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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Di tengah perkembangan jaman yang begitu pesat saat ini masyarakat sudah 

jarang sekali mendengar kesenian ludruk. Kesenian yang seakan kehilangan 

gaungnya. Padahal kesenian khas Jawa Timur ini cukup terkenal dan menjadi bintang 

pada masanya dan diperlukan penelusuran sejarahnya sejak masa prasejarah sampai 

ke masa sekarang ini. Cara yang demikian ini tidaklah berarti bahwa kita harus 

menoleh ke belakang saja tanpa memiliki tujuan kearah masa depan. Namun justru 

dengan melihat perkembangan seni pertunjukan di Indonesia di masa silam, akan 

dapat diketahui pasang surutnya berbagai bentuk seni pertunjukan. Namun demikian 

kesenian ludruk ini masih tetap hadir dihiruk-pikuknya perkembangan berbagai 

produk teknologi canggih yang ditayangkan lewat layar kaca televisi. Adapun 

berbagai macam penyebab dari hidup matinya sebuah seni pertunjukan yaitu karena 

adanya perubahan yang terjadi dibidang politik, ada yang disebabkan oleh masalah 

ekonomi, ada yang karena perubahan selera masyarakat penikmat dan ada pula yang 

karena tidak mampu bersaing dengan bentuk-bentuk pertunjukan yang lain. Selain itu 

perkembangan seni pertunjukan bisa pula dilihat dari siapa yang menjadi penyandang 

dananya, dimana dukungan dari dana menjadi salah satu faktor penentu 

perkembangan seni, termasuk salah satunya yaitu kesenian ludruk. 

Kesenian ludruk adalah sebuah kesenian khas daerah Jawa Timur, khususnya 

daerah Surabaya dan sekitarnya. Kesenian ini termasuk folklore setengah lisan artinya 
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mengandung sifat kelisanan atau setengah kelisanan juga diekspresikan dalam bentuk 

gerak di atas panggung. Menurut Danandjaja (1994:5) yang menyatakan bahwa 

folklor merupakan sebagian budaya yang penyebarannya pada umumnya melalui 

tutur kata atau lisan dan itu sebabnya ada yang menyebut sebagai tradisi lisan (oral 

tradition). Dengan kata lain ludruk adalah teater rakyat yang mengandung unsur 

gerak, tari nyanyi (kidungan), musik, dekor, cerita, dan lain-lain. Kesenian ludruk ini 

tumbuh subur di pedesaan-pedesaan dan kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, 

Jombang, Mojokerto, Kediri, Jember, dan Banyuwangi. Kesenian ini dikenal 

masyarakat Jawa Timur sejak zaman Belanda, zaman perang kemerdekaan, sebagai 

media informasi dan upaya menanamkan semangat nasional ke masyarakat. 

Terlepas dari fungsi sejarah dan juga budayanya. Ludruk memang menjadi ikon 

penting bagi masyarakat Jawa Timur. Meski terkikis oleh perkembangan jaman, ludruk 

tetap berada di hati masyarakat. Tidak sedikit juga kelompok seni di Jawa Timur masih 

mementaskan ludruk, demi melestarikan budaya dan sejarah para pekerja seni ludruk ini 

rela mengorbankan sisa hidupnya untuk kelestarian budaya bangsa ini. Kesenian ludruk 

sebagai sebuah kelompok kesenian daerah juga memerlukan komunikasi. Hal ini terjadi 

karena tidak mungkin dalam sebuah kelompok kesenian ludruk akan memiliki hubungan 

yang baik tanpa komunikasi. Tentu saja komunikasi yang terjadi seharusnya adalah 

komunikasi yang baik dan efektif. Oleh karena inilah peneliti ingin menganalisis pola 

komunikasi dalam kelompok Ludruk agar dalam menjalin hubungan sesama pemain dan 

seluruh yang terlibat di dalamnya berjalan dengan baik. Upaya untuk melestarikan 

kebudayaan ludruk maka diperlukan sistem atau pola komunikasi yang tepat antar 

pendukung dari kesenian ludruk tersebut.  
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Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pelaku kesenian ludruk agar tetap 

terjaga kelestariannya yaitu dengan berupaya memberikan suatu bentuk pembelajaran 

kepada anak atau keluarga sehingga terdapat generasi yang melanjutkan kesenian 

ludruk tersebut. Selain itu upaya pengelola untuk menjalin kerjasama dengan pihak 

pemerintah menjadi salah satu upaya agar ludruk mampu bertahan, dimana fasilitas 

yang telah dirasakan yaitu dengan memberikan fasilitas berupa pemberian dana 

kepada pengurus yang dapat digunakan untuk mendukung upaya untuk melestarikan 

ludruk. Pemerintah juga memiliki peran terhadap kelestarian ludruk yaitu dengan 

memberikan pembinaan kepada seluruh elemen yang terdapat di ludruk sehingga 

memiliki kemampuan sesuai dengan ketentuan ketika  melakukan pementasan. Upaya 

lain yang telah dilakukan pengelola ludruk yaitu dengan sering melakukan 

pementasan sehingga masyarakat mengenal dan menyukai kesenian tersebut. 

Dalam upaya untuk menjaga kekompakan dalam kesenian ludruk maka 

pimpinan selalu berupaya untuk menjalankan peraturan secara tegas sehingga 

sehingga seluruh ketentuan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Pada sisi yang lain 

pimpinan harus dapat menjadi contoh yang baik oleh anggota sehingga seluruh 

aktivitas yang dilakukan anggota tidak keluar jalur yang ditetapkan. Kekompakan 

dapat berjalan apabila terdapat kerjasama yang baik antara pimpinan anggota ludruk 

sehingga sehingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan dengan baik, sehingga 

disini peran komunikasi sangat menentukan keberhasilan dalam kekompakan ludruk. 

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat kritikal, apalagi disaat berada 

dalam sebuah kelompok, karena di dalam komunikasi tersebut memuat informasi-

informasi yang harus disampaikan kepada pihak lain secara runtut, benar dan jelas. 
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Jika ada kesalahan pada saat penyampaian pesan maka proses komunikasi akan 

terganggu, dan akan terjadi kesalah pahaman. 

Di sisi lain, jika memandang komunikasi dari perspektif kelompok, maka 

struktur kelompok merupakan hal terpenting yang menjadi perhatian. Karena struktur 

kelompok merupakan sebuah filter atau pengatur utama dalam menyampaikan 

informasi kepada anggota kelompok. Dimana fungsi terpenting tersebut adalah 

membatasi aliran komunikasi dari permasalahan kelebihan informasi. Sebab jika 

aliran informasi tidak ada yang mengatur atau tidak ada filternya, yang terjadi adalah 

kesemrawutan komunikasi, sehingga suasana  menjadi tidak nyaman dan pada 

akhirnya berubah menjadi kekacauan.  

Komunikasi yang berlangsung di dalam diri kita meliputi kegiatan berbicara 

kepada diri kita sendiri dan kegiatan-kegiatan mengamati dan memberikan makna 

(intelektual dan emosional) kepada lingkungan kita. Mampu berdialog dengan  diri 

sendiri berarti mampu mengenal diri sendiri,  adalah penting bagi kita untuk bisa 

mengenal diri sendiri  sehingga kita dapat berfungsi secara bebas  di masyarakat, 

belajar mengenal  diri sendiri berarti belajar mengenal bagaimana diri kita berfikir 

dan berasa dan bagaimana  kita mengamati, menginterpretasikan dan mereaksi 

lingkungan kita (Effendi, 2003:58). 

Dari pendapat di atas nyata bahwa di dalam suatu organisasi komunikasi 

memegang peranan penting, baik komunikasi yang dilakukan antara atasan dan 

bawahan muapun antar bawahan. Komunikasi juga dapat menimbulkan hubungan 

yang harmonis didalam suatu kelompok dengan kata lain bahwa komunikasi yang 

baik akan menimbulkan iklim yang stabil dan kondusif. Suatu organisasi dapat 

didekati sebagai suatu objek studi, sebagian orang menganggap organisasi sebagai 
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suatu objek yang menyenangkan dan menarik, tujuan utama mereka adalah untuk 

memahami organisasi dengan mendeskripsikan komunikasi organisasinya, terwujud 

lewat komunikasi. Tekanannya adalah pada bagaimana suatu organisasi dikonstruksi 

dan dipelihara lewat proses komunikasi. Komunikasi organisasi lebih dari pada 

sekedar apa yang dilakukan orang-orang. Komunikasi organisasi adalah suatu disiplin 

studi yang dapat mengambil sejumlah arah yang sah dan bermanfaat (Mulyana, 

2002:25). 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah “Apa saja pola 

komunikasi dalam kelompok Ludruk Armada dalam menjaga kesenian ludruk di desa 

Rembun kecamatan Dampit Kabupaten Malang ” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola komunikasi dalam 

kelompok Ludruk Armada dalam menjaga kesenian ludruk di desa Rembun 

kecamatan Dampit kabupaten Malang  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis untuk memberikan kontribusi pengetahuan terhadap dunia ilmu 

komunikasi terlebih pada kajian pola komunikasi antar kelompok, khususnya 

komunikasi kelompok kesenian ludruk. 
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2. Secara praktis dapat dijadikan sebagai sumbangan, panduan bagi masyarakat 

dalam menjalin keakraban dan efektivitas komunikasi melalui kedekatan antar 

kelompok. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi 

a. Pengertian Komunikasi 

Everett M. Roger dalam Mulyana (2005:62), seorang pakar 

Sosiologi pedesaan Amerika yang telah banyak memberi perhatian pada 

studi riset komunikasi, khususnya dalam hal penyebaran inovasi 

membuat definisi bahwa: “Komunikasi adalah proses di mana suatu ide 

dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud 

untuk mengubah tingkah laku mereka”. 

Definisi ini kemudian dikembangkan oleh rogers bersama D.Lawrence 

Kincaid sehingga melahirkan suatu definisi baru yang menyatakan bahwa: 

“Komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk 

atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada 

gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam”. 

Roger mencoba menspesikan hakikat suatu hubungan dengan 

adanya suatu pertukaran informasi (pesan) , di mana ia menginginkan 

adanya perubahan sikap dan tingkah laku serta kebersamaan dalam 

menciptakan saling pengertian dari orang-orang yang ikut serta dalam 

proses-proses komunikasi. 
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Menurut Seiler dalam Mulyana (2006:62) memberikan definisi 

komunikasi yang lebih bersifat universal. Dia mengatakan komunikasi 

adalah proses dengan mana simbol verbal dan nonverbal dikirimkan, 

diterima, dan diberi arti.   

Komunikasi berasal dari bahasa latin “communis” atau ‘common” 

dalam Bahasa Inggris yang berarti sama. Berkomunikasi berarti kita 

berusaha untuk mencapai kesamaan makna, “commonness”.  Atau dengan 

ungkapan yang lain, melalui komunikasi kita mencoba berbagi informasi, 

gagasan atau sikap kita dengan partisipan lainnya. Kendala utama dalam 

berkomunikasi adalah seringkali kita mempunyai makna yang berbeda 

terhadap lambang yang sama.  

b. Unsur-Unsur Komunikasi 

Komunikasi menurut Widjaja (2000:30), mempunyai unsur-unsur: 

1)  Sumber  

Sumber adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan 

digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber dapat 

berupa orang, lembaga, buku dan dokumen ataupun sejenisnya. 

2) Komunikator 

 Dalam komunikasi, setiap orang ataupun kelompok dapat 

menyampaikan pesan-pesan komunikasi itu sebagai suatu proses, di 

mana komunikator dapat menjadi komunikan, dan sebaliknya 

komunikan dapat menjadi komunikator. 
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3) Pesan 

Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh 

komunikator. Pesan ini mempunyai inti pesan (tema) yang 

sebenarnya menjadi pengarah di dalam usaha mencoba mengubah 

sikap dan tingkah laku komunikan. Pesan dapat secara panjang lebar 

mengupas berbagai segi, namun inti pesan dari komunikasi akan 

selalu mengarah kepada tujuan akhir komunikasi itu.  

4) Saluran / Channel 

Channel adalah saluran penyampaian pesan, biasa juga disebut 

dengan media.  

5) Efek (effect) 

Efek adalah hasil akhir dari suatu komunikasi, yakni sikap dan 

tingkah laku orang, sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita 

inginkan. Apabila sikap dan tingkah laku orang lain itu sesuai, maka 

itu berarti komunikasi berhasil, demikian juga sebaliknya. Efek ini 

sesungguhnya dapat dilihat dari : Personal opinion, public opinion 

dan majority opinion. 

 

c. Tujuan Komunikasi 

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa komunikasi itu bertujuan 

untuk mengharapkan pengertian, dukungan, gagasan dan tindakan. Setiap 

kali kita bermaksud mengadakan komunikasi, maka kita perlu meneliti 

apa yang menjadi tujuan kita. Tujuan komunikasi menurut Widjaja 

(2000:67) adalah: 
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1) Apakah kita ingin menjelaskan sesuatu kepada orang lain? Ini 

dimaksudkan apakah kita menginginkan supaya orang lain mengerti 

dan dapat memahami apa yang kita maksudkan. 

2) Apakah kita ingin supaya orang lain menerima dan mendukung 

gagasan kita? Dalam hal ini tentunya cara penyampaian akan berbeda 

dengan cara yang dilakukan di atas. 

3) Apakah kita ingin supaya orang lain mengerjakan sesuatu atau supaya 

mereka mau bertindak 

 

2. Komunikasi Organisasi 

a. Pengertian Komunikasi Organisasi 

Goldhaber (1986 dalam Arni, 2002:67) memberikan definisi komunikasi 

organisasi yaitu 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. Sedangkan menurut 

Tubbs dan Moss (1996 dalam Masmuh 2008:5) mengatakan, beberapa faktor-

faktor struktural dalam organisasi yang mengharuskan para anggotanya bertindak 

sesuai dengan peranan yang diharapkan.  

Mulyana, 2001 dalam Masmuh, (2008:6) menawarkan lingkup 

kajian komunikasi organisasi sebaga berikut: Kuminikasi organisasi 

(organization communication) terjadi dalam suatu jaringn yang lebih besar 

dari pada komunikasi kelompok. Komunikasi organisasi dapat dilihat dari 

definisi fungsional dan definisi interpretifnya 
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1) Definisi fungsional 

Komuniasi organisasi sebagai petunjuk dan penafsiran pesan diantara 

unit-unit komunikasi orang-orang dalam jabatan yang merupakan 

bagian dari suatu organisasi tertentu. 

2) Definisi interpretifnya 

Komunikasi organisasi cenderung menekankan kegiatan penanganan 

pesan yang terkandung dalam suatu “batas organisasional”. 

Komunikasi organisasi dipandang dari suatu perspektif interprektif 

(subjektif) adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang 

merupakan organisasi. 

Di dalam suatu organisasi, komunikasi memegang peranan yang sangat 

penting, karena komunikasi adalah alat yang dapat dipergunakan oleh semua 

pihak, tinggal bagaimana suatu pihak mempergunakan dengan tepat, jika 

komunikasi yang disampaikan tidak tepat maka akan terjadi kesalahpahaman 

antara pemberi dan penerima pasan. untuk menggunakan komunikasi perlu juga 

diketahui sasaran yang akan dituju oleh pemakai. 

Menurut Effendy, (2009:17) komunikasi di dalam organisasi terdiri 

dari: 

1) Komunikasi horizontal 

Komunikasi ini bersifat mendatar, yang terjadi antara anggota staff, 

karyawan dengan karyawan dan lain sebagainya. Komunikasi ini 

sifatnya lebih nonformil, walaupun kesan formil tidak bisa kita abaikan, 

karena dapat juga terjadi komunikasi horisontal secara formil.  
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2) Komunikasi diagonal 

Komunikasi diagonal yang sering juga dinamakan komunikasi silang 

yaitu seseorang dengan orang lain yang satu dengan yang lainnya 

berbeda dalam kedudukan dan bagian  

3) Komunikasi vertical 

Yaitu komunikasi dari atas ke bawah dari bawah ke atas, yaitu 

komunikasi dari pimpinan ke bawahan dan dari bawahan ke pimpinan 

secara timbal balik 

Menurut Masmuh (2008:44) iklim komunikasi dan organisasi 

merupakan hal yang perlu menjadi perhatian seorang pemimpin organisasi 

karena faktor tersebut banyak sedikitnya ikut mempengaruhi tingkah laku 

karyawan. Menurut Wayne dkk dalam Masmuh (2008:45) bahwa iklim 

komunikasi lebih luas dari persepsi karyawan terhadap kualitas hubungan 

dan komunikasi dalam organisasi serta tingkat pengaruh dan keterlibatan. 

Bahkan ia mengatakan bahwa iklim komunikasi organisasi jauh lebih 

penting daripada keterampilan atau teknik-teknik komunikasi semata-mata 

dalam menciptakan suatu organisasi yang efektif. Iklim komunikasi 

penting karena mengaitkan konteks organisasi dengan konsep-konsep, 

perasaan-perasaan dan harapan-harapan anggota organisasi dan membantu 

menjelaskan perilaku anggota organisasi. 

b. Fungsi Komunikasi dalam Organisasi 

Menurut Masmuh, (2008:74) mengemukakan beberapa fungsi dalam 

organisasi, antara lain: 
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1) Fungsi produksi dan pengaturan 

Komunikasi yang terutama berhubungan dengan penyelesaian pekerjaan 

dan membantu organisasi mencapai tujuan produksi (produk, jasa dsb) 

adalah berorientasi pengaturan da produksi. 

2) Fungsi pembaharuan 

Yaitu aktivitas-aktivitas komunikasi seperti sistem saran di seluruh 

organisasi, pekerjaan penelitian dan pengembangan, riset dan nalisa 

pasar, sidang-sidang urun saran (brainstorming) dan panitia tank 

pemikir. Fungsi ini menjadikan organisasi dapat menyesuaikan diri 

dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungannya 

3) Fungsi pemasyarakatan atau pemeliharaan 

Yaitu aktivitas-aktivitas komunikasi yang menyangkut  harga diri para 

anggota organisasi, imbalan dan motivasi pegawai, morale, hubungan 

antar pribadi mereka dalam organisasi. Agar pegawai betah dalam 

organisasi dan berprestasi memadai, mereka hendaklah memperoleh 

pengalaman menyenangkan dalam organisasi itu. 

4) Fungsi tugas 

Yaitu aktivitas-aktivitas komunikasi yang berkenaan dengan 

pelaksanaan tugas-tugas organisasi oleh anggota organisasi. 

5) Fungsi perintah 

Yaitu komunikasi memperbolehkan anggota organisasi membicarakan, 

menerima, menafsirkan dan bertindak atas suatu perintah. 
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6) Fungsi relasional 

Yaitu komunikasi memperbolehkan anggota organisasi menciptakan dan 

mempertahankan bisnis produktif dan hubungan personal dengan 

anggota organisasi lain. 

7) Fungsi manajemen ambigu 

Yaitu pilihan dalam situasi organisasi sering dibuat dalam keadaan yang 

sangat ambigu 

c. Hambatan Komunikasi dalam Organisasi 

Komunikasi dalam organisasi tidak selamanya berjalan dengan mulus 

dan lancar seperti yang diharapkan. Seringkali dijumpai dalam suatu 

organisasi terjadi salah pengertian antara satu anggota dengan anggota 

lainnya atau antara atasan dengan bawahannya mengenai pesan yang 

mereka sampaikan dalam berkomunikasi. Beberapa hambatan komunikasi 

sebagai berikut: 

1) Penyaringan 

Hambatan ini merupakan komunikasi yang dimanipulasi oleh si pengirim 

seingga nampak lebih bersifat menyenangkan si penerima. 

2) Persepsi selektif 

Hambatan ini merupakan keadaan di mana penerima pesan di dalam 

proses komunikasi melihat dan mendengar atas dasar keperluan, motivasi, 

latar belakang pengalaman dan ciri-ciri pribadi lainnya. 

3) Perasaan 

Hambatan ini merupakan bagaimana perasaan penerima pada saat dia 

menerima pesan komunikasi akan mempengaruhi cara dia 

menginterpretasikan pesan. 
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4) Bahasa 

Kata-kata memiliki makna yang berbeda antara seseorang dengan 

orang lain, kadang-kadang arti dari sebuah  kata tidak berada pada kata 

itu sendiri tetapi pada kita.Umur, pendidikan, lingkungan kerja dan 

budaya adalah hal-hal yang secara nyata dapat dipengaruhi bahasa 

yang dipakai oleh seseorang atau definisi yang dilekatkan pada suatu 

kata. 

d. Etika Komunikasi dalam Organisasi 

Masmuh, (2008:100) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan 

etika komunikasi berarti suatu ukuran (standard) yang dipakai untuk 

melakukan nilai-nilai, norma-norma dan azas-azas moral yang dipakai 

sebagai pegangan yang umum diterima bagi penentuan baik buruknya 

perilaku manusia atau benar salahnya tindakan manusia sebagai manusia 

dalam proses yang melibatka orang lain tetapi seringkali organisasi lebih 

banyak menyoroti masalah etika ini daripada pihak-pihak lainnya. 

Masmuh, (2008:103) mengemukakan beberapa standar etika 

komunikasi organisasi yang meliputi:  

1) Kehati-hatian 

Standar ini menggabarkan bahwa seorang komunikator (pemimpin) dalam 

suatu organisasi seharusnya menggunakan kemampuan persuasifnya 

sendiri untuk menilai secara menyeluruh pesan-pesan yang jelas dan yang 

tersembunyi dari organisasi tersebut dan harus menghindari penerimaan 

atas pandangan konvensional secara otomatis dan tanpa berfikir. 
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2) Mudah untuk dicapai 

Standar ini menggambarkan bahwa seorang komunikator (pemimpin) 

dalam suatu organisasi harus terbuka terhadap kemungkinan 

diubahnya pesan dari orang lain dari orang yang dibujuk. 

3) Tanpa kekerasan 

Standar ini menggambarkan bahwa seorang komunikator (pemimpin)  

seharusnya lebih mengutamakan komunikasi persuasif (menekankan 

pada aspek kemanusiaan) dari pada komunikasi koersif (memaksa atau 

mengancam). 

4) Empati 

Standar ini menggambarkan bahwa seorang komunikator (pemimpin) 

seharusnya mampu memposisikan dirinya pada posisi orang lain 

(karyawan). Artinya komunikator benar-benar mendengarkan 

argumen, opini, nilai dan asumsi orang lain, terbuka terhadap 

perbedaan pendapat, mengesampingkan cetusan stereotip berdasarkan 

jumlah julukan atau isyarat non verbal, dan menghargai hak semua 

orang sebagai person untuk memegang pandangan yang berbeda. 

3. Komunikasi Kelompok 

a. Pengertian Komunikasi Kelompok  

Definisi kelompok adalah, dua atau lebih orang yang saling 

berinteraksi, interdependent (saling tergantung satu dengan lainnya) dan 

berada bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama (Chandra, 2004). 

Syarat-syarat terbentuknya suatu kelompok adalah; 
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1) Ada dua orang atau lebih 

2) Ada interaksi dan saling ketergantungan 

3) Ada sebuah tujuan yang sama (a common goal) 

 Terdapat beberapa alasan, mengapa seseorang bergabung 

dengan suatu kelompok tertentu. Alasan-alasan tersebut antara lain; 

1) Security  

Dengan bergabung dengan suatu kelompok, seseorang tidak lagi 

merasa kesepian (standing alone) 

2) Status 

Ketika bergabung dengan sebuah kelompok, seseorang secara otomatis 

akan mendapatkan status/pengakuan tertentu dari anggota kelompok 

yang lain dan juga dari masyarakat sekitar 

3) Self esteem 

Kelompok dapat membuat seseorang untuk lebih menghargai dirinya sendiri 

4) Affiliation 

Seseorang bergabung dalam kelompok agar keberadaannya diakui 

5) Power 

Sesuatu yang tidak dapat dilakukan secara individu, maka 

kemungkinan akan dapat dilakukan dengan kekuatan kelompok 

6) Goal achievement 

Ada saatnya dibutuhkan peran serta beberapa orang dalam 

menyelesaikan suatu tugas yang membutuhkan bakat dan pengetahuan 

yang sulit untuk dikerjakan sendiri. Dengan berada dalam sebuah 

kelompok, sasaran tugas dapat dicapai karena keberadaan orang lain. 
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b. Struktur Kelompok 

Struktur kelompok berguna untuk membentuk perilaku anggotanya 

sehingga dapat menjelaskan dan memperkirakan sebagian besar perilaku 

individu dalam kelompok dan kinerja kelompok itu sendiri.  Struktur 

tersebut adalah: 

1) Formal Leadership 

Hampir setiap kelompok, terutama kelompok formal mempunyai 

seorang pemimpin. Biasanya pemimpin itu disebut manajer unit, 

supervisor, foreman, dll. 

2) Roles (peran) 

Peran adalah serangkaian pola perilaku yang diharapkan dari seseorang 

yang menempati posisi tertentu dalam suatu unit sosial.  Perilaku 

seseorang didasarkan oleh interpretasinya terhadap keyakinannya 

bagaimana harus bertindak.  Pandangan seorang individu bagaimana ia 

harus bertindak dalam suatu keadaan dinamakan role perception 

(persepsi terhadap peran).   

3) Norms (norma) 

Norma adalah standar perilaku yang diterima dalam suatu kelompok dan 

dilaksanakan oleh anggota kelompok tersebut.  Norma tersebut 

mengatur apa yang harus dan tidak boleh dilakukan para anggota dalam 

situasi tertentu.  Setiap kelompok mempunyai norma walaupun bisa 

berbeda-beda antara kelompok, komunitas dan masyarakat. 
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4) Status in the Group (status dalam kelompok) 

Status dalam kelompok adalah posisi sosial atau tingkat yang diberikan 

kelompok atau anggota kelompok oleh yang lainnya.  Status merupakan 

faktor penting dalam mengerti perilaku manusia sebab status menjadi 

motivator yang signifikan dan memiliki konsekuensi yang besar 

terhadap perilaku, yaitu saat ada kesenjangan persepsi antara status yang 

diyakini dengan yang diyakini orang lain. 

5) Size (ukuran) 

 Ukuran besar kecilnya kelompok mempengaruhi perilaku kelompok 

secara keseluruhan tergantung dari variabel-variabel dependen.  

Kelompok kecil lebih cepat menyelesaikan tugas-tugas. Namun dalam 

memecahkan masalah, kelompok besar lebih baik daripada kelompok 

kecil karena dalam dengan jumlah anggota yang beragam bisa diperoleh 

input yang beragam.  Sedangkan kelompok kecil lebih produktif dalam 

mengolah input tersebut. 

6) Composition (komposisi) 

 Kegiatan kelompok sebagian besar membutuhkan kemampuan dan 

pengetahuan yang beragam.  Dengan demikian kelompok yang 

heterogen memiliki kemampuan dan informasi yang lebih beragam dan 

seharusnya lebih efektif. 

7) Cohesiveness (kohesifitas) 

 Kelompok berbeda dalah hal kohesivitas, yaitu derajat anggota 

kelompok tertarik dengan yang lain dan termotivasi untuk tetap dalam 
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kelompok.  Kohesivitas ini penting sebab terbukti berkaitan dengan 

produktivitas kelompok.  Hubungan antara keduanya tergantung dari 

norma terkait dengan kinerja kelompok.  Jika norma terkait dengan 

kinerjanya tinggi (output tinggi, kualitas kerja tinggi, kerja sama dengan 

individu tinggi di luar kelompok tinggi), kelompok yang kohesif lebih 

produktif.  Bila kohesivitas tinggi tetapi norma kinerjanya rendah, 

produktivitas menjadi rendah. 

c. Kelompok Kecil (small group) 

Kelompok kecil adalah sekumpulan perorangan yang relatif kecil 

yang masing-masing dihubungkan oleh beberapa tujuan yang sama dan 

mempunyai derajat organisasi tertentu diantara mereka, (Devito, 

1997:303). Pada umumnya, suatu kelompok kecil terdiri dari 5 hingga 12 

orang, dan diantara mereka berkembang norma-norma yang mengatur 

mengenai perilaku para anggotanya. Norma-norma tersebut dapat 

dinyatakan secara terbuka (eksplisit) maupun tertutup (implisit). Norma-

norma yang telah mereka sepakati tersebut berlaku bagi anggota 

perorangan maupun kelompok secara keseluruhan, dan tentunya berbeda 

dari satu kelompok dengan kelompok lainnya. Menurut Napier dan 

Gershenfeld, para anggota kelompok akan menerima norma tersebut 

apabila; 

1) Anggota menginginkan keanggotaan yang kontinyu dalam kelompok 

2) Pentingnya keanggotaan kelompok seseorang semakin tinggi 
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3) Kelompok bersifat kohesif, dan para anggota berhubungan sangat erat, 

terikat satu sama lain, dan saling tergantung satu sama lain dan 

kelompok memenuhi kebutuhan mereka 

4) Pelanggaran norma dihukum dengan reaksi yang negatif atau 

dikucilkan dari kelompok 

Di sebuah kelompok kecil, terdapat beberapa peran yang dimiliki tiap  

anggota yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Devito 

(1997:318) mengungkapkan bahwa peran anggota suatu kelompok kecil 

tersebut dibagi menjadi tiga kelas umum, yaitu; peran tugas kelompok, 

peran membina dan mempertahankan kelompok serta peran individual. 

Penjelasan dari masing-masing peran tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Peran Tugas Kelompok, adalah peran yang membuat kelompok mampu 

untuk memfokuskan secara lebih spesifik dalam mencapai tugas 

kelompok. Dalam menjalankan peran ini, anggota tidak berbut sebagai 

individu, yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari keseluruhan kelompok. 

2) Peran Membina dan Mempertahankan Kelompok, dalam hal ini 

kelompok merupakan satu unit yang para anggotanya memiliki 

hubungan interpersonal yang beragam. Membina dan mempertahankan 

kelompok dibagi menjadi tujuh peran spesifik 

3) Peran Individual, yaitu peran yang diistilahkan sebagai malfungsi yang 

menghambat efektifitas kelompok baik dalam hal produktifitas maupun 

kepuasan pribadi. Peran ini lebih berorientasi pada individu ketimbang 

kelompok itu sendiri dalam mencapai tujuan. 
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4. Pola Komunikasi 

a. Pengertian Pola Komunikasi 

Pola komunikasi adalah seperangkat persepsi tentang cara-cara atau 

jenis-jenis komunikasi yang di lakukan manusia dalam berinteraksi dengan 

masyarakat atau suatu kelompok tertentu. Sehubungan dengan kenyataan 

bahwa komunikasi adalah sesuatu yang tidak bisa di pisahkan dari aktivitas 

seorang manusia, tentu masing-masing orang mempunyai cara sendiri, 

tujuan apa yang akan di dapatkan, melalui apa atau kepada siapa.  

Dalam formulasinya Harold D. Laswell itu biasa disebut who 

(siapa), says what (mengatakan apa), in which channel (lewat saluran 

mana), to whom (kepada siapa), with what effect (efek yang diharapkan). 

Jelas masing- masing orang mempunyai pebedaan dalam 

mengaktualisasikan komunikasi tersebut. Oleh karena itu, dalam 

komunikasi dikenal pola-pola tertentu sebagai manifestasi perilaku 

manusia dalam berkomunikasi. (Nurudin, 2012:27) 

 Ditinjau dari pola yang dilakukan, ada beberapa jenis yang dapat 

dikemukakan. Para sarjana komunikasi atau mereka yang tertarik dengan 

ilmu komunikasi mempunyai pola (tipe) tersendiri dalam mengamati perilaku 

komunikasi. Namun semua itu tidak perlu dibedakan secara kontradiktif, 

hanya berbeda penekatan disebabkan latar belakang dan lingkungan yang 

mendukungnya. Beberapa sarjana Amerika membagi pola komunikasi 

menjadi lima, yakni komunikasi antar pribadi (interpersonal communication), 

komunikasi kelompok kecil (small group communication), komunikasi 

organisasi (organizational communication), komunikasi masa (mass 
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communication) dan komunikasi public (public communication). (Nurudin, 

2012:28) 

 Devito membagi pola komunikasi menjadi empat, yakni komunikasi 

antar pribadi, komunikasi kelompok kecil, komunikasi public, dan 

komunikasi masa. Beberapa pola komunikasi tersebut ternyata telah 

mampu membentuk sebuah arus komunikasi tersendiri. Dan dengan 

kelebihannya masing- masing jelas akan mempengaruhi sistem komunikasi 

Indonesia. Bagaimana sistem komunikasi Indonesia berjalan bisa ditinjau 

dari pola- pola tersebut ( Nurudin 2012 : 28 ) 

b. Macam-macam Pola Komunikasi 

  Secara garis besar, pola komunikasi dapat diartikan sebagai 

seperangkat jaringan yang menghubungkan individu satu dengan individu 

lain dalam sebuah kelompok, dimana jaringan tersebut membentuk suatu 

sistem (pola) tertentu yang akan menjadi identitas/panutan bagi kelompok 

tersebut untuk berkomunikasi satu sama lain. Pola komunikasi antara satu 

kelompok tentu berbeda dengan kelompok lan. 

 Dari penelitian Harold Leavit dari Carneigie Institute of Technology 

yang dikutip oleh Susanto (1985:45), dalam skripsi karya Ahmad Homaidi 

(2003:25), dikemukakan bagaimana sebaiknya komunikasi di dalam 

kelompok berjalan serta bagaimana efeknya terhadap anggota masyarakat. 

Leavitt menemukan empat pola ideal yaitu pola garis lurus, pola lingkaran, 

pola huruf “Y” serta pola menurut huruf “X”. Adapun penjelasan dari 

masing – masing pola adalah sebagai berikut : 
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1) Pola Lingkaran  

Merupakan pola komunikasi yang hasilnya memberikan kepuasan 

kepada anggota – anggotanya, akan tetapi ternyata kurang efisien dalam 

mengambil keputusan. Keuntungan dari bentuk ini adalah bahwa 

kesalahan–kesalahan mudah dikoreksi, berbeda dengan komunikasi 

pada pola yang lain. 

2) Pola Garis Lurus  

Ternyata juga merupakan pola komunikasi yang kurang efisien untuk 

mengambil keputusan. Pada pola garis lurus, anggota di tengah segera 

akan menjadi pemimpin karena ia merupakan rantai penghubung antara 

pihak – pihak di kiri dan kanannya. 

3) Pola Bentuk huruf  ”Y” dan ”X”  

Jaringan Y memasukkan dua orang sentral yang menyampaikan 

informasi kepada orang lain pada batas luar suatu pengelompokan. Pada 

jaringan ini sejumlah saluran terbuka dibatasi, dan komunikasi 

disentralisasi / dipusatkan. Orang hanya bisa secara resmi 

berkomunikasi dengan orang tertentu (Prasetya. 29 November 2006. 

Saluran Komunikasi Formal). Sesuai dengan penelitian Leavitt, ternyata 

akan menghasilkan ketergantungan anggota dari seseorang yang dalam 

bentuk huruf ”Y” terdapat pada sudut dari Y, sedangkan pada pola huruf 

”X” pada anggota di tengah / pusat.  

Pendapat lain muncul dari Devito (1997:345) yang menyebutkan 

bahwa pola komunikasi mempunyai lima macam bentuk, yaitu :  
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1) Pola Rantai (chain) 

Jaringan rantai merupakan suatu pola komunikasi yang ada pada 

birokrasi dan organisasi dimana terdapat suatu rantai formal komando. 

Informasi melintasi hirarki organisasi baik ke atas maupun ke bawah 

dengan pertukaran antara satu orang dan dua orang lainnya-satu di atas 

dan satu di bawah posisi seseorang itu sendiri. Bergantung pada 

ukurannya, organisasi mungkin memiliki beberapa rantai komunikasi 

yang menghubungkan tingkatan-tingkatan organisasi yang lebih tinggi 

dan lebih bawah. Meskipun rantai tersebut hanya memiliki kapasitas 

dua-jalur, ini digunakan terutama untuk komunikasi kebawah. Arah 

aliran informasi yang terjadi mengalir kepada sasaran dengan melalui 

tahapan demi tahapan. Jika dalam kelompok tersebut ada lima anggota 

kelompok, maka anggota ke-5 baru akan menerima informasi dari sumber 

utama setelah melalui tiga anggota lainnya. Orang yang berada di posisi 

tengah lebih berperan sebagai pemimpin daripada orang yang berada di 

posisi lain. Komunikasi dalam pola seperti ini rawan terjadi penyimpangan 

(distorsi) pesan yang disampaikan maupun atas makna pesan itu sendiri, 

mengingat setiap anggota selalu mempersepsi pesan yang diterimanya 

dengan pemikiran menurut dirinya sendiri, baru menyampaikan pesan yang 

telah diolahnya kepada orang lain, dan demikian seterusnya. Pola ini tidak 

cocok untuk menyampaikan pesan dengan karakter yang panjang, 

melibatkan banyak pihak karena akan memakan waktu yang lama dan 

makna pesan yang semula belum tentu dapat sesuai seperti yang 

diharapkan pengirim. Pada pola rantai, seseorang (A) berkomunikasi pada 

(B), seterusnya kepada (C), (D) dan (E). 
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Gambar 1 

 Pola kelompok bentuk rantai (chain) (Devito, 1997:344) 

2) Pola Roda (wheel) 

Roda berputar pada poros yang tidak berpindah tempat. Poros ini 

berfungsi sebagai pusat pengolah informasi dan pengambil keputusan 

atas persoalan yang dihadapi. Semua informasi dari anggota kelompok 

masuk ke “pusat”, yaitu pemimpin dalam pola komunikasi ini. Masing-

masing anggota tidak memiliki akses satu dengan yang lain kecuali ke 

“pusat”. Orang yang berada di posisi ini merupakan satu-satunya yang 

dapat menerima dan mengirim pesan dari semua anggota. Anggota-

anggota lain berfungsi semacam penasehat yang memberikan informasi 

ke “pusat” sesuai dengan bidangnya. Mereka hanya mengetahui bidang 

mereka sendiri dan tidak bidang yang lain. Pada pola roda, seseorang 

(A) berkomunikasi dengan banyak orang, yaitu: (B), (C), (D) dan (E). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2  

Pola kelompok bentuk roda (wheel) (DeVito, 1997:344). 
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3) Pola Lingkaran (circle) 

Anggota kelompok yang memiliki kesamaan bidang dapat berinteraksi 

secara langsung tanpa melalui pihak lain. Namun apabila di luar 

kesamaan tersebut, maka dia harus melalui pihak lain untuk 

mengaksesnya. Pola komunikasi bentuk lingkaran ini tidak mempunyai 

pemimpin. Semua anggota posisinya sama, mereka mempunyai 

wewenang untuk mempengaruhi kelompok. Setiap anggota dapat 

berkomunikasi dengan dua anggota lain di sisinya. Pada pola lingkaran, 

susunannya hampir sama dengan pola rantai. (A) berkomunikasi dengan 

(B), (C), (D) dan (E). Namun orang terakhir yaitu (E), berkomunikasi 

pula dengan orang pertama, yaitu (A). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

 Pola jaringan kelompok bentuk lingkaran (circle) (DeVito, 1997:344) 

4) Pola ”Y” 

Jaringan Y memasukkan dua orang sentral yang menyampaikan 

informasi kepada yang lainnya pada batas luar suatu pengelompokkan. 

Pada jaringan ini, seperti pada jaringan rantai, sejumlah saluran terbuka 

E B 

D 

A 

C 
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dibatasi, dan komunikasi disentralisasi/dipusatkan. Orang hanya bisa 

secara resmi berkomunikasi dengan orang-orang tertentu saja (Prasetya. 

2006. Saluran Komunikasi Formal). Struktur pola komunikasi bentuk 

”Y” kurang tersentralisasi dibandingkan dengan pola roda, tetapi relatif 

lebih tersentralisasi dibanding pola lainnya. Terdapat pemimpin yang 

jelas, (orang ketiga dari bawah pada gambar 1.5). ada juga orang yang 

mempunyai posisi sebagai pemimpin kedua (orang kedua dari 

bawah).anggota kelompok di posisi ini dapat menerima dan 

mengirimkan pesan dari dua orang lainnya. Sedangkan ketiga anggota 

yang lain, komunikasinya terbatas hanya dengan satu orang lainnya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 

 Pola jaringan kelompok bentuk ”Y” (DeVito, 1997:344) 

5) Pola Bintang (star) atau all channel 

Pola bintang disebut juga sebagai pola semua saluran. Pola jaringan seperti 

ini merupakan bentuk yang paling baik karena masing-masing anggota 

kelompok dapat berinteraksi secara langsung tanpa ada hambatan atau 

melalui pihak lain. Pola bintang juga memberikan contoh suatu struktur 

A B 

C 

D 

E 
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komunikasi yang terdesentralisasi. Struktur desentralisasi dapat lebih efektif 

untuk pergerakan informasi yang cepat. 

Struktur pada pola ini hampir sama dengan pola lingkaran, dalam arti 

posisi semua anggota adalah sama dan semuanya memiliki kekuatan yang 

sama untuk mempengaruhi kelompoknya. Pola ini memungkinkan adanya 

partisipasi anggota secara maksimum. Pada pola bintang, semua anggota 

berkomunikasi satu sama lain .(A), (B), (C), (D) dan (E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 

Pola jaringan kelompok bentuk Bintang (star) atau all channel (DeVito, 1997:344) 

F. Definisi Konseptual 

Dengan  memperhatikan tema penelitian maka dapat ditemukan beberapa 

konsep yang perlu didefinisikan. Dengan tujuan agar peneliti dan pembaca 

memahami konsep yang terhadap konsep tersebut. Di sini ada beberapa konsep yang 

akan dijelaskan dalam skripsi yang berkaitan dengan variabel.  
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1. Pola komunikasi 

Ditinjau dari pola yang dilakukan, ada beberapa jenis yang dapat dikemukakan. Para 

sarjana komunikasi atau mereka yang tertarik dengan ilmu komunikasi mempunyai 

pola (tipe) tersendiri dalam mengamati perilaku komunikasi. Namun semua itu tidak 

perlu dibedakan secara kontradiktif, hanya berbeda penekatan disebabkan latar 

belakang dan lingkungan yang mendukungnya. Beberapa sarjana Amerika membagi 

pola komunikasi menjadi lima, yakni komunikasi antar pribadi (interpersonal 

communication), komunikasi kelompok kecil (small group communication), 

komunikasi organisasi (organizational communication), komunikasi masa (mass 

communication) dan komunikasi public (public communication). (Nurudin, 2012:28) 

 

2. Komunikasi Organisasi 

Komunikasi organisasi yaitu 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 (Arni, 2002:67) 

3. Komunikasi kelompok 

Definisi kelompok adalah, dua atau lebih orang yang saling berinteraksi, 

interdependent (saling tergantung satu dengan lainnya) dan berada bersama-sama 

untuk mencapai tujuan yang sama (Chandra, 2004). Syarat-syarat terbentuknya 

suatu kelompok adalah; 

a) ada dua orang atau lebih 

b) ada interaksi dan saling ketergantungan 

c) ada sebuah tujuan yang sama (a common goal) 
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah sebagai penuntun peneliti tentang bagaimana 

langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Metode penelitian yang dipilih 

berhubungan erat dengan prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan. 

Metode penelitian menurut Sugiyono, (2010:1) pada dasarnya merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey yaitu penelitian yang 

dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data 

dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-

kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologi maupun 

psikologis (Sugiyono, 2010:7). 

1. Tipe Penelitian 

Sesuai dengan tujuannya, rancangan penelitian ini termasuk penelitian tipe 

kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan 

menganalisa nilai-nilai yang terkandung dalam pola komunikasi dalam kelompok 

untuk menjaga kekompakan kesenian ludruk di desa Rembun Kecamatan Dampit 

Kabupaten Malang  

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pola komunikasi dalam kelompok 

Ludruk Armada dalam menjaga kekompakan ludruk di desa Rembun 

kecamatan Dampit kabupaten Malang  

3. Unit Analisis 

Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, 

benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau 
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kelompok sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2010:59). Unit analisis data 

penelitian ini adalah : Individu yang terlibat langsung dalam komunikasi antar 

kelompok kesenian ludruk Armada di Desa Rembun Kecamatan Dampit 

Kabupaten Malang dengan menggunakan analisis jaringan komunikasi. Metode 

analisis jaringan komunikasi tersebut dipilih untuk penelitian ini karena dengan 

jelas mendeskripsikan jaringan komunikasi dengan sosiogram. Selain itu 

menghindari penggunaan model analisis linier yang memberikan konsekuensi 

dalam penggunaan metode survey. Metode survey ini lebih menekankan pada 

individu sebagai unit analisis dengan penggunaan teknik sampling yang 

memutuskan individu dalam ikatan hubungan sosialnya yang nyata ada 

Sedangkan di sisi lain diketahui bahwa perilaku seseorang akan lebih 

ditentukan oleh relasi-relasi sosialnya daripada ciri-ciri individunya (Setiawan, 

1989 : 27). 

4. Teknik Penentuan Subyek Penelitian 

 Menurut Spradley dalam Sugiono (2010:49) dalam penelitian 

kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan “social 

situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), 

pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. 

Berdasarkan pada pendapat tersebut maka dalam penelitian kualitatif tidak 

menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus 

tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan 

diberlakukan ke populasi, tetapi ditransfer ke tempat lain pada situasi sosial 

yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. 
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Berdasarkan pendapat tersebut informan dalam penelitian ini  diambil 

4 orang sebagai pemain ludruk dan juga 1 orang ketua paguyuban kesenian 

ludruk itu sendiri, dengan alasan ke 5 orang tersebut bisa mewakili peneliti 

dalam memperoleh data  yang lebih lengkap tentang pola komunikasi dalam 

kelompok untuk menjaga kekompakan kesenian ludruk. Teknik yang digunakan 

adalah teknik purposive sampling yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan 

tertentu. Teknik pelaksanaan penelitian dengan menetapkan key informant 

terlebih dulu, selanjutnya key informant itu memberikan petunjuk kepada 

subyek lain. Adapun kelima orang tersebut yaitu Jupri, Jarot, Jamil, Isbandi dan 

Sutris. 

Adapun karakteristik atau kriteria subyek penelitian dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Pemain atau anggota kelompok kesenian ludruk dan juga ketua yang sudah 

bergabung minimal 3 tahun, di mana para anggota yang sudah bergabung 

kurang lebih 3 tahun tersebut dianggap sudah memiliki banyak pengetahuan 

dan berbagai pengalaman yang cukup tentang seluk beluk dalam menjaga 

kebersatuan dalam berkomunikasi dalam kelompok tersebut. 

b. Bersedia dijadikan sebagai subyek penelitian, karena tidak semua anggota 

bersedia dijadikan subyek dalam penelitian. 

 
5. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut (Lofland dan Lofland dalam Moleong, 2010:157) sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan (data primer) 

selanjutnya adalah data tambahan atau data sekunder seperti dokumen, statistik 



33 
 

 
 

atau sumber tertulis lainnya. Dalam kegiatan penelitian dalam rangka 

pengumpulan data, peneliti memutuskan untuk menggunakan pengumpulan 

sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai dan yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan (Moleong, 2010:186). Pengumpulan data 

melalui wawancara dimaksudkan agar peneliti dapat menggali segala 

informasi baik dari yang tersurat dan nyata serta yang tersembuni jauh 

dari subjek penelitian (Faisal, 1990:62). Dalam penelitian ini digunakan 

metode wawancara tidak terstruktur yaitu dengan menggunakan pedoman 

wawancara di dalam menggali data yang berasal dari informan sehingga 

tidak menutup kemungkinan adanya data lain yang dapat mendukung 

penelitian. Selain itu penelitian dapat secara bebas siapa saja yang hendak 

diwawancarai serta kapan diadakan wawancara. 

Wawancara harus bersifat terbuka (tidak terstruktur) dalam arti 

membiarkan informan berbicara sesuai dengan pengalaman, pengetahuan 

dan pandangan mereka, peneliti harus tetap mempersiapkan pertanyaan-

pertanyaan penting yang berkaitan dengan diperolehnya informasi dalam 

menjawab permasalahan penelitian (terstruktur) sehingga jawaban atau 

cerita para informan disadari atau tidak menjawab bagian-bagian atau 

indikator-indikator permasalahan penelitian atau struktur internal konsep 

yang hendak diteliti. (Hamidi, 2010:57) 
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Dalam penelitian ini wawancara penulis lakukan dengan cara 

terlebih dahulu mengenal subyek yang akan dijadikan sebagai informan 

sesuai dengan kriteria yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu 

dijelaskan maksud dan tujuan yang sebenarnya dari penelitian yang 

hendak dilakukan dan meminta kesediaan informan untuk menjadi 

sumber informasi guna kepentingan penelitian. Apabila informan bersedia 

langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara sesuai dengan waktu 

dan tempat yang telah disepakati. 

b. Dokumenter 

Yaitu pencarian data yang bersumber pada buku, arsip, dokumen 

resmi, bukan tertiban pemerintah dan sumber tertulis lainnya yang 

berkaitan dengan obyek penulisan. Dokumen sudah banyak digunakan 

dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen 

sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, 

bahkan untuk meramalkan. Dengan mempelajari buku-buku atau sumber-

sumber tertulis diharapkan untuk mendapatkan data dan teori yang 

diperlukan dalam penelitian. 

6. Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu 

pengumpulan data-data yang didapat berupa kata-kata atau informasi-informasi 

yang diperoleh dari proses wawancara maupun dari dokumen. Sedangkan 

deskriptif merupakan tahapan dimana peneliti akan menjelaskan dari setiap 
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jawaban yang diberikan oleh informan.  Menurut Sugiono dalam penelitian 

kualiatif (2010:87) data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif 

(walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang 

digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karenanya prosedur analisis data 

dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Melakukan analisis deskriptif, dalam melakukan analisis deskriptif 

penelitian akan berupaya untuk membuat atau menyusun suatu gambaran 

tentang hasil penelitian dalam hal ini yaitu mengenai pola komunikasi dalam 

kelompok untuk menjaga kekompakan pada kesenian ludruk. Untuk 

memperoleh gambaran yang lebih jelas peneliti menggunakan analisis 

sosiomatrik.  

b. Mengungkapan secara lengkap hubungan yang terjadi dari subyek penelitian 

dan selajutnya akan dilakukan persentasi dari hubungan yang terbentuk baik 

secara merata dan terkonsentrasi pada orang-orang tertentu yaitu dengan 

menggunakana analisis sosiogram. 

c. Langkah selajutnya yaitu dari hasil analisis sosiogram dan digunakan untuk 

penentuan klik dalam jaringan sehingga dapat diketahui faktor penghubung 

sehingga dapat diketahui klik yang terbentuk untuk melakukan analisis 

terhadap keseluruhan subyek penelitian. 

7. Teknik Keabsahan Data 

Menurut Hamidi (2010:67) untuk menguji keabsahan data yang 

dikumpulkan, peneliti akan melakukan teknik analisa data dengan : 
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a. Menggunakan teknik trianggulasi yang dilakukan dengan cara menanyakan 

hal yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu dengan wawancara dalam 

berbagai waktu. 

b. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis 

oleh peneliti dalam laporan penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara meningkatkan ketekunan peneliti pada saat mengadakan 

wawancara dengan memperhatikan secara cermat atau seksama setiap 

jawaban nara sumber, peneliti juga mengulang membaca seluruh catatan 

hasil penelitian. Demikian halnya pada saat mengadakan pengamatan 

dilakukan dengan teliti setiap dokumen yang diperoleh dibaca secara teliti 

setiap dokumen yang terkait dengan temuan penelitian. 

 


