendalian tata ruang kota, sarana dan manajemen transportasi 

yang kurang memadai, kualitas lingkungan yang semakin menurun, 

kemacetan, serta reformasi birokrasi yang belum maksimal dibidang tata 
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Susanto, Phil. Astrid S. 1985.Komunikasi Sosial di Indonesia, Jakarta: Bina Cipta 
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pemerintahan. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kota 

Malang yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah) 5 (lima) tahun sebelumnya maka dirumuskan isu strategis 

pembangunan Kota Malang yang dihadapi dan harus diselesaikan dalam 

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2013- 2018 

sebagai berikut : 

a. Adanya berbagai dampak dinamika perkembangan kota menuju “kota 

metropolis”. kota Malang sebagai kota besar yang menuju kota metropolis, 

saat ini sudah dirasakan problematika perkotaan yang berkaitan dengan 

sarana transportasi, persampahan, kependudukan,dan drainase perkotaan. 

b. Pengelolaan Kependudukan yang Berkualitas dan tingginya arus urbanisasi. 

Kota Malang sebagai kota besar kedua di Jawa Timur dengan jumlah 

penduduk yang cukup tinggi termasuk didalamnya warga yang bukan 

sebagai penduduk Kota Malang.  

c. Masih tingginya angka kemiskinan. 

Angka kemiskinan di kota Malang pada tahun 2014 sebesar 5,20% atau 

44.980 penduduk dari865.011 penduduk kota Malang. Pemerintah kota 

Malang berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan sebagai wujud 

kebijakan peduli Wong Cilik sekaligus meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan. 

d. Masih tingginya angka pengangguran. 

Kota Malang dengan jumlah penduduk yang tinggi berimplikasi adanya 

peningkatan angka pengangguran. 

e. Pelaksanaan Good Governance dan Reformasi Birokrasi yang belum 

optimal. 

Esensi terwujudnya good governance dan reformasi birokrasi adalah 

kepuasan layanan publik yang merupakan hak-hak masyarakat. Pemerintah 

kota Malang berkomitmen meningkatkan layanan publik yang didasarkan 

pada kejelasan prosedur dan persyaratan, waktu penyelesaian dan biaya 

secara transparan. Langkah yang dilakukan adalah melalui penyusunan 

Road Map Reformasi Birokrasi. 

f. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun. 
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Kualitas kesehatan manusia sangat ditentukan kualitas lingkungan hidup 

yang ada. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus 

meningkatkan angka harapan usia hidup lebih panjang. Pemerintah kota 

Malang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup 

melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan. 

g. Peningkatan Kualitas Pendidikan. 

Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat kemajemukan warga 

kota Malang terutama dari aspek sosial ekonomi, maka perlu dibangun 

sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat guna 

terselenggaranya pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi 

masyarakat kota Malang3. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu hal penting yang harus 

dilakukan dan dikembangkan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat 

yang menempati suatu wilayah tersebut agar tidak menimbulkan permasalahan 

sosial di wilayah Kota Malang. Malang dengan kemajemukan masyarakatnya, 

dikenal dengan kota pendidikan, menyebabkan banyaknya orang dari luar 

daerah datang ke Malang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Oleh 

karena itu di Malang sendiri munculah komunitas-komunitas sosial yang 

sangat berkembang secara signifikan dan memiliki peran yang sangat vital di 

masyarakat. Tercatat di ngalamcommunity sebanyak kurang lebih 230 

komunitas di Kota Malang. Tujuan dari komunitas ini beraneka ragam sesuai 

dengan garis besar gerakan komunitas. Beberapa komunitas ada yang bergerak 

dibidang pendidikan, sosial, budaya, maupun lingkungan. Bisa dikatakan 

bahwa komunitas yang ada di Malang adalah komunitas yang membantu 

masyarakat yang belum tersentuh oleh kebijakan pemerintah, salah satunya 

adalah komunitas TurunTangan Malang. 

                                                           
3
Anton, H. Moch. Laporan Kinerja Tahunan 2015. (Online) 

https://malangkota.go.id/wp-content/uploads/2016/04/LAKIP-KOTA-MALANG-TAHUN-2015-

fix.pdf, diakses pada 18 Maret 2018 
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Saat ini, komunitas TurunTangan Malang bergerak dibeberapa bidang 

diantaranya pendidikan, sosial, budaya, lingkungan dan beberapa bidang 

lainnya yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada di Kota Malang. 

Berdasar pada beberapa permasalahan tersebut, TurunTangan Malang 

kemudian membuat beberapa project seperti Ruang Sinau dan Pustaka 

Tamasya (bidang pendidikan), Apa Kabar Veteran (bidang sosial), 

Djadoelympic (bidang budaya), TTM Berbagi (bidang sosial), Jelajah Ngalam 

(bidang budaya dan lingkungan) serta turut berpartisipasi dalam kegiatan 

Indonesia bebas sampah 2020 (bidang lingkungan)4. 

Dalam Pelaksanaan kegiatan sosial, tentunya komunitas TurunTangan 

Malang mempunyai banyak permasalahan, terdapat salah satu permasalahan 

yang dihadapi komunitas TurunTangan Malang. Salah satu permasalahannya 

yaitu masyarakat terutama kota Malang belum mengenal komunitas 

TurunTangan Malang, karena project komunitas TurunTangan Malang 

kebanyakan tidak bersentuhan langsung kepada masyarakat, lebih bersentuhan 

langsung ke lembaga maupun kelompok tertentu. Sebenarnya Tujuan awal 

project atau kegiatan komunitas TurunTangan Malang sasarannya ialah ke 

masyarakat, tetapi seiring berkembangnya komunitas TurunTangan Malang 

sasaran tujuan utamanya menjadi berubah. Perubahan itu dikarenakan dalam 

komunikasi sosial yang dilakukan tidak dapat menjangkau semua lapisan 

masyarakat sesuai dengan sasaran yang diharapkan.  

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti strategi 

komunikasi sosial yang dilakukan oleh komunitas TurunTangan Malang dalam 

pemberdayaan masyarakat di kota Malang. 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi komunikasi sosial yang 

dilakukan oleh komunitas TurunTangan Malang dalam pemberdayaan 

masyarakat di Kota Malang?  

                                                           
4https://turuntanganmlg.wordpress.com/about/, diakses pada 15 Maret 2019 

https://turuntanganmlg.wordpress.com/about/
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1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui strategi komunikasi sosial seperti apa yang selama ini 

dilakukan oleh komunitas TurunTangan Malang dalam pemberdayaan 

masyarakat di kota Malang. 

 

1.4.Kegunaan Penelitian   

1.4.1. Manfaat Akademis 

Dari hasil penelitian ini nantinya, diharapkan dapat memberikan 

manfaat yaitu sebagai sarana pengetahuan dalam membuat konsep 

sebuah starategi yang tepat dan terfokus. Terlebih lagi strategi 

komunikasi sosial yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan, 

efisien sekaligus efektif. Serta penelitian ini diharapkan bisa 

dijadikan referensi bagi mahasiswa lainnya untuk penelitian sejenis. 

Selain itu, kajian ini diharapkan bermanfaat bagi kajian Ilmu 

Komunikasi, khususnya tentang strategi komunikasi sosial. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi 

dan evaluasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih 

mendalam lagi mengenai strategi komunikasi sosial TurunTangan 

Malang.  

 

 

 


