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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat berdiri sendiri dan 

selalu saling berhubungan serta berkerjasama satu dengan yang lainnya. Salah 

satu aktivitas terpenting dalam berhubungan dan berkerjasama dengan sesama 

manusia adalah dengan cara berkomunikasi. Komunikasi merupakan salah satu 

aktivitas penting bagi seseorang dalam hal kontak sosial, dalam menyampaikan 

informasi dan pesan dari seseorang kepada orang lain. Dengan kata lain, 

komunikasi sangat penting seperti halnya kita bernafas. Tanpa komunikasi tidak 

akan ada hubungan dan kesepian dalam menjalankan akivitas sehari-hari. 

Kita ketahui bahwa komunikasi merupakan salah satu yang sangat penting  

dalam mempelajari dan merubah pendapat, sikap, dan prilaku orang lain. Dalam 

perannya kita mengetahui beberapa bentuk komunikasi itu sendiri seperti 

komunikasi massa, komunikasi kelompok dan komunikasi antar pribadi. Hal ini 

tergantung pada situasi kondisi suatu tujuan dari komunikasi itu sendiri. Apabila 

kita berkomunikasi dengan sejumlah orang yang tersebar di beberapa tempat 

maka bentuk komunikasi yang kita gunakan komunikasi massa, apabila kita 

berkomunikasi dengan sejumlah orang yang berada pada suatu tempat maka 

bentuk komunikasi yang kita gunakan adalah komunikasi kelompok, demikian 

pula apabila kita berkomunikasi dengan seseorang atau dua orang maka bentuk 

komunikasi yang kita gunakan adalah komunikasi antarpribadi.  
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Dari ketiga bentuk komunikasi di atas, maka dalam penelitian ini mengacu 

pada komunikasi kelompok. Wiryanto, 2005, mendefinisikan komunikasi kelompok 

sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang 

telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang 

mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota 

yang lain secara tepat. Kedua definisi komunikasi kelompok di atas mempunyai 

kesamaan, yakni adanya komunikasi tatap muka, dan memiliki susunan rencana kerja 

tertentu umtuk mencapai tujuan kelompok. 

Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama 

yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu 

sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. 

Kelompok ini misalnya adalah keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecahan 

masalah, atau suatu komite yang tengah merapat untuk mengambil suatu 

keputusan. Dalam komunikasi kelompok, juga melibatkan komunikasi 

antarpribadi. (Mulyana, 2005). 

Komunikasi kelompok atau antarpribadi juga merupakan salah satu unsur 

kecil di dalam masyarakat sebagai contoh kecil, jika dalam sebuah masyarakat 

terdapat komunikasi antar pribadi maka secara tidak langsung akan tercipta 

sebuah masyarakat yang akan mempunyai iklim di dalam linkungannya. 

Masyarakat itu sendiri adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki 

tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam 

lingkungannya. Norma-norma yang mereka miliki yang menjadi dasar kehidupan 

sosial dalam lingkungan mereka, sehingga dapat membentuk suatu kelompok 

manusia yang memiliki ciri-ciri kehidupan yang sangat khas. 



 
 

 
 

3 

Dan apabila terjadi pertikaian dan pertentangan di tengah masyarakat  

maka pembinaan yang di lakukan di dalam keluarga tidak berhasil dan berjalan, 

karena komunikasi antarpribadi yang di bina di dalam keluarga tidak dapat 

merubah seseorang yang dapat diterima di dalam lingkungannya. Sehingga terjadi 

penolakan di dalam diri seseorang yang tidak dapat bergabungan dengan 

lingkungan sosial sekitarnya. Hal ini bisa di sebabkan karena pengaruh 

komunikasi antarpribadi di lingkungan keluarga dan pertemannya tidak 

berpengaruh terhadap diri seseorang, sehingga seseorang tersebut melakukan hal 

yang bisa bertentangan dengan lingkungan sosialnya atau sebaliknya yang tidak 

bertentangan dengan lingkungan sosialnya.  

Pembinaan seseorang yang bertentangan dengan lingkungan sosial akan di 

bina oleh Lembaga Pemerintahan, Lembaga Pemerintahan yang melakukan 

pembinaan ini ada beberapa macam seperti Lembaga Pemasyarakatan, Kepolisian,  

Polisi Militer, Satuan Polisi Pamong Praja dan lain-lain. Kegiatan yang di lakukan  

oleh Lembaga dan Pemerintah ini bertujuan untuk merubah sikap, prilaku, 

pendapat serta tingkah laku seseorang yang tidak bertentang dengan aturan dan 

norma-norma yang berlaku di lingkungan sosialnya.  

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat 

untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan 

di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut 

dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana 

Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga 
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Pemasyarakatan bisa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang 

statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses 

peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.  

Petugas yang menangangi pembinaan kepada warga binaan dan tahanan di 

LP di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan 

istilah petugas lapas.  Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri 

Kehakiman Sahardjopada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan 

kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih 

berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam 

masyarakat (http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan) 

Dari hasil observasi terhadap proses pembinaan juga di lakukan di salah 

satu Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Kota Malang, dan para petugas 

tersebut mempunyai beberapa program dalam melakukan pembinaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Lowokwaru Kota Malang seperti bimbingan yang dilakukan 

petugas saat melaksanakan tugasnya dengan fungsi masing-masing petugas 

berupa pembimbingan moral, agama, dan hubungan sosial. Bimbingan tersebut 

berupa bimbingan moral yaitu pembentukan etika dan hubungan sesama dengan 

narapidana. Bimbingan agama yaitu pembinaan dalam bidang kerohanian. 

Sedangkan bimbingan dalam bidang hubungan sosial yang diberikan pada 

narapidana dapat berupa kunjungan keluarga dan para sahabat dan kerabat 

narapidana, serta bimbingan jasmani. Semua program pembinaan yang di buat dan 

di jalankan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Kota Malang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan
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ini dengan cara berkomunikasi kelompok dan komunikasi antarpribadi Lembaga 

Pemasyarakatan. 

Oleh karena itulah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, 

komunikasi sangat berperan penting dalam hal merubah sikap seseorang khusus 

dalam komunikasi kelompok sangat berperan dalam hal melakukan pembinaan 

yang di lakukan baik secara berkelompok maupun pribadi. Maka judul dalam 

penelitian ini adalah Komunikasi Kelompok oleh Petugas Lembaga 

Pemasyarakatan dalam Mengubah Sikap Sosial Warga Binaan Kelas I Kota 

Malang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana komunikasi kelompok yang 

dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam mengubah sikap sosial warga 

binaan Kelas I Kota Malang di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Kota 

Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui komunikasi kelompok yang dilakukan petugas Lembaga 

Pemasyarakatan dalam mengubah sikap sosial warga binaan Kelas I Kota 

Malang di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Kota Malang.  

2. Untuk medeskripsikan perkembangan sikap para warga binaan yang 

dilakukan dengan cara komunikasi kelompok oleh para petugas dalam 

merubah sikap sosial warga binaan Kelas I Kota Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, peneliti berharap dapat 

memberikan tambahan referensi dan manfaat bagi berbagai kalangan, khususnya 

bagi instansi terkait yang diteliti. Adapun manfaat tersebut sebagai berikut:  

1. Manfaat Akademis 

a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya Khasanah 

penelitian di Jurusan Ilmu Komunikasi khususnya mengenai komunikasi 

kelompok. 

b. Sebagai bahan referensi terhadap para peneliti lain dalam melakukan 

penelitian yang serupa dengan yang dilakukan oleh penulis. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

sumbangan pikiran dan masukan kepada RUTAN di Lowokwaru Kota 

Malang atau mahasiswa yang menberikan perhatiannya terhadap 

pengetahuan yang berhubungan dengan bidang komunikasi kelompok. 

b. Sebagai bahan masukan atau saran terhadap pihak petugas di Lembaga 

Pemasyarakatan Lowokwaru Kota Malang mengenai pentingnya 

komunikasi kelompok dalam merubah sikap para warga binaan. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Tinjauan tentang Komunikasi Kelompok 

Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara 

beberapa orang dalam suatu kelompok “kecil” seperti dalam rapat, pertemuan, 

konperensi dan sebagainya Michael Burgoon dalam. Wiryanto, 2005, 
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mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 

tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi 

informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya 

dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. 

Kedua definisi komunikasi kelompok di atas mempunyai kesamaan, yakni adanya 

komunikasi tatap muka, dan memiliki susunan rencana kerja tertentu umtuk 

mencapai tujuan kelompok. 

a. Faktor-faktor Pembentuk Komunikasi Kelompok 

Setiap kegiatan yang dijalankan oleh manusia dikarenakan timbul faktor-

faktor yang mendorong manusia tersebut untuk melakukan suatu 

pekerjaan. Begitu pula dengan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh 

pihak-pihak yang terlibat, didorong oleh faktor-faktor tertentu. Mengapa 

manusia ingin melaksanakan komunikasi dengan yang lainnya, 

khususnya komunikasi Kelompok adalah kumpulan orang-orang yang 

memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. 

Atau dengan kata lain, kelompok adalah kumpulan orang yang saling 

berinteraksi, interdependen (saling tergantung antara satu dengan yang 

lainnya), dan berada bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. 

Dua faktor utama yang mengarahkan pilihan tersebut adalah kedekatan 

dan kesamaan. 

1) Keadaan 

Pengaruh tingkat kedekatan, atau kedekatan geografis, terhadap 

keterlibatan seseorang dalam sebuah kelompok tidak bisa diukur. Kita 
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membentuk kelompok bermain dengan orang-orang di sekitar kita. 

Kita bergabung dengan kelompok kegiatan sosial lokal. Kelompok 

tersusun atas individu-individu yang saling berinteraksi. Semakin 

dekat jarak geografis antara dua orang, semakin mungkin mereka 

saling melihat, berbicara, dan bersosialisasi. Singkatnya, kedekatan 

fisik meningkatkan peluang interaksi dan bentuk kegiatan bersama 

yang memungkinkan terbentuknya kelompok sosial. Jadi, kedekatan 

menumbuhkan interaksi, yang memainkan peran penting terhadap 

terbentuknya kelompok pertemanan. 

2) Kebersamaan 

Pembentukan kelompok tidak hanya tergantung pada kedekatan fisik, 

tetapi juga kesamaan diantara anggota-anggotanya. Sudah menjadi 

kebiasaan, orang lebih suka berhubungan dengan orang yang memiliki 

kesamaan dengan dirinya. Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan 

minat, kepercayaan, nilai, usia, tingkat intelejensi, dan karakter-

karakter personal lain. Kesamaan juga merupakan faktor utama dalam 

memilih calon pasangan untuk membentuk kelompok yang disebut 

keluarga. 

2. Jenis-jenis Komunikasi Kelompok 

a.  Komunikasi kelompok kecil 

Komunikasi kelompok kecil (small/micro group communication) adalah 

komunikasi yang: 
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1) Ditujukan kepada kognisi komunikan. 

2) Prosesnya berlangsung secara dialogis. 

Dalam komunikasi kelompok kecil komunikator menunjukan pesanya 

kepada benak atau pikiran komunikan, misalnya kuliah, ceramah, 

diskusi, seminar, rapat, dan lain-lain. Dalam situasi komunikasi seperti 

itu logika berperan penting komunikan akan menilai logis tidaknya 

uraian komunikator. Cara yang kedua dari komunikasi kelompok kecil 

ialah bahwa prosesnya berlangsung secara dialogis, tidak linear, 

melainkan sirkular, umpan balik secara verbal. Komunikan dapat 

menanggapi uraian komunikator, bisa bertanya jika kita tidak mengerti. 

Dapat menyanggah bila tidak setuju dan lain sebagainya. Dalam 

kehidupan sehari-hari begitu banyak jenis komunikasi kelompok kecil, 

antara lain, seperti telah d singgung di atas: rapat (rapat kerja rapat 

pimpinann, rapat mingguan), kuliah, ceramah, brifing, penataran, loka 

karya, diskusi panel, forum, symposium, seminar, konferensi, 

kongres.curah saran(brainstorming).  

b. Komunikasi kelompok besar 

Sebagai kebalikan dari komunikasi kelompok kecil, komunikasi kelompok 

besar( large/marco group communication) adalah komunikasi yang: 

1) Ditujukan kepada seleksi komunikan 

2) Prosesnya berlangsung secara linear 

 Pesan yang di sampaikan oleh komunikator dalam situasi komunikasi 

kelompok besar, ditunjukan kepada afeksi komunikan, kepada hatinya atau 
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pada perasaanya. Contoh untuk komunikasi kelompok besar adalah 

misalnya rapat raksasa di sebuah lapangan. Jika komunikan pada 

komunikasi kelompok kecil umunya bersifat homogeny (antara lain 

sekelompok orang yang sama jenis kelaminya, sama pendidikanya, sama 

status sosialnya), maka komunikan pada komunikasi kelompok besar 

umunya bersifat heterogen; mereka terdiri dari individu-individu yang 

beraneka ragam dalam jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan, tingkat 

pendidikan, agama dan lain sebagainya. 

 Proses komunikasi kelompok besar bersifat linear, satu arah dari titik yang 

satu ke titik yang lain, dari komunikator ke komunikan. Tidak seperti pada 

komunikasi kelompok kecil yang seperti telah diterangkan tadi 

berlangsung secara sirkular. Dialogis, bertanya jawab. Dalam pidato di 

lapangan amat kecil kemungkinannya terjadi dialog antara seorang orator 

dengan salah seorang dari khalayak massa. 

3. Fungsi-Fungsi Komunikasi Kelompok 

Keberadaan suatu kelompok dalam masyarakat dicerminkan oleh adanya 

fungsi-fungsi yang akandilaksanakannya. Fungsi-fungsi tersebut mencakup fungsi 

hubungan sosial, pendidikan, persuasi,pemecahan masalah dan pembuatan 

keputusan dan fungsi terapi. Semua fungsi ini dimanfaatkan untuk pembuatan 

kepentingan masyarakat, kelompok dan para anggota kelompok itu sendiri.  

a. Hubungan sosial, dalam arti bagaimana suatu kelompok mampu 

memelihara dan memantapkan hubungan sosial di antara para 

anggotanya seperti bagaimana suatu kelompok secara rutin memberikan 
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kesempatan kepada anggotanya untuk melakukan aktivitas yang 

informal, santai dan menghibur. 

b. Pendidikan adalah fungsi kedua dari kelompok, dalam arti bagaimana 

sebuah kelompok secara formal maupun informal bekerja untuk 

mencapai dan mempertukarkan pengetahuan. Melalui fungsi pendidikan 

ini, kebutuhan-kebutuhan dari para anggota kelompok, kelompok itu 

sendiri bahkan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Namun demikian, 

fungsi pendidikan dalam kelompok bergantung pada tiga faktor, yaitu 

jumlah informasi baru yang dikontribusikan, jumlah partisipan dalam 

kelompok serta frekuensi interaksi di antara para anggota kelompok. 

c. Fungsi persuasi, seorang anggota kelompok berupaya mempersuasikan 

anggota lainnya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

Seseorang yang terlibat usaha-usaha persuasif dalam suatu kelompok, 

membawa resiko untuk tidak diterima oleh para anggota lainnya. 

Misalnya, jika usaha-usaha persuasif tersebut terlalu bertentangan dengan 

nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok, maka justru orang yang 

berusaha mempersuasi tersebut akan menciptakan suatu konflik, dengan 

demikian malah membahayakan kedudukannya dalam kelompok. 

d. Fungsi kelompok juga dicerminkan dengan kegiatan-kegiatannya untuk 

memecahkan persoalan dan membuat keputusan-keputusan. Pemecahan 

masalah (problem solving) berkaitan dengan penemuan alternatif atau 

solusi yang tidak diketahui sebelumnya; sedangkan pembuatan 

keputusan, berhubungan dengan pemilihan antara dua atau lebih solusi. 



 
 

 
 

12 

e. Terapi adalah fungsi kelima dari kelompok. Kelompok terapi memiliki 

perbedaan dengan kelompok lainnya, karena kelompok terapi tidak 

memiliki tujuan. Objek dari kelompok terapi adalah membantu setiap 

individu mencapai perubahan personalnya. Tentunya, individu tersebut 

harus berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya guna mendapatkan 

manfaat, namun usaha utamanya adalah membantu dirinya sendiri, bukan 

membantu kelompok mencapai konsensus. Contoh dari kelompok terapi 

ini adalah kelompok konsultasi perkawinan, kelompok penderita 

narkotika, kelompok perokok berat dan sebagainya.Tindak komunikasi 

dalam kelompok-kelompok terapi dikenal dengan nama pengungkapan 

ciri. Artinya, dalam suasana yang. mendukung, setiap anggota dianjurkan 

untuk berbicara secara terbuka tentang apa yang menjadi 

permasalahannya. Jika muncul konflik antar anggota, orang yang 

menjadi pemimpin atau yang memberi terapi yang akan mengaturnya.   

3. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk 

melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. 

Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis dibidang pembinaan 

narapidana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Lembaga Pemasyarakatan 

didirikan disetiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun bila diperlukan dapat 

didirikan di tingkat kecamatan atau kota administratif.  
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Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan 

pemerataan memperoleh keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan dan 

keluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luar wilayah, 

pertambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di 

wilayah kecamatan atau kota administrasi yang bersangkutan. Menurut Istianah 

(2000 : 21), untuk mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, maka 

Lembaga Pemasyarakatan dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu: 

a. Menurut usia: 

1) Lembaga Pemasyarakatan untuk anak 

2) Lembaga Pemasyarakatan khusus pemuda 

3) Lembaga Pemasyarakatan untuk dewasa 

b. Menurut jenis kelamin: 

1) Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita 

2) Lembaga Pemasyarakatan khusus laki-laki 

c. Menurut kapasitasnya : 

1) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 

2) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 

3) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III 

4. Pembinaan Narapidana 

Kebutuhan akan pedoman-pedoman perilaku yang akan dapat memberikan  

pegangan bagi manusia, antara lain, menimbulkan norma atau kaedah. Norma atau 

kaedah tersebut, dari sudut hakekatnya merupakan suatu pandangan menilai 

terhadap perilaku manusia. Dengan demikian, maka suatu norma atau kaedah 
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merupakan patokan-patokan mengenai perilaku yang di anggap pantas. Adanya 

peraturan-peraturan hukum harus dipatuhi, penguasa yang membuat hukum tidak 

bermaksud untuk menyusun peraturan-peraturan untuk dilanggar oleh karena 

peraturan-peraturan hukum dibuat adalah dengan tujuan untuk memecahkan 

problema-problema yang terjadi dan bukan untuk menambah jumlah problema 

yang sudah ada di masyarakat. 

Menurut Rena Yulia (2010), untuk memberikan keadilan kepada 

masyarakat, dalam hukum positif kita diatur perbuatan-perbuatan yang di 

golongkan ke dalam pelanggaran dan kejahatan. Pembinaan narapidana 

merupakan salah satu upaya yang bersifat Ultimum Remidium (upaya terakhir) 

yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga 

pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari segi 

keagaman, sosial budaya maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan 

keseimbangan di tengah-tengah masyarakat. 

Pemasyarakatan membentuk sebuah prinsip pembinaan dengan sebuah 

pendekatan yang lebih manusiawi hal tersebut terdapat dalam usaha-usaha 

pembinaan yang dilakukan terhadap pembinaan dengan sistem pemasyarakatan 

seperti yang diatur dalam Undang -undang Nomor 12 tahun 1995 tentang 

pemasyarakatan. Hal ini mengandung artian pembinaan narapidana dalam sistem 

pemasyarakatan merupakan wujud tercapainya reintegrasi sosial yaitu pulihnya 

kesatuan hubungan narapidana sebagai individu, makhluk sosial dan makhluk 

Tuhan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). 
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Kemudian dirumuskan dalam konfrensi dinas kepenjaraan yang 

menghasilkan sepuluh prinsip dasar pembinaan dan bimbingan bagi narapidana 

yaitu: 

a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya 

bekal hidup sebagai warganegara yang baik dan berguna dalam 

masyarakat. 

b. Penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan pembalasan dendam 

oleh negara. 

c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan 

bimbingan. 

d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk dan jahat 

daripada sebelum ia masuk lembaga. 

e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus 

dikenalkan kepada masyarakat dan tidak bolehdi asingkan dari 

padanya. 

f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat 

mengisi waktu,atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau 

kepentingan negara sewaktu saja 

g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila dan peraturan 

yang telah diterapkan. 

h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia 

meskipun telah tersesat. 

i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. 
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j. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru dan 

sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program -pembinaan 

pemasyarakatan (Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M.02-

PK.04.10,Tahun 1990) 

F. Metode Penelitian 

1. Rancangan Penelitian 

 Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan jenis 

kualitatif. Tipe penelitian deskriptif ini berusaha untuk mendeskripsikan atau 

mennginterpretasikan kondisi penelitian yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, 

proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi, atau kecenderungan 

yang sedang berkembang (Sumanto, 1990; 47). Dalam penelitian ini berusaha 

untuk mendeskripsikan mengenai komunikasi kelompok yang dilakukan petugas 

Lembaga Pemasyarakatan dalam mengubah sikap sosial warga binaan Kelas I 

Kota Malang di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Kota Malang. 

Penelitian  deskriptif difokuskan hanya memaparkan situasi atau peristiwa 

mengenai komunikasi kelompok yang dilakukan petugas Lembaga 

Pemasyarakatan dalam merubah sikap sosial warga binaan. Penelitian ini tidak 

mencari atau menjelaskan, tidak menguji  atau  membuat prediksi. Penelitian ini 

hanya mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh, lengkap, sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta keterkaitan antar fenomena yang 

diselidiki mengenai masalah yang berkaitan dengan komunikasi kelompok yang 

dilakukan petugas LP dalam mengubah sikap sosial warga binaan Kelas I Kota 

Malang di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Kota Malang.  
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian mengenai komunikasi kelompok petugas Lembaga 

Pemasyarakatan dalam mengubah sikap sosial warga binaan kelas I Kota Malang 

di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Kota Malang, dilakukan pada petugas 

dan napi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Kota Malang tepatnya di jalan 

Asahan No. 7 Malang. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan 

ketersedian informan penelitian dalam merespon permasalahan penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan data yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara 

 Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data yang bertujuan 

untuk menggali informasi berkaitan dengan komunikasi para petugas 

Lembaga Pemasyarakatan dalam mengubah sikap sosial warga binaan di 

Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Kota Malang. Dalam penelitian 

ini, peneliti melakukan penelitian secara mendalam kepada warga binaan 

dan petugas secara tatap muka. Dengan alasan dapat memperoleh 

informasi yang lebih bersifat “open ended” dan mengarah pada 

kedalaman informasi. 

b. Dokumentasi 

Teknik terakhir yang digunakan adalah dokumentasi dengan alasan, 

bahwa peneliti dapat mencari serta mengumpulkan data-data yang pernah 

dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Kota Malang dalam 
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bentuk tertulis, misalnya job descriptions dan struktur organiasi, buku 

panduan yang diterbitkan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan 

Lowokwaru Kota Malang dan lain-lain. 

4. Subyek Penelitian 

Untuk menentukan subjek, peneliti menggunakan teknik purposive 

sampel, yakni sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan 

berdasarkan strata, random, atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan 

tertentu dengan membuat kriteria subjek. Adapun kriteria petugas dalam 

penelitian ini, yaitu: 

a. Petugas Lapas yang minimal yang mempunyai masa kerja selama kurang 

lebih 5 tahun di lapas dan turun langsung ke lapangan 

b. Petugas Lapas yang aktif memberikan bimbingan kepada warga binaan, 

dalam sehari petugas mengadakan pertemuan sehari minimal tiga kali 

c. Petugas Lapas yang menangani keluhan warga binaan sekaligus 

pelaksaan komunikasi kelompok terhadap warga binaan dan mengetahui 

perkembangan sosial yang dimiliki warga binaan 

 

5. Sumber Data 

a. Data Primer  

Data primer adalah salah satu sumber data yang diperoleh secara 

langsung peneliti dari nara sumber yang dapat dipercaya dalam 

memberikan informasi. Data primer dalam penelitian ini seperti hasil 

wawancara dengan subyek penelitian yang terlibat langsung didalamnya. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data 

primer, seperti dokumen-dokumen resmi, Koran-koran maupun internet 

atau televisi, perundang-undangan yang berhubungan dan berkaitan 

dengan penelitian. 

6. Teknis Analisis Data 

Menurut Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. (1992:35), analisa 

data adalah proses pengaturan urutan data, mengorganisasikan dalam suatu pola, 

kategori dan suatu uraian dasar dengan prosedur:  

a. Reduksi Data 

 Dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan tertulis di lapangan. 

b. Penyajian Data 

 Dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan baik 

pengujian data dalam bentuk tabel maupun narative yang menggabungkan 

informasi yang tersusun ke dalam bentuk yang padu. Hal ini dimaksudkan 

agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan 

atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. 
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c. Menarik Kesimpulan  

Merupakan proses mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi 

yang mungkin alur sebab akibat dari proposisi peneliti menurut data yang 

diperoleh di lapangan. 

Secara terperinci, analisis data kualitatif, prosesnya berjalan sebagai 

berikut:  

a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi 

kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.  

b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, 

membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.  

c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai 

makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan 

membuat temuan-temuan umum. (Moleong, Lexy J.2005)  

Selanjutnya menurut Janice McDrury (Collaborative Group Analysis of 

Data,) tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:  

a. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang 

ada dalam data.  

b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang 

berasal dari data.  

c. Menuliskan ‘model’ yang ditemukan.  

d. Koding yang telah dilakukan.  
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Dari definisi-definisi tersebut dapatlah kita pahami bahwa ada yang 

mengemukakan proses, ada pula yang menjelaskan tentang komponen-komponen 

yang perlu ada dalam sesuatu analisis data (Moleong, Lexy J.2005). 

7. Keabsahan Data 

Dalam upaya mendapatkan data yang valid atau sahih peneliti melakukan 

metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan, pengecekan atau 

sebagai pembanding data itu. (Moleong, Lexy J.2005) Hal ini merupakan cara 

paling popular dalam penelitian kualitatif. Dengan triangulasi ini peneliti mampu 

menarik kesimpulan yang tidak hanya dari satu cara pandang sehingga kebenaran 

data lebih diterima. 

Dalam prakteknya peneliti menggunakan tiga macam triangulasi, pertama 

triangulasi sumber. Di sini peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan 

hasil wawancara. Kedua, triangulasi metode. Caranya dengan menggunakan 

metode wawancara, dan pengamatan untuk mengecek topik atau data yang sama. 

Triangulasi dengan sumber data berarti membandingkan dan mengecek kembali 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui penelitian kualitatif. 

Teknik triangulasi dengan sumber data ini dapat dicapai dengan jalan 

membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi. 

 


