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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu proses penting di 

dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan 

dimana masyarakat bersangkutan berinisiatif dan terlibat langsung untuk 

memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri 

adalah konklusi terbaik dari pada sekedar memberikan bantuan yang bersifat 

sementara. 

Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan 

suistainable development (pembangunan berkelanjutan) dimana pembangunan 

yang berjalan tidak hanya bertumpu pada satu aspek, melainkan juga 

memperhatikan aspek lainnya dalam kehidupan. Lingkungan strategis yang 

dimiliki oleh masyarakat lokal antara lain mencakup lingkungan produksi, 

ekonomi, sosial dan ekologi. Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat 

didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang 

dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme 

produksi, ekonomi, sosial dan ekologi-nya. Secara ringkas keterkaitan antara 

pemberdayaan masyarakat dengan sustainable development (pembangunan 

berkelanjutan). 
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Berkembangnya konsep community development yang berbasis nilai-

nilai kemanusiaan yang bersifat universal guna mendorong proses 

pemberdayaan, partisipasi dan kemandirian (self reliance) dalam masyarakat 

tidak terlepas dari kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat Indonesia. 

Terlepas dari masih kurangnya pemahaman terhadap konsep community 

development itu sendiri, tidak dapat kita pungkiri bahwa community 

development merupakan salah satu metode yang tepat untuk menjawab isu-isu 

dan masalah-masalah sosial, perubahan sikap dan perilaku di Indonesia pada 

masa sekarang maupun masa yang akan datang. Terlebih lagi kehidupan 

sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih menerapkan sistem komunal 

yang merupakan modal penting bagi pelaksanaan community development. 

Konsep pemberdayaan merupakan hasil dari proses interaksi di tingkat 

ideologis dan praktis. Pada tingkat ideologis, pemberdayaan merupakan hasil 

interaksi antara konsep top-down dan bottom up, antara growth strategy dan 

people centered strategy. Sedangkan di tingkat praktis, proses interaksi terjadi 

melalui pertarungan antar ruang otonomi atau antara pihak-pihak yang 

memegang kekuasaan dan hegemoni ekonomi dengan masyarakat kecil yang 

termarjinalkan. Artinya konsep pemberdayaan mencakup pengertian 

pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang 

bertumpu pada masyarakat (community based development).  

PNPM Mandiri sebagai organisasi sosial dalam pemberdayaan 

masyarakat yang dibentuk dengan tujuan mendukung kesejahteraan 
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masyarakat dalam konteks penanggulangan kemiskinan, maka Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) memiliki 

fungsi dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat menuju 

kesejahteraan ekonomi sosial.  

PNPM Mandiri mirip dengan model partisipatoris di Porto Alegre, 

Brasil yang kemudian menjadi model pembangunan demokratis di banyak 

negara. PNPM Mandiri kini lebih masif dan menjadi salah satu program 

kebanggaan (flagship) pemerintah sekarang. Dana diturunkan ke kecamatan 

(PNPM Mandiri Perdesaan) untuk dikompetisi di tingkat di bawahnya 

ataupun diturunkan langsung ke kelurahan lewat organisasi sosial yang 

dibentuk masyarakat sendiri (PNPM Mandiri Perkotaan). Fasilitator 

kecamatan/kelurahan membantu masyarakat kampung atau RT untuk secara 

kolektif menentukan apa yang dibutuhkan masyarakat. Jika sudah disetujui, 

masyarakat pula yang memilih siapa yang akan mengerjakan proyek ataupun 

masyarakat membentuk kelompok Panitia Pelaksana sendiri dan mengerjakan 

kegiatan secara swadaya gotong-royong.  

Dengan mekanisme semacam ini, PNPM Mandiri diharapkan dapat 

memberdayakan ekonomi masyarakat lokal, sekaligus mendorong partisipasi 

aktif masyarakat dan inovasi atau kreatifitas sesuai potensi dan sumber daya 

yang ada di lingkungannya. 

Salah satu yang menjadi focus dalam fungsi PNPM Mandiri adalah 

sebagai aktor penggerak pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. 
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Dengan demikian, kegiatan pengembangan masyarakat tidak hanya akan 

member manfaat bagi perorangan tetapi untuk masyarakat secara komunal 

melalui kemandirian kelompok masyarakat itu sendiri. 

Sejalan dengan visi Kota Batu dalam melakukan pengurangan 

kemiskinan. Pada tahun 2012 ini Pemerintah Kota Batu terus berupaya 

melakukan upaya berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. 

Mengacu data kemiskinan yang dikelola oleh Dinas Sosial Tenaga dan 

Transmigrasi (Dinsosnaker) Kota Batu (sumber : www.sapa.or.id) , jumlah 

warga miskin ada 2.423 jiwa sedangkan jumlah penyandang kesejahteraan 

sosial sebanyak 5.498 jiwa. Kota Batu sendiri memiliki banyak potensi yang 

dapat dikembangkan sebagai kota dengan ekonomi yang ditopang oleh 

kemandirian masyarakatnya melalui ekonomi kreatif dalam hal agrowisata.  

Salah satu  faktor utama yang menjadi kunci dalam pemberdayaan 

masyarakat ini adalah komunikasi yang digunakan. Komunikasi yang 

merupakan suatu proses dinamis dan melibatkan banyak unsur atau faktor. 

Kaitan antara satu unsur atau faktor dengan unsur atau faktor lainnya dapat 

bersifat struktural atau fungsional. Untuk itu, model komunikasi juga 

memberikan gambaran kepada kita tentang struktur dan hubungan fungsional 

dari unsur-unsur atau faktor-faktor yang ada didalam sistem tersebut. 

Kemiskinan yang telah menjadi sebuah fenomena di masyarakat dapat 

direpresentasikan dalam sebuah model komunikasi pembangunan. Sebagai 

sebuah representasi dari sebuah fenomena pola hubungan antar manusia 
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(masyarakat), model komunikasi dapat memberikan gambaran kepada kita 

tentang bagaimana struktur komunikasi menjadi unsur penting dalam sebuah 

pemberdayaan masyarakat. Model komunikasi yang tidak tepat atau 

penerapan implementasi yang tidak konsisten akan memberikan dampak 

negatif terhadap keberhasilan program community development di 

masyarakat. 

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dimasyarakat berkaitan 

dengan komunikasi pemberdayaan masyarakat, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian guna mengetahui model komunikasi pembangunan yang 

digunakan oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perkotaan dalam proses fasilitasi community development (Studi pada 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kota 

Batu). Hal ini menurut peneliti berguna sebagai bahan evaluasi di dalam 

model komunikasi pembangunan itu sendiri.  

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang menjadi perhatian peneliti dalam 

penelitian ini adalah : “Model komunikasi apa yang digunakan dalam proses 

fasilitasi community development poda program nasional pemberdayaan 

masyarakat mandiri di Kelurahan Ngaglik Kota Batu”. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah 

yang ada, yaitu : untuk mengetahui model komunikasi apa yang digunakan 

dalam proses fasilitasi community development pada program nasional 

pemberdayaan masyarakat mandiri di Kelurahan Ngaglik Kota Batu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

keilmuan bagi mahasiswa tentang model komunikasi dalam pemberdayaan 

masyarakat. 

2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang model 

komunikasi dalam program PNPM Mandiri sebagai acuan untuk 

mengevaluasi dan mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan 

komunikasi. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi 

1.1.Definisi Komunikasi 

 Salah satu persoalan dalam memberi pengertian atau definisi tentang 

komunikasi, yakni banyaknya definisi yang telah dibuat oleh para pakar 

menurut bidang ilmunya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya disiplin ilmu 
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yang telah memberi masukan terhadap perkembangan ilmu komunikasi, 

misalnya psikologi, sosiologi, antropologi, ilmu politik, ilmu manajemen, 

linguistik, matematika, ilmu elektronika dan sebagainya. 

 Lebih jauh pandangan masing-masing pakar dapat dilihat misalnya 

Carl I. Hovland dari Universitas Yale mempelajari komunikasi dalam 

hubungannya dengan perubahan sikap manusia. Charles E. Osgood di 

Universitas Illinois mempelajari studi empirik arti pesan. Paul F. Lazarsfeld 

dengan teman-temannya di Universitas Columbia mempelajari komunikasi 

pribadi (personal) dalam kaitannya dengan komunikasi massa. 

 Frank Dance menemukan tiga dimensi konseptual penting yang 

mendasari definisi-definis komunikasi. Definisi pertama adalah tingkat 

observasi (level of observation), atau derajat keabstrakannya. Dimensi kedua 

adalah kesengajaan (intentionality). Sebagian definisi mencakup hanya 

pengiriman dan penerimaan pesan yang disengaja; sedangkan sebagian 

definisi lainnya tidak menuntut syarat ini. Contoh definisi yang mensyaratkan 

kesengajaan ini dikemukan oleh Gerald R. Miller, yakni komunikasi sebagai 

“situasi-situasi yang memungkinkan suatu sumber menstransmisikan suatu 

pesan kepada seorang penerima dengan disadari untuk mempengaruhi 

perilaku penerima.” Sedangkan definisi yang mengabaikan kesengajaan 

adalah definisi yang dinyatakan oleh Alex Gode, yakni “suatu proses yang 

membuat sama bagi dua orang atau lebih apa yang tadinya merupakan 

monopoli seseorang atau sejumlah orang.” (Deddy Mulyana, 60:2008) 
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 Little Jhon menyebutkan, setidaknya terdapat tiga pandangan yang 

dapat dipertahankan. Pertama, komunikasi harus terbatas pada pesan yang 

secara sengaja diarahkan kepada orang lain dan diterima oleh mereka. Kedua, 

komunikasi harus mencakup semua perilaku yang bermakna bagi penerima, 

apakah disengaja ataupun tidak. Ketiga, komunikasi harus mencakup pesan-

pesan yang dikirimkan secara sengaja, namun sengaja ini sulit ditemukan. 

 Sementara beberapa ahli memberikan pengertian komunikasi sebagai 

berikut : 

a. Menurut David Krech dan Richard Crutchfield 

Mereka berpendapat : A simple defininition of communication would refer 

to the use of symbols to achieve common or shared information about 

anobject. (Definisi komunikasi yang sederhana akan berhubungan dengan 

penggunaan symbol/lambing untuk mencapai atau membagi informasi 

tersebut tentang suatu tujuan). Dalam pengertian tersebut terkandung 

makna adanya orang-orang yang menggunakan symbol, informasi yang 

disampaikan, dan orang-orang yang menerima informasi tersebut. 

b. Menurut Davis 

Davis berpendapat : … The essential feature of communication is that one 

person appealing the behavior of another what idea of feeling the other 

person … the other person then react to his response in term of the idea or 

feeling and the meaning behind it. (Hakikat penting dari komunikasi 

adalah bahwa sesorang menarik simpati dari tingkah laku orang lain, 
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apakah ide atau perasaan orang lain…, orang lain kemudian memberikan 

rekasi kepada rangsangannya dalam istilah ide atau perasaan dan 

pengertian di balik ide dan perasaan tersebut). Dalam hal ini ada orang 

yang member ide dan ada orang yang memberi reaksi. 

c. Menurut Harold J. Hovland 

Beliau berpendapat : Communication is the process by which on 

individual (the communicator) transmits stimuli (usually verbal symbols) 

to modify the behavior of others individuals (the communicates). 

(Komunikasi adalah proses dimana seorang individu (komunikator) 

menyampaikan rangsangan (umumnya symbol/lambang kata) untuk 

mengubah tingkah laku individu lain (komunikan). Pendapat Harold J. 

Hovland member gambaran yang jelas lagi tentang pengertian komunikasi 

dan sekaligus komponen yang harus ada dalam suatu komunikasi. 

 

d. Everett M. Rogers  

Seorang pakar sosioogi pedesaan Amerika yang telah banyak memberi 

perhatian pada studi riset komunikasi, khususnya dalam hal penyebaran 

inovasi membuat definisi bahwa “Komunikasi adalah proses dimana 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 (1981) sehingga melahirkan suatu definisi baru yang menyatakan 
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bahwa “Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih 

membentuk atau melakukan pertukaran informasi satu sama lainnya, yang 

pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam”. 

 

1.2. Komponen Komunikasi 

 Aspek-aspek/ komponen-komponen komunikasi dijelaskan oleh 

Yoseph A. Devito sebagai berikut : 

1) Komunikator adalah pihak yang mengirim pesan kepada khalayak. 

Oleh karena itu, komunikator biasa disebut pengirim, sumber, source 

atau encoder. 

Sebagai pelaku utama dalam proses komunikasi, komunikator 

memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam 

mengendalikan jalannya komunikasi. Untuk itu, seorang komunikator 

harus terampil berkomunikasi, dan juga kaya ide serta penuh daya 

kreativitas. 

Persyaratan pokok 

a) Kepribadian. 

Ada komunikator yang memiliki kepribadian yang memudahkan 

yang bersangkutan untuk berkomunikasi. 

b) Latar belakang pendidikan. 

Terbukti bahwa individu yang semakin tinggi pendidikannya akan 

mudah menjalin komunikasi. 
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c) Latar belakang pengalaman. 

Komunikator yang berpengalaman memudahkan ia berkomunikasi 

dengan yang lain. 

2) Pesan (Message), yakni pesan dan alat-alat yang digunakan dalam 

proses komunikasi. 

a) Pesan harus direncanakan dan disampaikan dengan cara-cara yang 

menarik perhatian komunikan. Misalnya, pesan disusun secara 

sistematis. 

b) Pesan harus menggunakan tanda-tanda/ lambang yang didaarkan 

pada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan 

sehingga mereka memiliki pengertian yang sama. Misalnya, 

bahasan yang digunakan dimengerti bersama. 

c) Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi dan komunikan 

serta member saran-saran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Misalnya, belajar itu penting dan harus tekun. 

d) Pesan harus membangkitkan respons dari komunikan saat 

komunikasi berlangsung. Misal: belajar itu mudah dilaksanakan 

dengan cara membuat ringkasan. 

 

3) Alat-alat komunikasi 

a) Alat-alat komunikasi harus sesuai dengan pesanan yang 

disampaikan. Misal: belajar matematika dengan menggunakan 
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penggaris, segitiga, dan lingkaran serta tidak hanya berbicara lisan 

saja. 

b) Alat-alat komunikasi harus mudah digunakan oleh komunikator 

dan komunikan. Misalnya: penggunaan jangka pada pelajaran 

matematika. 

c) Alat-alat komunikasi tidak membahayakan saat digunakan. Misal: 

menerangkan aliran listrik dengan batrai bukan dengan diesel. 

d) Alat-alat komunikasi tidak cepat rusak bila digunakan. Misalnya: 

menggunakan pensil warna dalam menerangkan warna-warna dan 

campuran warna, tidak menggunakan cat, sehingga tidak merusak. 

e) Alat-alat komunikasi harus menarik sehingga komunikasi 

berlangsung lancar. Misalnya: menggunakan OHP saat 

menerangkan pelajaran. 

Menurut B. Bernstein : Language is one of the most important means 

of initialing, synthesizing and reinforcing ways of thinking, feeling and 

behavior. (Bahasa merupakan salah satu alat paling penting, cara-cara 

awal, menyatakan dan memperkuat pikiran, perasaan dan tingkah laku. 

Oleh karena itu, bahasa yang digunakan oleh umum/khalayak ramai 

perlu memperhatikan cirri-ciri, yang menurut B. Bernstein adalah : 
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a) Short, grammatically simple sentences often unfinished with 

synthetically poor construction. (Pendek, kalimat-kalimat 

sederhana susunannya, kadang-kadang tidak selesai dengan bentuk 

kalimat yang miskin pembentukannya). 

b) Simple and repetitive use of small number of conjunction. 

(Sederhana dan pengulangan menggunakn sedikit jumlah kata 

sambung). 

c) Rigid and limited use of adjective and adverb. (Kaku dan terbatas 

menggunakan kata sifat dan kata keterangan). 

d) Frequent use of personel pronoun as subject rather than 

impersonal pronoun. (Sering menggunakan kata ganti orang lebih 

dari pada kata ganti pengakuan). 

e) Frequent use of statement formalited as implicit questions which 

set up a sympatheic clarity. (Sering menggunakan pernyataan yang 

dibentuk sebagai kandungan pertanyaan yang membangkitkan 

kejelasan yang menarik). 

f) Frequent tendency for reason and conclution to be conformed to 

produce a categoric statement. (Sering cenderung member alasan 

dan kesimpulan untuk disesuaikan dengan hasil suatu 

pengelompokan pernyataan). 
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g) Frequent use of traditional, idiomatic phrase. (Sering 

menggunakan kebahasaan yang bersifat kuno dan kedaerahan atau 

tuturan/logat bahasa daerah). 

h) Implicit meaning. (Mengandung suatu pengertian/ arti). 

 

a. Destination/komunikan yakni individu atau sekelompok individu yang 

menerima rangsangan dan kemudian member balasan. 

Syarat-syarat pokok dan syarat-syarat penunjang bagi komunikan sama 

dengan komunikator sebab dalam proses komunikasi kedudukan 

komunikator dan komunikan saling berpindah-pindah, artinya 

komunikator berubah menjadi komunikan dan komunikan menjadi 

komunikator. 

b. Feedback/effect yakni balasan yang diberikan oleh komunikan dalam 

proses komunikasi. 

Rangsang balik dapat menjadi petujuk tentang proses dan hasil 

komunikasi yang berlangsung sehingga rangsang balik ikut pula 

menentukan komunikasi tersebut. 

Rangsang balik dalam proses komunikasi dapat dibagi menjadi : 

1) Zero feedback artinya rangsang balik yang diberikan komunikan tidak 

dapat dipahami oleh komunikator. 



15 
 

2) Positive feedback yakni pesan yang disampaikan oleh komunikan 

dapat dimengerti dengan jelas oleh komunikator sehingga komunikasi 

dapat berlangsung. 

3) Netral feedback yakni pesan-pesan yang disampaikan oleh 

komunikator tidak memihak kepada komunikator atau pihak lain. 

4) Negative feedback, artinya pesan yang disampaikan oleh komunikator 

berlawanan dengan tujuan komunikator. Persyaratan feedback yang 

disampaikan oleh komunikan adalah : 

a) Feedback itu jelas, artinya rangsang balik yang diberikan oleh 

komunikan itu mempunyai maksud tertentu. 

b) Feedback itu menarik, artinya rangsang balik itu dapat 

mengakibatkan komunikator itu tergugah semangatnya dalam 

berkomunikasi. 

c) Feedback itu merangsang, artinya rangsang balik itu dapat 

mengakibatkan komunikasi berlangsung berkepanjangan. 

d) Feedback itu tepat, artinya rangsang balik yang disampaikan oleh 

komunikan mengenai sasaran komunikasi. 

 

2. Model Komunikasi 

2.1.  Definisi Model 

Model adalah representasi suatu fenomena, baik nyata ataupun 

abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut. 
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Menurut Soreno dan Moretnsen, model komunikasi merupakan deskripsi ideal 

mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Model 

komunikasi merepresentasikan secara abstrak ciri-ciri penting dan 

menghilangkan rincian komunikasi yang tidak perlu dalam dunia nyata 

(Deddy Mulyana, 131:2008). 

Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss dalam buku Human 

Communication menjelaskan 3 model komunikasi. Pertama, model 

komunikasi linier, yaitu model komunikasi satu arah (one-way view of 

communication). Dimana komunikator memberikan suatu stimulus dan 

komunikasi memberikan respons atau tanggapan yang diharapkan, tanpa 

mengadakan seleksi dan interpretasi. Seperti, teori jarum hipodermik 

(hypodermic needle theory), asumsi-asumsi teori ini yaitu ketika seseorang 

mempersuasi orang lain, maka ia “menyuntikkan satu ampul” persuasi kepada 

orang lain itu, sehingga orang lain tersebut melakukan apa yang ia kehendaki. 

Kedua, model komunikasi dua arah adalah model komunikasi 

interaksional, merupakan lanjutan dari pendekatan linier. Pada model ini, 

terjadi komunikasi umpan balik (feedback) gagasan. Ada pengirim (sender) 

yang mengirimkan informasi dan ada penerima (receiver) yang melakukan 

seleksi, interpretasi dan memberikan respons balik terhadap pesan dari 

pengirim (sender). Dengan demikian, komunikasi berlangsung dalam proses 

dua arah (two-way) maupun proses peredaran atau perputaran arah (cyclical 

process), sedangkan setiap partisipan memiliki peran ganda, dimana pada satu 
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waktu bertindak sebagai sender, sedangkan pada waktu lain berlaku sebagai 

receiver, terus seperti itu sebaliknya. 

Ketiga, model komunikasi transaksional, yaitu komunikasi hanya 

dapat dipahami dalam konteks hubungan (relationship) di antara dua orang 

atau lebih. Proses komunikasi ini menekankan semua perilaku adalah 

komunikatif dan masing-masing pihak yeng terliat dalam komunikasi 

memiliki konten pesan yang dibawanya dan saling bertukar dalam transaksi 

(Sendjaja, 2002: 44). 

Sedangkan B. Aubrey Fisher mengatakan, model adalah analogi yang 

mengabstraksikan dan memilih bagian dari keseluruhan, unsur, sifat atau 

komponen yang penting dari fenomena yang dijadikan model. Model adalah 

gambaran informal untuk menjelaskan atau menerapkan teori. Dengan kata 

lain, model adalah teori yang lebih disederhanakan. Atau, seperti yang 

dikatakan Werner J. Severin dan James W. Tankard, Jr, model membantu 

merumuskan teori dan menyarankan hubungan. Oleh karena hubungan antara 

model dengan teori begitu erat, model sering dicampuradukkan dengan teori. 

Memilih unsur-unsur terterntu yang dimasukkan ke dalam model, 

suatu model mengimplikasikan penilaian atas relevansi, dan ini pada 

gilirannya mengimplikasikan teori mengenai fenomena yang diteorikan. 

Model dapat berfungsi sebagai basis bagi teori yang lebih kompleks, alat 

untuk menjelaskan teori dan menyarankan cara-cara untuk memperbaikai 

konsep-konsep. 
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Kita dapat menggunakan kata-kata, angka, simbol, dan gambar untuk 

melukiskan model suatu objek, teori atau proses. Para pakar lazim merancang 

model-model komunikasi dengan menggunakan serangkai blok, segi empat, 

lingkaran, panah, garis, spiral, dan sebagainya untuk mengidentifikasi 

komponen-komponen, variabel-variabel atau kekuatan-kekuatan yang 

membentuk komunikasi dan menyarankan atau melukiskan hubungan di 

antara komponen-komponen tersebut. Kata-kata, huruf, dan angka sering pula 

digunakan untuk melengkapi model-model komunikasi tersebut. 

 

 

 

2.2.Fungsi dan Manfaat Model 

Gordon Wiseman dan Larry Barker mengemukakan bahwa model 

komunikasi mempunyai tiga fungsi : pertama, melukiskan proses komunikasi; 

kedua. Menunjukkan hubungan visual; dan ketiga, membantu menemukan 

dan memperbaiki kemacetan komunikasi (Deddy Mulyana, 133:2008) 

Deutsch menyebutkan bahwa model mempunyai empat fungsi: 

mengorganisasikan (kemiripan data dan hubungan) yang tadinya tidak 

teramati; heuristic (menunjukkan fakta-fakta dan metode baru yang tidak 

diketahui); prediktif, memungkinkan peramalan dari sekadar tipe ya atau tidak 

hingga yang kuantitatif yang berkenaan dengan kapan dan berapa banyak; 

pengukuran, mengukur fenomena yang diprediksi. 
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Irwin D.J. Bross menyebutkan beberapa keuntungan model. Model 

menyediakan kerangkan rujukan untuk memikirkan masalah, bila model awal 

tidak berhasil memprediksi. Model mungkin menyarankan kesenjangan 

informasional yang tidak segera tampak dan konsekuensinya dapat 

menyarankan tindakan yang berhasil. 

Keuntungan lain pembuatan model menurut Bross adalah terbukanya 

problem abstraksi. Dunia nyata adalah lingkungan yang sangat rumit. Sebuah 

apel misalnya, mempunyai banyak sifat – ukuran, bentuk, warna, komposisi 

kimiawi, rasa, berat dan sebagainya. Dalam memutuskan apakah apel tersebut 

akan dimakan atau tidak, hanya sebagian sifat apel yang dipertimbangkan. 

Suatu tingkat abstraksi dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Oleh karena 

itu, pembuat model juga harus memutuskan ciri-ciri apa dari dunia nyata, 

misalnya dari fenomena komunikasi, yang akan dimasukkan ke dalam sebuah 

model. 

Sedangkan menurut pendapat Raymond S. Ross, model memberikan 

penglihatan yang lain, berbeda dan lebih dekat; model menyediakan kerangka 

rujukan, menyarankan kesenjangan informasional, menyoroti problem 

abstraksi, dan menyatakan suatu problem dalam bahasa simbolik bila terdapat 

peluang untuk menggunakan gambar atau simbol (Deddy Mulyana, 

135:2008). 
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2.3.Tipologi Model 

Gerhard J. Hanneman dan William J. McEwen, menggambarkan 

taksonomi model yang mudah dipahami, dalam suatu grafik, yang melukiskan 

derajat abstraksi yang berlainan. Dari kiri ke kanan, tampak bahwa derajat 

abstraksi model tersebut menurun. Model yang mungkin lebih penting adalah 

model simbolik yang terdiri dari model matematik (misalnya E=mc
2
) dan 

model verbal; lalu model fisik yang terdiri dari  model ikonik dan model 

analog.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bentuk-bentuk model dari Gerhard J. Hanneman dan William J. McEwen 

Model verbal adalah model atau teori yang dinyatakan dengan kata-

kata, meskipun bentuknya sangat sederhana. Model verbal sangat berguna, 

terutama untuk menyatakan hipotesis atau menyajikan hasil penelitian. Model 

verbal ini sering dibantu dengan grafik, diagram, atau gambar. Raymond S. 
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Ross menyebut model demikian dengan model verbal-piktorial (Deddy 

Mulyana, 136 :2008). 

Model grafik atau diagramatik secara skematis menampilkan apa yang 

dapat disajikan dengan sekadar kata-kata. Contoh model ini adalah model 

struktur organisasi yang sering kita lihat, yang dilihat dari perspektif 

komunikasi organisasi, menunjukkan jabatan-jabatan suatu organisasi, 

tingkat-tingkat jabatan dan hubungan kerja (komunikasi formal) berbagai 

jabatan tersebut. 

Model fisik secara garis besar terbagi dua, yakni model ikonik yang 

penampilan umumnya (rupa, bentuk, tanda-tanda) menyerupai objek yang 

dimodelkan, seperti model pesawat terbang, boneka, mannequin, maket 

sebuah gedung dan sebagainya dan model analog yang mempunyai fungsi 

serupa dengan objek yang dimodelkan, meskipun bentuk fisiknya tidak 

serupa, seperti computer yang fungsinya menyerupai fungsi otak manusia. 

Menurut Bross,  model menyajikan suatu proses abstraksi. Pesawat 

terbang yang sebenarnya mempunyai banyak atribut seperti bentuk, berat, 

warna, cara kerja, dan sebagainya. Hanya sebagian saja dari sekian banyak 

atribut yang ditiru dalam model tersebut (Deddy Mulyana, 139:2008). 

Jelas, pembuatan model adalah upaya penting dalam memajukan ilmu 

pengetahuan dan kuantitas model yang dihasilkannya menandai kematangan 
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ilmiah disiplin tersebut. Dibutuhkan imajinasi dan pandangan yang luar biasa 

untuk menciptakan model-model baru. Namun hal tersebut tidak otomatis 

memadai. Model-model tersebut harus lulus pengujian yang dilakukan siapa 

pun sepanjang waktu. Bross menggambarkan interaksi model dan data 

tersebut sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 2. Interaksi antara model dan data 

Seperti juga teori, model dapat diterima, sepanjang belum dinyatakan 

keliru berdasarkan data terbaru yang ditemukan di lapangan. Jadi kebenaran 

sejati itu sebenarnya tidak di kenal dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 

Sikap seperti itu bahkan dapat menjadi kendala dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan. Perbaikan model, sekecil apapun, memang berdasarkan interaksi 

antara model dan data. Kadang-kadang data begitu banyak, namun model 

yang dihasilkan kurang memuaskan, sehingga kemajuan yang dialami disiplin 

ilmu yang bersangkutan begitu lamban. Kadang pula terdapat model yang 

tampaknya “canggih”, namun sedikit data yang mendukungnya. 
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2.4.Model-Model Komunikasi  

2.4.1. Model Komunikasi Linear : Satu Arah 

Model ini didasari oleh paradigma stimulus – respons. Menurut 

paradigma ini, komunikan akan memberikan respons sesuai stimulus yang 

diterimanya. Komunikan adalah mahkluk pasif, menerima apapun yang 

disampaikan komunikator kepadanya, seperti kertas putih yang menerima 

apapun yang ditulis komunikator terhadapnya (Vardiansyah, 2004 :114) 

Model ini populer di awal-awal pertumbuhan ilmu komunikasi, 

ketika titik berat perhatian masih pada pengaruh media massa terhadap 

khalayak. Model stimulus – respons ( S – R) adalah model komunikasi 

paling dasar. Model ini dipengaruhi oleh disiplin ilmu psikologi, 

khususnya yang beraliran behavioristik (Mulyana. 2007 : 143). 

 Stimulus                         Respons 

 Gambar 3. Model S – R 

Model ini menunjukkan komunikasi sebagai proses aksi reaksi yang 

sangat sederhana. Bila seorang lelaki berkedip kepada seorang wanita, 

dan kemudian wanita tersebut tersipu malu, itulah pola S – R. jadi model 

S – R mengansumsikan bahwa kata-kata verbal (lisan – tulisan), isyarat-

isyarat nonverbal, gambar-gambar, dan tindakan-tindakan tertentu akan 

merangsang orang lain untuk memberikan respons dengan cara tertentu. 

Proses ini dapat bersifat timbale balik dan mempunyai banyak efek. 
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Setiap efek dapat mengubah tindakan komunikasi (communication act) 

berikutnya. 

Model S – R dapat menjadi positif apabila stimulus yang diberikan 

mendapatkan respons yang baik. Namun dapat menjadi negatif apabila 

proses komunikasi yang berlangsung mendapat respons yang negatif. 

Model S – R mengabaikan komunikasi sebagai suatu proses, 

khususnya yang berkenaan dengan factor manusia. Secara implicit ada 

asumsi dalam model S – R ini bahwa perilaku (respons) manusia dapat 

diramalkan. Ringkasnya komunikasi dianggap statis; manusia dianggap 

berperilaku karena kekuatan dari luar (stimulus), bukan berdasarkan 

kehendak, keinginan atau kemauan bebasnya. 

2.4.2. Model Komunikasi Sirkuler : Dua Arah 

Model sirkuler umumnya berangkat dari paradigma antar pribadi, 

dimana kedudukan komunikator dan komunikan relative setara 

(Vardiansyah, 2004 : 117). Model sirkuler antara lain mulai diperkenalkan 

oleh Schramm (1954), yang menyatakan, “sebenarnya menganggap proses 

komunikasi dimulai dari suatu tempat dan berakhir pada tempat lain bisa 

menimbulkan salah pengertian, komunikasi itu benar-benar tidak ada 

ujungnya. Kita hanyalah pusat pengatur kecil yang menangani dan 

mengatur rute sejumlah besar arus informasi yang tak berujung”. 
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Munculnya paradigma baru ini merupakan pemisahan dari 

paradigma lama tentang komunikasi yang linear. Namun demikian, 

utamanya dalam konteks komunikasi massa, model sirkuler di kritik 

karena adanya kesamaan tingkat (equality) antara komunikator dan 

komunikan. 

Wilbur Schramm membuat serangkai model komunikasi, dimulai 

dengan model komunikasi manusia yang sederhana (1954), lalu model 

yang lebih rumit yang memperhitungkan pengalaman dua individu yang 

mencoba berkomunikasi, hingga ke model komunikasi yang dianggap 

interaksi dua individu. Model pertama mirip dengan model Shannon dan 

Weaver. Dalam modelnya yang kedua Schram memperkenalkan gagasan 

bahwa kesamaan dalam bidang pengalaman sumber dan sasaran-lah yang 

sebenarnya dikomunikasikan, karena bagian sinyal itulah yang dianut 

sama oleh sumber dan sasaran. Model ketiga Schramm menganggap 

komunikasi sebagai interaksi dengan kedua pihak yang menyandi, 

menafsirkan, menyandi-balik, menstranmisikan, dan menerima sinyal. 

Disini kita melihat umpan balik dan lingkaran yang berkelanjutan untuk 

berbagai informasi. 

Menurut Wilbur Schramm, komunikasi senantiasa membutuhkan 

setidaknya tiga unsur: sumber (source), pesan (message), dan sasaran 

(destination) (Deddy Mulyana, 151:2008). 
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Gambar 4. Model Schramm 

Schramm berpendapat, meskipun dalam komunikasi lewat radio 

atau telepon encoder dapat berupa mikrofon dan decoder adalah earphone, 

dalam komunikasi manusia, sumber dan encoder adalah satu orang, 

sedangkan encoder dan sasaran adalah seorang lainnya, dan sinyalnya 

adalah bahasa. Untuk menuntaskan suatu tindakan komunikasi 

(communication act), suatu pesan harus disandi balik. 

Menurut Schramm, seperti yang ditunjukkan model ketiganya, jelas 

bahwa setiap orang dalam proses komunikasi adalah sekaligus sebagai 

encoder dan decoder. Kita secara konstan menyandi balik tanda-tanda dari 

lingkungan kita, menafsirkan tanda-tanda tersebut dan menyandi sesuatu 

sebagai hasilnya. Proses kembali dalam model tersebut disebut umpan 

balik (feedback), yang memainkan peran penting dalam komunikasi, 
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karena hal itu member tahu kita bagaimana pesan kita ditafsirkan, baik 

dalam bentuk kata-kata sebagai jawaban, anggukan kepala, gelengan 

kepala, kening berkerut, menguap, wajah yang melongos, dan sebaginya. 

 

2.4.3. Model Komunikasi Spiral 

Model komunikasi spiral atau helical relatit lebih baru dibanding 

model sirkuler, apalagi linear. Model ini ada sesuai perkembangan 

paradigma dalam memahami proses komunkasi (Dani Vardiansyah, 127: 

2004). Salah seorang pelopor model spural adalah Dance. Ia berkata, 

“Menganggap bahwa proses komunikasi berbalik satu lingkaran penuh 

ketitik yang persis sama dari mana komunikasi itu bermula adalah keliru. 

Bagian yang menggambarkan analogis sirkuler inilah yang salah”.  

Dance meluncurkan modelnya pada 1967. Model ini memperjelas 

adanya saat dimana komunikasi tidak berlangsung dalam satu lingkaran 

penuh. Model ini mengarahkan pandangan sesorang pada kenyataan 

bahwa proses komunikasi terus bergerak maju; bahwa apa yang 

dikomunikasikan sekarang akan mempengaruhi komunikasi selanjutnya. 

2.4.4. Model Interaksional 

Model interaksional merujuk pada model komunikasi yang 

dikembangkan oleh para ilmuwan sosial yang menggunakan perspektif 

interaksi simbolik, dengan tokoh utamanya George Herbert Mead yang 

salah satu muridnya adalah Herbert Blumer (Deddy Mulyana, 172:2008). 
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Model interaksional sebenarnya sangat sulit untuk digambarkan dalam 

model dragmatik, karena karakternya yang kualitatif, nonsistemik, dan 

nonlinier. Model verbal lebih sesuai digunakan untuk melukiskan model 

ini. Model transaksional tidak mengklasifikasikan fenomena komunikasi 

menjadi berbagai unsur atau fase seperti yang dijelaskan dalam model-

model komunikasi yang linier atau mekanistik. 

Menurut model interaksi simbolik, orang-orang sebagai peserta 

komunikasi bersifak aktif, reflektif dan kreatif, menafsirkan, menampilkan 

perilaku yang rumit dan sulit diramalkan. Paham ini menolak gagasan 

bahwa individu adalah organism pasif (seperti dalam model stimulus – 

respons atau model-model komunikasi linier yang berorientasi efek), yang 

perilakunya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan atau struktur di luar 

dirinya. 

Blumer mengemukakan tiga premis yang menjadi dasar model ini. 

Pertama, manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan individu 

terhadap lingkungan sosialnya (symbol verbal, symbol nonverbal, 

lingkungan fisik). Kedua, makna berhubungan dengan interaksi sosial 

yang dilakukan individu dengan lingkungan sosialnya. Ketiga, makna 

diciptakan, dipertahankan dan diubah lewat proses penafsiran yang 

dilakukan individu dalam berhubungan dengan lingkungan sosialnya. 

Untuk melengkapi penjelasan ini, Fisher menggambarkan suatu model 

diagramatik seperti tampak dalam gambar berikut. 
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Gambar 5. Model Interaksional 

 

Para peserta komunikasi menurut model interaksional adalah orang-

orang yang menggambarkan potensi manusiawinya melalui interaksi 

sosial, tepatnya melalui pengambilan peran orang lain (role-taking). Diri 

(self) berkembang lewat interaksi dengan orang lain, dimulai dengan 

lingkungan terdekatnya seperti keluarga (significant others) dalam suatu 

tahap yang disebut tahap permainan (play stage) dan terus berlanjut 

hingga ke lingkungan luas (generalized others) dalam suatu tahap yang 

disebut tahap pertandingan (game stage). Dalam interaksi itu, individu 

selalu melihat dirinya melalui perspektif (peran) orang lain. Maka konsep-

diri pun tumbuh berdasarkan bagaimana orang lain memandang diri 

individu tersebut. 
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3. Community / Masyarakat 

3.1.  Pengertian 

Menurut Soerjono Soekanto, istilah community dapat diterjemahkan 

sebagai “masyarakat setempat”, istilah mana menunjuk pada warga-warga 

sebuah desa, sebuah kota, suku atau suatu bangsa (Soerjono Soekanto, 

132:2007).  Apabila anggota-anggota sesuatu kelompok baik kelompok besar 

maupun kecil hidup bersama sedemikian rupa sehingga mereka merasakan 

bahwa kelompok tersebut memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang 

utama, maka kelompok tadi disebut masyarakat setempat. 

Sebagai suatu perumpamaan maka kebutuhan-kebutuhan seseorang 

tidak mungkin secara keseluruhan terpenuhi apabila dia hidup bersama rekan 

lainnya yang sesuku. Kriteria yang utama bagi adanya masyarakat setempat 

adalah adanya social relationship antara anggota-anggota suatu kelompok. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat setempat menunjuk 

pada bagian masyarakat yang tinggal disuatu wilayah (dalam arti geografis) 

dengan batas-batas tertentu di mana faktor utama yang menjadi dasarnya 

adalah interaksi yang lebih besar di antara anggota-anggotanya dibandingkan 

dengan interkasi mereka dengan penduduk di luar batas wilayahnya. 

Jadi dapat disimpulkan secara singkat bahwa masyarakat setempat 

adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat 

hubungan sosial tertentu. Dasar-dasar daripada masyarakat setempat adalah 

lokalitas dan perasaan semasyarakat setempat tersebut. 



31 
 

3.2. Latar Belakang Timbulnya Suatu Community 

Ada beberapa factor yang melatar-belakangi timbulnya suatu community, 

yang antara lain sebagai berikut: 

a. Adanya suatu interkasi yang lebih besar di antara anggota-anggota yang 

bertempat tinggal di satu tempat daerah dengan batas-batas tertentu. 

b. Adanya norma sosial manusia di dalam masyarakat, diantaranya 

kebudayaan masyarakat sebagai suatu ketergantungan yang normatif, 

norma kebudayaan yang historis, perbedaan sosial budaya antara lembaga 

kemasyarakatan dan organisasi masyarakat. 

c. Adanya ketergantungan antara kebudayaan dan masyarakat yang bersifat 

normatif. Dan juga norma yang ada dalam masyarakat itu akan 

memberikan batas-batas pada kelakuan-kelakuan anggotanya dan dapat 

berfungsi sebagai pedoman bagi kelompok untuk menyumbangkan sikap 

kebersamaanya dimana mereka berada. 

3.3.  Ciri-ciri Community 

Community sangat berbeda-beda dalam berbagai hal, misalnya ada 

community yang hanya terdiri dari 2/3 keluarga yang saling tergantung. 

Beberapa community sangat di spesialisasikan artinya para anggota hanya 

bergerak dilampangan yang terbatas dari aktivitas produktif tetapi ada pula 

community yang bergerak lebih luas dari aktivitas produktif. 

Jadi secara ringkasnya ciri-ciri community adalah sebagai berikut: 

a. Adanya daerah/ batas tertentu. 
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b. Adanya manusia yang bertempat tinggal. 

c. Adanya kehidupan masyarakat. 

d. Adanya hubungan sosial antara anggota-anggota kelompoknya. 

 Lebih lanjut, Mac Iver dan Charles H Pale, menyatakan bahwa ciri-ciri 

community adalah: 

a. A common life. 

b. Community centiments, yang mana mencakup unsur-unsur: 

- Seperasaan, suatu perasaan yang membawa akibat seseorang berusaha 

untuk mengidentifikasi dirinya dengan sebanyak mungkin orang atau 

anggota-anggota community sehingga kesemuanya dapat menyebutkan 

dirinya sebagai “kelompok kami”, “perasaan kami” dan sebagainya. 

- Sepenanggungan, bahwa setiap individu sadar akan peranannya dalam 

kelompok dan keadaan masyarakat sendiri yang memungkinkan 

peranannya tadi dapat dijalankan sehingga ia mempunyai kedudukan 

yang pasti. 

- Saling memerlukan, Anggota merasakan dirinya tergantung pada 

community-nya dalam hal kebutuhan dan psikologisnya, seperti 

mencari perlindungan bila dalam ketakutan dan sebagainya. 
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3.4.  Komponen-komponen dalam Community 

 Komponen-komponen yang termasuk dalam community adalah 

sebagai berikut : 

a. Masyarkat, sebagai kelompok atau himpunan orang-orang yang hidup 

bersama terjalin satu sama lain di mana orang-orang tersebut menjadi 

anggotanya. 

b. Kebudayaan sebagai alat pemuasan kebutuhan manusia baik jasmani 

maupun rohani yang terdiri dari hasil pemuasan dan binaan manusia baik 

berupa benda maupun bukan benda. 

c. Kekayaan alam sebagai sumber-sumber materi bagi keberlangsungan 

hidup manusia. 

 

3.5. Macam-macam Community 

Dalam mengadakan klasifikasi terhadap masyarakat setempat 

(community) dapat digunakan empat criteria yang saling berhubungan sebagai 

berikut: 

a. Jumlah penduduk 

b. Luas, kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman. 

c. Fungsi-fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap seluruh 

masyarakat. 

d. Organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. 
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 Kriteria diatas dapat digunakan untuk membedakan antara macam-

macam community: 

3.5.1. Masyarakat Sederhana 

Masyarakat sederhana bila dibandingakan dengan masyarakat yang 

kompleks yang terlihat kecil, organisasinya sederhana sedangkan 

penduduknya tersebar. Kecilnya masyarakat tadi disebabkan oleh 

perkembangan teknologi yang lambat. Pengangkutan dan hubungan yang 

lambat, memperkecil ruang lingkup hubungan dengan masyarakat-

masyarakat lain dan teknik berburu serta mengerjakan tanah secara, 

memperkecil kemungkinan mengadakan eksploitasi. 

 

3.5.2. Masyarakat Modern 

a. Masyarakat Pedesaan (Rural Community) 

Dalam masyarakat pedesaan antara anggota yang satu dengan yang 

lain mempunyai hubungan yang relatif erat dan lebih mendalam dari 

pada hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya di 

luar batas-batas wilayahnya. Sistem kehidupan biasanya berkelompok 

atas dasar sistem kekeluargaan. Penduduk masyarakat pedesaan pada 

umumnya hidup dari pertanian walaupun kita melihat adanya tukang 

kayu, tukang genteng, bata dan lain-lain, tetapi inti pekerjaan hidupnya 

adalah pertanian. Dalam masyarakat pedesaan tidak akan dijumpai 
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pembagian kerja berdasarkan pada usia, mengingat kemampuan fisik 

masing-masing dan juga atas dasar perbedaan kelamin.  

b. Masyarakat Perkotaan (Urban Community) 

Beberapa ciri yang meninjol pada masyarakat kota antara lain: 

1. Kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan agama 

di desa. 

2. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa 

harus bergantung pada orang lain. 

3. Pembagian kerja antara warga kota lebih tegas dan mempunyai 

batas-batas yang nyata. 

4. Kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak 

diperoleh. 

5. Biasanya menganut jalan pikiran yang rasional. 

6. Adanya pembagian waktu, karena jalan kehidupan yang serba 

cepat. 

7. Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata, karena biasanya 

terbuka dalam menerima pengaruh dari luar. 

3.6.  Community Development 

3.6.1. Definisi 

Secara hakekat, community development merupakan suatu proses 

adaptasi sosial budaya yang dilakukan oleh industri, pemerintah pusat 

dan daerah terhadap kehidupan komuniti-komuniti lokal. Artinya 
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bahwa industri adalah sebuah elemen dari serangkaian elemen hidup 

yang berlaku dimasyarakat. Sebagai salah satu elemen, berarti industri 

masuk dalam struktur sosial masyarakat setempat dan berfungsi 

terhadap elemen lainnya yang ada. Dan dengan kesadarannya, industri 

harus dapat membawa komuniti-komuniti lokal bergerak menuju 

kemandiriannya tanpa merusak tatanan sosial budaya yang sudah ada 

(Rudito, 28 : 2003). 

  Secara umum, community development adalah kegiatan 

pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana 

dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai 

kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila 

dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya (Budimanta, 

29 : 2003). 

  Prinsip dasar pengembangan masyarakat (community 

development) yang bersumber dari dunia usaha dan pemerintah pada 

dasarnya masih memandang komuniti lokal, sebagai obyek yang harus 

diperhatikan dan dirubah agar dapat setara kehidupannya dengan 

komuniti lainnya dan mandiri. 
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F. Metode Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif. yaitu suatu penelitian yang berupaya untuk membuat 

penggambaran, pemaparan, menggali secara utuh, menyeluruh dan 

mendalam tentang fenomena sosial yang dikaji, sehingga diperoleh 

penemuan-penemuan berupa pemahaman, penjelasan dan makna. 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data adalah berupa kalimat 

per kalimat. Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa metode penelitian yang sesuai dengan prosedur 

penelitian kualitatif. 

 

2. Lokasi  dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan antara bulan Maret dan April di Badan 

Keswadayaan Masyarakat (BKM) Ngudi Mulyo Kelurahan Ngaglik Kota 

Batu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada : 

a) BKM Ngudi Mulyo adalah salah satu BKM yang paling pertama 

didalam program PNPM Mandiri Kota Batu. 

b) BKM Ngudi Mulyo adalah salah satu BKM yang paling aktif dalam 

pengelolaan maupun pembinaannya oleh PNPM Mandiri. 

c) Lokasi BKM yang strategis yaitu berada dikelurahan Ngaglik yang 

berada dekat dengan pusat kota Batu. 
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d) Adanya dukungan positif dari pengurus dan masyarakat kelurahan 

BKM Ngudi Mulyo kelurahan Ngaglik Kota Batu. 

3. Subyek Penelitian  

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan subjek penelitian 

adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah jenis sampling yang 

diterima untuk situasi-situasi khusus, menggunakan keputusan (judgement) 

ahli dalam memilih kasus-kasus dengan tujuan khusus dalam pikiran. 

(Sugiyono 2008). 

 Sumber yang dipilih adalah orang yang mengetahui tentang 

permasalahan dalam penelitian, yaitu model komunikasi dalam proses 

fasilitasi community development. Untuk mendapatkan gambaran model 

komunikasi, oleh peneliti di fokuskan pada  proses komunikasi antara 

fasilitator dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Ngudi Mulyo 

Ngaglik. Adapun syarat dalam pemilihan subjek penelitian dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Pengurus  BKM yang aktif minimal selama 5 tahun. 

b) Fasilitator kelurahan dalam bidang ekonomi yang aktif dalam 

mendampingi BKM Ngudi Mulyo kelurahan Ngaglik. 

c) Struktural PNPM Mandiri bidang community development yang 

membawahi BKM Ngudi Mulyo kelurahan Ngaglik. 

d) Bersedia untuk diwawancarai dan memberikan informasi mengenai 

PNPM Mandiri. 
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Dari kriteria yang sudah ditentukan, maka subjek penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Muhammad Rofi’I Menjabat sebagai Asisten Kota (Askot) bidang 

Community Development wilayah Kota Batu dan Kab. Malang.  

2. Risa Yuliasti adalah Fasilitator Kelurahan (Faskel) Bidang 

Ekonomi yang memfasilitasi BKM Ngudi Mulyo Ngaglik Kota 

Batu. 

3. H. Pardi W/ adalah Koordinator BKM Ngudi Mulyo Kelurahan 

Ngaglik Kota Batu. 

4. Katimin ES adalah Sekretaris dan Manager UPK (Unit Pengendali 

Keuangan) BKM Ngudi Mulyo Kelurahan Ngaglik Kota Batu.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

4.1. Wawancara Semi Tersrtuktur 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara 

semi terstruktur. Pada wawancara ini, pewawancara memiliki daftar 

tertulis, tapi memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan 

secara bebas, yang terkait dengan permasalahan. 

4.2. Dokumentasi 

Untuk melengkapi data yang peneliti dapatkan ketika melakukan 

penelitian dilapangan, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi 
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sebagai pelengkap penelitian. Buku-buku panduan maupun modul 

yang digunakan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan akan 

peneliti gunakan untuk dianalisis. 

5. Teknik Analisa Data 

Tahap analisa data memegang peran penting dalam riset kualitatif, 

yaitu sebagai faktor utama penilaian  kualitas tidaknya riset. Riset kualitatif 

adalah riset yang menggunakan cara berpikir induktif, yaitu cara berpikir 

yang berangkat dari hal-hal yang khusus (fakta empiris) menuju hal-hal 

yang umum (tataran konsep). 

Data yang diperoleh di lapangan sebenarnya merupakan hasil 

interaksi antara peneliti dan subjek penelitian, baik berupa individu atau 

berasal dari situasi sosial. Karena itu data yang dideskripsikan peneliti 

sebenarnya merupakan hasil rekonstruksi pikiran peneliti terhadap apa 

yang teramati.  

Dalam penelitian ini peneliti menyajikan atau menganalisi data 

dengan membuat langkah- langkah sebagai berikut : 

1. Reduksi data (data reduction) merupakan proses merangkum, memilah 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari 

tema serta polanya sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih 

jelas. 
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2. Penyajian data (data display) yaitu mengorganisasi data dan menyusun 

pola hubungan sehingga data lebih mudah dipahami. Dalam penyajian 

data ini dilakukan koding. Koding dimaksudkan untuk dapat 

mengorganisasi dan mensistemasi data secara lengkap dan mendetail 

sehingga dapat memunculkan data tentang topic yang dipelajari. 

Koding data bertujuan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 

sumber dan jenisnya. Semua data diberikan kode atau tanda khusus 

sesuai dengan sumber data seperti yang berasal dari catatan 

pengamatan, catatan wawancara, catatan lapangan, atau sumber 

lainnya. 

3. Verifikasi (conclusion verifying) yaitu menarik kesimpulan dari 

verifikasi atas pola keteraturan dan penyimpangan yang ada dalam 

fenomena yang timbul pada komunikasi yang berlangsung. 

6. Teknik Keabsahan Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi  sebagai 

teknik menguji keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

cara, dan waktu. 

Untuk mendukung keabsahan data ini, peneliti menggunakan 

triangulasi sumber, dimana kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melaului beberapa sumber (Sugiyono, 

2012:127). 


