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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Komunikasi Organisasi 

Komunikasi merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Sebagai 

mahluk sosial yang pasti melakukan interaksi dengan manusia lain, 

komunikasi sudah pasti dibutuhkan oleh semua manusia. Begitupun dalam 

hal berorganisasi, komunikasi sudah pasti dibutuhkan untuk menyampaikan 

informasi-informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan sebuah 

organisasi tersebut. Dalam dunia komunikasi, komunikasi dalam organisasi 

memiliki kajian tersendiri yang disebut dengan komunikasi organisasi.  

Goldhaber (1986) dalam buku Komunikasi Organisasi yang ditulis 

oleh Arni Muhammad (2009) mengatakan bahwa komunikasi organisasi 

adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan 

hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi 

lingkungan yang saling tergantungsatu sama lain untung mengatasi 

lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah (Arni 

Muhammad, 2009 : 67). Dalam kehidupan bermasyarakat komunikasi 

organisasi ini berperan ketika kita sebagai individu menjadi bagian dari 

organisasi besar yaitu masyarakat itu sendiri. Dengan menguasai atau 

mengerti tentang komunikasi organisasi, maka kita sebagai individu yang 

berada di dalam organisasi atau masyarakat tersebut akan lebih efektif 

dalam mencapai tujuan dan melaksanakan tugas dalam organisasi tersebut. 
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Hal itu juga berguna untuk mengurangi konflik yang pasti terjadi di dalam 

sebuah organisasi atau masyarakat. 

2.2. Elemen Organisasi 

Suatu organisasi terbentuk apabila suatu usaha memerlukan usaha 

dari satu orang untuk menyelesaikannya. Kondisi ini timbul mungkin 

disebabkan oleh karena tugas itu terlalu besar atau terlalu kompleks untuk 

ditangani satu orang. Oleh karena itu suatu organisasi dapat kecil seperti 

usaha dua orang individu atau dapat sangat besar yang melibatkan banyak 

orang dalam interaksi kerja sama (Arni Muhammad, 2009 : 24-25). Dalam 

buku Komunikasi Organisasi yang ditulis oleh Arni Muhammad (2009) 

dijelaskan beberapa elemen organisasi, diantaranya: 

1. Struktur Sosial 

2. Partisipan 

3. Tujuan 

4. Teknologi 

5. Lingkungan 

Masyarakat Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten 

Lombok Timur, NTB dalam kaitannya dengan masyarakat sebagai sebuah 

organisasi sudah memenuhi beberapa elemen organisasi di atas: 

1. Struktur Sosial 

Di Desa Lendang Nangka sudah memiliki struktur social yang jelas 

yang sudah dibangun sejak lama, mulai ddari kepala desa, kepala dusun, 

hingga RT dan RW sudah dipenuhi oleh Desa Lendang Nangka. Adanya 
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tokoh-tokoh masyarakat menjadi pendukung dan pelengkap untuk struktur 

social yang ada di Desa Lendang Nangka. 

2. Partisipan 

Masyarakat Desa Lendang Nangka sudah bisa disebut sebagai 

partisipan karena keterlibatan aktif mereka dalam berbagai acara dan 

kegiatan yang diadakan oleh desa. Dengan budaya gotongroyong yang 

masih kuat, menimbulkan rasa kekeluargaan dalam setiap kegiatan yang 

diadakan di desa. 

3. Tujuan 

Tentu setiap desa dna masyarakat memiliki tujuan bersama yang 

akan diusahakan bersama dan dikerjakan bersama untuk mencapai tujuan 

tersebut. Begitu juga halnya dengan Desa Lendang Nangka dalam mencapai 

tujuan bersama. 

4. Teknologi 

Dalam kehidupan yang serba modern seperti sekarang ini, teknologi 

sudah tidak bisa dipisahkan dengan lehidupan sehari-hari dan sudah 

merupakan kebutuhan setiap manusia. Di Desa Lendang Nangka, 

penggunaan teknologi bisa dibilang sudah cukup maju. Teknologi tersebut 

diantanya digunakan dalam hal pengelolaan sumber air desa, pengelolaan 

sampah desa dan dalam hal yang lain.  

5. Lingkungan 

Lingkungan Desa Lendang Nangka yang berada di Kecamatan 

Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ini bisa dibilang sangat mendukung 

dengan kondisi alam yang masih asri dan belum terlalu tersentuh 
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pembangunan memungkinkan dan sangat mendukung bagi pertanian. Ini 

terbukti dengan profesi masyarakat desa yang sebagian besar masih berupa 

petani. Pertanian di Desa Lendang Nangka masih didominasi oleh padi dan 

tembakau yang merupakan komoditi unggulan Desa Lendang Nangka dan 

sangat membantu perekonomian desa. 

2.3. Kepemimpinan dalam Organisasi 

Kepemimpinan dan organisasi merupakan dua konsep yang tidak 

bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya (Masmuh, 2010 : 243). 

Ketika sebuah organisasi tanpa kepemimpinan maka tidak akan menjadi 

sebuah organisasi yang baik. Begitu juga sebaliknya, kepemimpinan tidak 

akan eksis tanpa sebuah organisasi baik itu sebuah organisasi formal 

maupun non-formal. Oleh karena itu kepemimpinan menjadi satu unsur 

yang sangat penting ketika sebuah organisasi menginginkan kesuksesan di 

dalamnya.  

Selanjutnya James J. Cribbin menjelaskan dalam buku Komunikasi 

Organisasi dalam Perspektif Teori dan Peraktek yang ditulis oleh Masmuh 

(2010) mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan memperoleh 

konsekuen dan keikatan pada sasaran bersama, malampaui syarat-syarat 

organisasi, yang dicapai dengan pengalaman sumbangan dan kepuasan di 

pihak kelompok kerja. Selanjutnya masih dalam buku yang sama Keith 

Davis menjelaskan ada tiga keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang 

pemimpin, yakni: technical skill, human skill, dan conceptual skill. 
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a. Keterampilan teknis (technical skill) menunjukkan bahwa 

seseorang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam setiap 

jenis proses atau teknik. 

b. Keterampilan insani (human skill) adalah kemampuan untuk 

bekerja dengan orang lain secara efektif dan untuk membina 

kerja sama. 

c. Keterampilan konseptual (conceptual skill) yaitu kemampuan 

untuk berfikir dalam istilah yang berkaitan dengan perencanaan 

jangka panjang, misalnya kerangka kerja dan model (Masmuh,, 

2010 : 247) 

Sesuai dengan yang dijelaskan di atas maka seorang pemimpin baik 

dalam organisasi maupun masyarakat harus menguasai kemampuan yang 

bisa mendukung kemampuannya dalam memimpin sebuah organisasi 

maupun masyarakat.  

2.3.1. Tipe dan Gaya Kepemimpinan 

Selain kemampuan yang harus dikuasai tersebut, masing-

masing individu tentunya memiliki karakteristik atau gaya 

tersendiri. Hal itu juga berlaku ketika memimpin sebuah organisasi. 

Ahli psikologi, Lewis, Lippit dan White menjelaskan dalam buku 

Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Teori dan Praktek yang 

ditulis oleh Masmuh (2010) tentang tipe-tipe atau gaya seorang 

pemimpin, mereka menemukan tiga tipe gaya kepemimpinan yaitu :  
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a. otoriter 

b. demokratis atau partisipatif 

c. laissez-faire 

Ketiga gaya tersebut memiliki karakteristik atau ciri masing-

masing yang berbeda dengan yang lainnya. Berikut adalah 

rangkuman perbedaan karakteristik tersebut dalam bentuk table : 

OTOKRATIS DEMOKRATIS LAISSEZ-FAIRE 

1. Semua penentuan 

kebijaksanaan 

dilakukan oleh 

pimpinan. 

1. Semua 

kebijaksanaan terjadi 

pada kelompok diskusi 

dan keputusan diambil 

dengan dorongan dan 

bantuan dari pimpinan. 

1. Kebebasan penuh 

bagi keputusan 

kelompok atau 

individu, dengan 

partisipasi minimal 

dari pemimpin 

2. Tekni-teknik dan 

langkah-langkah 

kegiatan didekte oleh 

atasan setiap waktu, 

sehingga langkah-

langkah yang akan 

dating selalu tidak 

pasti untuk tingkat 

yang luas. 

2. Kegiatan-kegiatan 

didiskusikan, langkah-

langkah umum untuk 

tujuan kelompok 

dibuat, dan bila 

dibutuhkan petunjuk-

petunjuk teknis, 

pemimpin 

menyarankan dua atau 

lebih alternatif 

prosedur yang tepat 

3. Bahan-bahan yang 

bermacam-macam 

disediakan oleh 

pemimpin yang 

membuat orang selalu 

siap bila dia akan 

memberikan 

informasi pada saat 

ditanya. Dia tidak 

mengambil bagian 

dalam diskusi kerja. 

3. Pemimpin biasanya 

mendekte tugas kerja 

bagian dan kerja 

bersama setiap 

anggota. 

3. Para anggota bebas 

bekerja dengan siapa 

saja yang mereka pilih, 

dan pembagian tugas 

3. Sama sekali tidak 

ada partisipasi dari 

pemimpin dalam 

penentuan tugas. 
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ditentukan oleh 

kelompok. 

4. Pemimpin 

cenderung menjadi 

“pribadi” dalam 

pujian dan 

kecamannya terhadap 

kerja setiap anggota; 

mengambil jarak dari 

partisipasi kelompok 

aktif kecuali bila 

menunjukkan 

keahliannya. 

4. Pemimpin adalah 

obyektif atau “fact-

minded” dalam pujian 

dan kecamannya, dan 

mencoba menjadi 

seorang anggota 

kelompok biasa dalam 

jiwa dan semangat 

tanpa melakukan 

banyak pekerjaan. 

4. Kadang-kadang 

memberi komentar 

spontan terhadap 

kegiatan anggota atau 

pertanyaan dan tidak 

bermaksudd menilai 

atau mengatur suatu 

kejadian. 

Tabel 1.1. : Perbedaan Karakteristik atau Gaya dalam Memimpin 

Terkait dengan gaya kepemimpinan diatas, gaya yang 

lumrah ditemukan di Indonesia adalah daya kepemimpinan 

demokratis hal itu juga sesuai dengan sistem negara Indonesia yang 

merupakan negara dengan sistem demokratis. Gaya kepemimpinan 

tersebut juga banyak ditemui di daerah pedesaan dengan budaya 

kekeluargaan yang masih kental, gaya kepemimpinan demokratis ini 

dirasa cocok dengan kebudayaan masyarakat yang ada. 

2.4. Masyarakat sebagai Organisasi 

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap manusia pasti membentuk 

sebuah organisasi baik yang formal maupun non-formal. Namun dalam 

konteks yang lebih besar suatu masyarakat sendiri sudah bisa dikatakan 

sebagai sebuah organisasi. Dikatakan oleh Schein (1982) dalam buku 

Komunikasi Organisasi yang ditulis oleh Arni Muhammad (2009) bahwa 
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organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk 

mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi 

melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab. Schein juga mengatakan 

bahwa organisasi mempunyai karakteristik tertentu yaitu mempunyai 

struktur, tujuan, saling berhubungan satu bagian dengan bagian lain dan 

tergantung kepada komunikasi manusia untuk mengkoordinasikan aktivitas 

dalam organisasi tersebut.  

Sifat tergantung antara  satu bagian dengan bagian lain menandakan 

bahwa organisasi yang di maksud Schein ini adalah merupakan suatu 

system (Arni Muhammad, 2009 : 23). Dengan penjelasan organisasi di atas, 

maka dapat dikatakan bahwa masyarakat itu sendiri sudah merupakan 

sebuah organisasi dalam sekala luas. Hal itu karena pengertian organisasi 

yang dijelaskan Schein tersebut memiliki beberapa kesamaan dengan 

pengertian masyarakat yang dikemukakan oleh Macher dan Page dalam 

buku Sosiologi Suatu Pengantar yang ditulis oleh Soerjono Soekanto (1990) 

bahwa masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari 

wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, 

dan pengawasan tingkah-laku serta kebebasan-kebebasan manusia. 

Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat 

merupakan jalinan hubungan sosia. Dan masyarakat selalu berubah 

(Soerjono Soekanto, 1990 :24). Dengan penjelasan diatas dapat dilihat 

bahwa pengertian organisasi dan masyarakat memiliki beberapa kesamaan 

antara lain: 
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- Terdiri dari sekelompok orang 

- Memiliki sistem 

- Memiliki tujuan bersama 

Oleh karena itu masyarakat bisa disebut sebagai salah satu organisasi dalam 

skala yang luas dan pasti ada dalam kehidupan kita.  

2.5. Arus Komunikasi dalam Masyarakat 

Sarjono (1989) dalam buku Sistem Komunikasi Indonesia yang 

ditulis oleh Nurudin (2010) menjelaskan dalam proses komunikasi dikenal 

empat model arus alir pesan, yakni :  

- Model jarum injeksi (hypodermic needle model) 

- Model alir satu tahap (one step flow model) 

- Model alir dua tahap (two step flow model) 

- Model alir banyak tahap (multy step flow model) 

Masing-masing dari model arus komunikasi diatas memiliki 

karakteristik dan pola yang berbeda dalam peredaran komunikasi. Masing-

masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Hal itu dikarekan 

tokoh dan kurun waktu kemunculannya berbeda. Dalam kaitannya dengan 

opinion leader model arus komunikasi tersebut menjadi cara atau teknis 

penyampaian informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh opinion leader 

tersebut.  

Dalam kaitannya dengan masyarakat, terutama masyarakat desa, 

model arus komunikasi yang dulunya sering ditemukan akan model jarum 



17 
 

injeksi dan model alir satu tahap. Hal itu karena masyarakat desa cenderung 

akan menerima langsung informasi yang disampaikan oleh pemberi 

informasi yang dalam hal ini adalah media massa. Namun seiring dengan 

perkembangan zaman sepersi saat ini, model tersebut perlahan mulai tidak 

berlaku dikalangan masyarakat desa.  

Dikarenakan masyarakat desa saat ini sudah banyak yang mengusai 

teknologi informasi dan berpendidikan tinggi. Informasi yang disampaiikan 

oleh media kemudian sudah tidak diterima mentah-mentah oleh masyarakat. 

Informasi tersebut diolah terlebih dahulu sebelum diedarkan kembali oleh 

masyarakt yang satu kepada yang lainnya.  

2.6. Opinion Leader dalam Masyarakat 

Opinion Leader sudah menjadi suatu bagian tersendiri dari 

masyarakat. Opinion Leader atau pemimpin opini memiliki peran yang 

sangat penting di dalam sebuah masyarakat. Dalam perkembangannya 

Opinion Leader kemudian lebih lekat pada kondisi masyarakat di pedesaan, 

sebab tingkat media exposure-nya yang masih rendah dan tingkat 

pendidikan masyarakat belum meggembirakan (Nurudin, 2010 : 155). Hal 

ini dikarenakan pada masyarakat desa akses informasi hanya dikuasai oleh 

beberapa orang saja yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan 

pemahaman informasi yang lebih baik. Ini berarti, mereka yang dapat 

menerima informasi dengan lebih bagus secara tidak langsung menjadi 

perantara atau penyalur informasi kepada masyarakat lainnya yang masih 

kurang memahami informasi.  
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Mereka yang mendapat akses media lebih pada suatu masyarakat desa 

biasanya menjadi opinion leader. Mereka ini sangat dipercaya di samping 

juga menjadi panutan, tempat bertanya dan meminta nasihat bagi anggota 

masyarakatnya (Nurudin, 2010 : 156). Dalam bukunya yang berjudul Sistem 

Komunikasi Indonesia Nurudin juga menjelaskan ada dua pengelompokan 

opinion leader yaitu : 

- Opinion leader aktif (opinion giving) 

Opinion Leader disebut aktif jika ia sengaja mencari penerima atau 

followers untuk mengumumkan atau mensosialisasikan suatu 

informasi. 

- Opinion leader pasif (opinion seeking) 

Artinya, opinion leader dicari oleh followersnya. Dalam hal ini 

follower aktif mencari sumber informasi kepada opinion leader 

sehubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi (Nurudin, 

2010 : 156-157). 

Dalam kondisi masyarakat di era modern ini opinion leader aktif akan lebih 

dibutuhkan untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. 

Hal ini karena akses informasi yang sudah sangat mudah bahkan dikalangan 

masyarakat desa. Oleh karena itu diperlukan peran opinion leader untuk 

menjadi penyaring informasi yang harus diikuti oleh masyarakatnya. 

Opinion leader pada masyarakat Desa Lendang Nangka lebih condong 

kepada tokoh masyarakat dan tokoh adat. Hal ini dikarenakan kondisi 
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masyarakat Desa Lendang Nangka yang masih menjujung adat dan 

kebudayaannya. 

 Dalam bukunya yang berjudul Sistem Komunikasi Indonesia, 

Nurudin (2010) memberikan contoh pentingnya person opinion leader 

dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Contoh yang dijelaskan adalah 

kampanye program Keluarga Berencara (KB) yang dilakukan oleh 

pemerintah pada tahun 70-an. Opinion Leader sangat berperan penting 

untuk menentukan sukses atau tidaknya program tersebut. Dijelaskan 

bahwa di sebuah kantor Kepala Desa di Patalan, Jetis, Bantul Yogyakarta 

ditulis bahwa para kiai dan tokoh masyarakat lain mendukung gerakan 

program KB pemerintah. 

 Bahkan dicantumkan pula bahwa KB adalah halal dan sah. 

Penggunaan tulisan seperti itu pada waktu itu sangat berperan besar dalam 

mempengaruhi masyarakat. Hal tersebut karena tingkat kepercayaan 

masyarakat kepada kiai dan tokoh masyarakat yang pada saat itu merupakan 

Opinion Leader bagi mereka sangatlah kuat. Hal tersebut terbilang berhasil 

dilihat dari perkembangan dan penerunan angka kelahiran rata-rata 

penduduk di Indonesia.  

2.7. Metode Penentuan Opinion Leader 

Dalam buku ilmu komunikasi juga terdapat cara untuk mengetahui atau 

mengukur apakah seseorang itu termasuk seorang opinion leader atau bukan, 

dalam bukunya yang berjudul Diffusion of Innovations, Rogers menjelaskan 
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bahwa ada empat cara untuk menentukan seorang opinion leader di dalam 

masyarakat, dimana keempat cara tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Sociometric 

 ”The sociometric method consists of asking respondents whom they 

sought (or hypothetically might seek) for information or advice about a 

given topic, such as an innovation”(Rogers, 1983 : 279).  

Seperti yang dikatakan oleh Regers bahwa pada teknik ini 

masyarakat akan ditanya kepada siapa mereka mencari atau meminta 

informasi atau nasehat tentang masalah yang dihadapinya. Pihak atau 

orang yang mendapat poin atau penunjukan dari masyarakat itulah yang 

disebut sebagai opinion leader atau pemimpin opini. 

2. Informants rating 

 “Experience show that often a handful of informants can identify the 

opinion leader in a system, and almost as accurately as socoimetric 

techniques, particularly when the system is small and the informants 

are well informed” (Rogers, 1983 : 279). 

 Masih sama dengan metode pertama yaitu dengan mengajukan 

pertanyaan, namun bedanya pertanyaan kali ini diajukan kepada orang-

orang tertentu saja atau yang sudah kita tetapkan atau dianggap sebagai 

informan kunci di suatu masyarakat. Keterangan dari infoman tersebut 

tentang siapa opinion leader di masyarakatnya dianggap sudah 

mewakili pendapat keseluruhan masyarakat yang ada. 

3. Self-designating techniques 

 “The self-designating techniques asks respondents to indicate the 

tendency for others to regard them as influential” (Rogers, 1983 : 279-

280). 
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 Dalam metode ini kita akan mengajukan pertanyaan tentang 

karakteristik seorang opinion leader kepada seseorang yang jika dia 

tidak merasa dirinya memenuhi pertanyaan tersebu maka dia diminta 

untuk menunjukkan siapa yang menurutnya menjadi opinion leader. 

Metode ini sangat bergantung kepada seberapa sadar seseorang dalam 

mengidentifikasi dirinya sebagai seorang pemimpin. 

4. Observations 

 “Observations works best in a very small system, where the observer 

can actually see and record interpersonal interaction as it happens” 

(Rogers, 1983 : 280). 

 Satu-satunya kekurangan dari metodi observasi adalah hanya bisa 

dilakukan pada masyarakat atau kelompok kecil saja dimana peneliti 

bisa melihat kegiatan atau perilaku masyarakat yang sedang di telitinya. 

2.8. Karakteristik Opinion Leader 

Opinion Leader adalah orang yang mempunyai ke unggulan dari 

masyarakat kebanyakan (Nurudin, 2010 : 160). Dalam bukunya yang 

berjudul Sistem Komunikasi Indonesia Nurudin menjelaskan beberapa 

karakteristik opinion leader diantaranya : 

1. Lebih tinggi pendidikan formalnya dibanding dengan anggota 

masyarakat lain; 

2. Lebih tinggi Status Sosial Ekonominya (SSE); 

3. Lebih inovatif dalam menerima dan mengadopsi ide baru; 

4. Lebih tinggi pengenalan medianya (media exposure); 

5. Kemampuan empatinya lebih besar; 
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6. Partisipasi sosial lebih besar; 

7. Lebih kosmopolit (mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas) 

Memang tidak semua karakteristik diatas harus dipenuhi oleh 

seorang opinion leader, beberapa karakteristik memiliki perbedaan yang 

sangat tipis dengan masyarakat pada umumnya seperti Status Sosial 

Ekonomi (SSE). Dalam kaitannya dengan kondisi di Desa Lendang Nangka, 

opinion leader yang ada di Desa Lendang Nangka hanya memenuhi 

beberapa kakteristik saja, sedangkan yang lainnya hamper sama dengan 

masyarakat kebanyakan.  

2.9. Opinion Leader dalam Sistem Komunikasi 

Tak bisa dipungkiri bahwa opinion leader menjadi salah satu unsur 

yang mempengaruhi arus komunikasi, khususnya di pedesaan (Nurudin, 

2010 : 164). Opinion leader dipedasaan sangat berperan dalam memotivasi 

masyarakat untuk terus bergerak maju, misalnya dalam hal ekonomi dan 

pembangunan. Oleh karena itu pemanfaatan opinion leader dalam 

melakukan kegiatan yang membutuhkan partisipasi masyarakat seperti 

penyuluhan sangatlah dianjurkan. Sebaliknya jika peran opinion leader 

disini diremehkan maka kegiatan seperti penyuluhan tersebut akan menjadi 

kurang efektif. Ketidakmampuan dalam mempengaruhi opinion leader pada 

akhirnya akan berdampak negatif terhadap program yang sedang dijalankan 

(Nurudin, 2010 : 164). 

Didalam buku Sistem Komunikasi Indonesia yang ditulis oleh 

Nurudin (2010) juga dicantumkan penelitian terdahuu tentang bagaimana 
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opinion leader sangat berpengaruh dalam sesbuah masyarakat. Penelitian 

tersebut dilakukan oleh Rogers dan Shoemakers (1987) di Peru. Pada saat 

itu dilakukan program penyuluhan tentang kebersihan dan sanitasi kepada 

masyarakat lokal Peru. Program penyuluhan yang dilakukan oleh Nelida 

(seorang petugas kesehatan di Los Malinos) dianggap gagal pada saat itu. 

Kegagalan itu karena dari 200 keluarga peserta penyuluhan, hanya 

11 keluarga yang mau mengikuti dan melakukan apa yang diberikkan 

dipenyuluuhan tersebut yang pada saat itu adalah memasak air bersih 

sebelum dikonsumsi. Nelida hanya menjelaskan dalam air yang tidak 

dimasak terdapat kuman. Namun penjelasan Nelida pada saat itu tidak 

dipercayai oleh masyarakat peserta penyuluhan. Kegagalan terebut 

disebabkan oleh tidak mampunya Nelida untuk memanfaatkan opinion 

leader yang ada di masyarakat terebut. 

Masyarakat desa di daerah itu masih memiliki keyakinan yang teguh 

dan masih sulit mempercayai pendatang dari luar seperti Nelida. Itu 

sebabnya diperlukan pendekatan kepada opinion leader setempat, sehingga 

informasi yang disampaikan akan lebih mengena ketika yang 

menyampaiakan informasi tersebut adalah seseorang yang sudah mendapat 

kepercayaan dari masyarakat setempat. Penelitian diatas adalah salah satu 

contoh pentingnya peran seorang opinion leader dalam sebuah masyarakat, 

terutama masyarakat desa. 
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2.10. Kerukunan Masyarakat 

Kerukunan dalam hal ini berawal dari solidaritas yang terbangun di 

suatu masyarakat. Dengan adanya solidaritas tersebut maka dengan 

sendirinya akan tercipta kerukunan dalam masyarakat. Menurut Johnson 

(1981) dalam buku Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa 

Transisi Suatu Tinjauan Sosiologi yang ditulis oleh Zulkarnain Nasution 

(2009) Konsep solidaritas sosial merupakan kepedulian secara bersama 

kelompok yang menunjukkan pada suatu keadaan hubungan antara individu 

dan/atau kelompok yang didasarkan pada persamaan mjoral, kolektif yang 

sama, dan kepercayaan yang dianut serta diperkuat oleh pengalaman 

emosional. Dengan adanya faktor di atas, maka dengan sendirinya akan 

muncul kerukunan di suatu masyarakat baik di desa maupun di 

kota.Solidaritas sosial juga dipengaruhi oleh interaksi sosial yang terjadi 

pada masyarakat tersebut dan kebudayaan yang sama yang mengikat 

mereka. Hal ini sering disebut dengan sentimen komunitas (community 

sentiment). Zulkarnain Nasution dalam bukunya Solidaritas Sosial dan 

Partisipasi Masyarakat Desa Transisi Suatu Tinjauan Sosiologi (2009) 

mengutip pendapat dari Redfield dari Laiya (1983) yang menyebutkan 

unsur-unsur munculnya sentimen komunitas (community sentiment) yaitu : 

1. Seperasaan, yaitu karena seseorang berusaha mengidentifikasi 

dirinya dengan sebanyak mungkin orang dalam kelompok 

tersebut, sehingga kesemuanya dapat menyebutkan dirinya 

sebagai kelompok kami (warga); 
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2. Sepenanggungan, yaitu setiap individu sadar akan perannya 

dalam kelompok dan keadaan masyarakat yang dijalankan; 

3. Saling butuh, yaitu individu yang tergantung dalam masyarakat 

setempat merasakan dirinya tergantung pada komunitasnya 

meliputi fisik maupun psikologinya. 

Ketika sentimen komunitas tersebut sudah muncul dan tertanam dalam 

sebuah masyarakat maka kerukunan masyarakat akan sangat terjalin dengan 

baik karena keseluruhan masyarakat sudah menyadari dirinya sebagai 

sebuah kesatuan dan akan timbul rasa saling menjaga di dalam masyarakat. 

Sumber solidaritas sosial adalah tradisi terawatt rapi dari generasi ke 

generasi berikutnya, dikawal secara ketat melalui kontrol sosial, akan tetapi 

sementara kebudayaan tidak pernah ada yang statis, terjadilah berbagai 

perubahan secara eksternal. Sedangkan unsur kekuatan yang merubah 

adalah proses medernisasi yang telah mempengaruhi tradisi selama ini 

dianggap sebagai sumber hidupnya solidaritas sosial, terutama berkaitan 

dengan  solidaritas tradisional (Nasution, 2009 : 10). 

2.10.1 Pembagian Solidaritas Emile Durkheim 

Durkheim seorang ahli sosiologi eropa membagi solidaritas 

sosial menjadi dua macam yaitu solidaritas mekanik dan sosialitas 

organik. Dikutip dari buku Solidaritas Sosial dan Partisipasi 

Masyarakat Desa Transisi Suatu Tinjauan Sosiologi yang ditulis 

oleh Zulkarnain Nasution (2009) Durkheim menjelaskan tentang 

perdaan kedua solidaritas sosial tersebut. Menurutnya solidaritas 

mekanik didasarkan pada suatu “kesadaran kolektif” bersama yang 
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menunjukkan pada “totalitas kepercayaan-kepercayaan dan 

sentimen-sentimen bersama yang rata-rata ada pada warga 

masyarakat yang sama, dan solidaritas itu didasarkan pada suatu 

tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan, sentimen, dan 

sebagainya. Berlawanan dengan itu, solidaritas organik menurut 

Durkheim muncul karena pembagian kerja yang bertambah besar. 

Solidaritas itu didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang 

tinggi. Saling ketergantungan itu bertambah sebagai hasil dari 

bertambahnya spesialisasi pembagian pekerjaan, memungkinkan 

dan meningkatkan bertambahnya perbedaan di kalangan individu 

(Nasution, 2009 : 12).  

Berikut tabel perbedaan Solidaritas Mekanik dengan Solidaritas 

Organik : 

Ciri Solidaritas Mekanik Solidaritas Organik 

Aktivitas Sosial Homogen; konsensus 

moral dan agama; 

saling ketergantungan 

rendah; berdifat 

primitif atau pedesaan. 

Heterogen; consensus 

pada nilai-nilai 

abstrak; saling 

ketergantungan tinggi; 

bersifat industrial – 

perkotaan. 

   

Posisi individu Koloektivisme, 

komunitas; 

menekankan pada 

kelompok. 

Individualism; 

menekan otonomi 

individu. 
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Struktur ekonomi Kelompok terisolasi; 

pembagian kerja 

rendah; mencukupi 

kebutuhan. 

Terbuka terhadap 

inovasi; pembagian 

kerja tinggi; 

pertukaran antar 

kelompok. 

   

Kontrol Sosial Keterlibatan 

komunitas dalam 

menghukum 

Badan-badan kontrol 

sosial yang 

menghukum orang 

yang menyimpang 

Tabel 1.2. : Perbedaan Solidaritas Mekanik dengan Solidaritas Mekanik 

Dari tabel di atas, masyarakat pedesaan cenderung dikaitkan dengan 

solidaritas mekanik karena sifat masyarakatnya yang masih homogen dan 

tidak terlalu memperhatikan perbedaan pada setiap individu. Dengan 

kondisi tersebut kerukunan pada masyarakat desa akan sangat tergantung 

bagaimana masyarakat itu menjalin hubungan dengan sesama. Jika 

hubungan solidaritas terjalin dengan baik maka kerukunan pada masyarakat 

tersebut akan tercipta dengan baik pula.  

Contoh solidaritas masyarakat yang berbuah kerukunan bisa kita 

lihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh H. Mursyid Ali di Kecamatan 

Lembar abupaten Lombok Barat yang dirangkum dalam buku Revitalisasi 

Wadah Kerukunan di Berbagai Daerah di Indonesia yang ditulis oleh H. 

Haidlor Ali Ahmad (Ed.) (2009). Dalam hasil penelitian tersebut ditemukan 

bahwa kerukunan masyarakat Lembar terjalin dengan baik akibat adanya 

solidaritas masyarakat yang ditunjukkan dengan ikatan keagamaan, 

kesukuan dan kekerabatan yang pekat. Interaksi sosial dan kehidupan 
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bertetangga yang baik juga menjadi salah factor pendukung lain untuk 

terciptanya kerukunan pada masyarakat Lembar. Dengan mayoritas 

penduduk beragama islam, media komunikasi seperti ceramah keagama-an, 

peringatan hari besar agama, upacara selamatan lingkar hidup, kunjungan 

silaturrahmi, kekeluargaan, dan kesamaan latar belakang budaya semakin 

menambah kerukunan masyarakat disana. 

2.11. Definisi Konseptual 

2.11.1. Opinion Leader 

Opinion leader adalah orang yang informal dapat 

mempengaruhi tindakan atau sikap dari orang-orang lain, baik 

mereka orang sedang mencari-cari informasi (opinion seeker) atau 

yang sekedar menerima informasi secara pasif (opinion recipient) 

(Manopo, 2013). 

Untuk keperluan standarisasi konseop-konsep dan ukuran 

menyangkut “kepemimpinan pendapat” ini, tampaknya ada 

kesepakatan untuk memakai istilah yang sama yaitu Opinion Leader 

(untuk menunjuk orangnya) dan Opinion leadership (untuk 

menunjuk kapasitasnya). (Wiryanto 2000 : 65)  

2.11.2 Kerukunan Masyarakat 

Kerukunan masyarakat merupakan hasil dari solidaritas 

masyarakat yang terjalin secara terus menerus dalam suatu 

masyarakat. Menurut Johnson (1981) dalam buku Solidaritas Sosial 

dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi Suatu Tinjauan Sosiologi 
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yang ditulis oleh Zulkarnain Nasution (2009) Konsep solidaritas 

sosial merupakan kepedulian secara bersama kelompok yang 

menunjukkan pada suatu keadaan hubungan antara individu 

dan/atau kelompok yang didasarkan pada persamaan mjoral, 

kolektif yang sama, dan kepercayaan yang dianut serta diperkuat 

oleh pengalaman emosional. Hal tersebut yang menjadi dasar 

terciptanya kerukunan masyarakat. 


