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BAB IV 

PROFIL SUBJEK PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Pada bagian ini akan dijelaskan secara umum mengenai subjek penelitian beserta 

pengetahuan yang relevan dalam penelitian. Gambaran umum mengenai subjek penelitian ini 

diperoleh dari data hasil wawancara, observasi dan studi dokumen yang telah diolah untuk 

mengetahui proses komunikasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Ruang Belajar 

Aqil. 

Proses komunikasi pemberdayaan yang diteliti memungkinkan penelitian ini untuk 

memasukkan Ruang Belajar Aqil (RBA) sebagai pengirim pesan pemberdayaan, kolaborator RBA 

sebagai co-subject yang menjembatani komunikasi RBA dengan masyarakat, dan masyarakat yang 

bergiat bersama RBA sebagai penerima pesan pemberdayaan yang memiliki kedudukan setara 

dalam proses komunikasi yang dinamis. 

4.1.1  Ruang Belajar Aqil (RBA) 

A. Profil RBA 

Ruang Belajar Aqil (RBA) merupakan wadah belajar bagi masyarakat, khususnya pemuda 

untuk melakukan aktivitas pembelajaran dan meningkatkan kapasitas diri dengan pembelajaran 

yang konstruktif dan bermakna. Nama AQIL bermakna pandai/cerdas/berakal digunakan dengan 

maksud agar wadah ini dapat memfasilitasi pebelajar untuk belajar secara menyeluruh dan 

berfokus pada pemecahan masalah kehidupan (Laporan RBA Tahun 2017 & Kembang Kegiatan 

2018).  
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Gambar 1. Foto mural Ruang Belajar Aqil di jalan Cempaka No. 1 Lowokwaru, Malang, hasil 

kolaborasi dengan komunitas dan TBM di Malang. 
  

(Sumber: dokumen pribadi peneliti, 2019) 

  

B. Sejarah terbentuknya RBA 

Sampai pada saat penelitian ini dilakukan, Ruang Belajar Aqil telah memasuki tahun 

kesembilannya membersamai masyarakat dalam berkegiatan bersama. Dalam Laporan RBA Tahun 

2017 & Kembang Kegiatan 2018RBA, sejarah RBA dibagi menjadi 4 Fase;  

Fase Mengawali, bermula pada 4 Januari 2010 di sebuah perpustaaan universitas Negeri di 

Malang, sekelompok mahasiswa tingkat akhir bersama-sama melakukan aktivitas pembelajaran, 

mengerjakan skripsi. Kelompok tersebut menamakan dirinya sebagai Kelompok Rempong Skripsi 

[+]/ KRS [+], beranggotakan tiga orang mahasiswa dan satu orang pendamping belajar. 

Seiring waktu, jumlah anggota KRS [+] bertambah. Namun pada usia 4 bulan KRS [+]  

sempat dibubarkan dan dibentuk kembali dengan perkembangan pembelajaran berupa peningkatan 

keahlihan hidup dan pembelajaran penelitian terapan dengan tema umum. Dikarenakan suatu hal, 

selama 2 tahun kelompok ini berpindah dari satu tempat ke tempat lain. 

Fase Mengembangkan, sebagai evaluasi dari fase sebelumnya, pada fase ini RBA 

mengoptimalkan pembelajaran pebelajar dengan menambah pengalaman pembelajaran di ruang 

publik. Dalam upaya pengoptimalan ini dibutuhkan sebuah wadah yang berkualitas dan ajek, 

sehingga RBA kembali menggunakan perpustakaan sebagai tempat beraktivitas. 

Fase Memberlanjutkan 1, tahun 2015 pada fase ini Ruang Belajar Aqil memiliki interaksi 

yang cukup tinggi dengan pihak eksternal, oleh karena itu dilakukan penyesuaian nama menjadi 

Kelompok Riset Sahaja [+]/ KRS [+]. Pada tahun yang sama di bulan Oktober,  RBA memiliki 

situs mandiri di luar perpustakaan Universitas. Pada waktu yang sama, konstruksi Ruang Belajar 

Aqil mulai terbentuk. Pada November 2015 untuk pertama kalinya RBA membentuk pengelola, 

diawali dari peran bendahara bersama pendiri.  

Fase Memberlanjutkan 2, pada fase ini setelah beraktivitas selama 7 bulan di situs mandiri, 

RBA berpindah lagi ke situs yang digunakan hingga sekarang yaitu di jalan Cempaka No. 1 
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Lowokwaru, Malang pada Mei 2016. Pada Fase ini, terbentuk kelompok pengelola yang terdiri 

dari Koordinator, sekertaris dan bendahara.  

Selain itu terbentuk pula penanggung jawab kegiatan dan program serta didalamnya 

termasuk penyelenggaraan ruang baca untuk masyarakat. Pada fase ini RBA menjalin kolaborasi 

dengan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), komunitas, sanggar, dan entitas lain. Selain itu anggota 

KRS [+] juga dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat bersama dengan relawan lain. 

C. Visi dan Misi RBA 

Mengacu pada Laporan RBA Tahun 2017 & Kembang Kegiatan 2018RBA, Ruang Belajar 

Aqil menetapkan visi yang akan diwujudkan di masa yang akan datang sebagai berikut: 

"Mewujudkan bangsa yang lebih baik (better nation) dengan kepedulian dan penerapan nilai 

pembelajaran melalui pemberdayaan pemuda Indonesia". Visi tersebut diterjemahkan dalam misi 

sebagai berikut: 

1. Menginspirasi, memotivasi, dan memberdayakan pemuda Indonesia, selaras dengan 

potensi dan cita-cita diri serta bangsa;  

2. Membudayakan membaca, membaca kembali, memampukan menulis dan membiasakan 

diskusi sebagai nilai-nilai pembelajaran;  

3. Membangun sistem diseminasi informasi yang bermanfaat dan relevan untuk memperluas 

cakrawala pengetahuan dan mewujudkan manfaat ilmu;  

4. Mewujudkan kepedulian dan keterlibat masyarakat dalam aktivitas berdaya guna serta 

bermanfaat bagi masyarakat. 

Untuk mencapai visi kelembagaan, RBA menerapkan nilai aktivitas utama: kepedulian 

(awareness), pembelajaran (learning) dan pemberdayaaan (empowerment). Ketiga nilai aktivitas 

utama ini terwujud dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan serta menjadi acuan program RBA. 

Sehinga visi misi dan nilai RBA ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan, baik 

pemberdayaan masyarakat secara luas maupun pemuda secara spesifik.  

B. Lokasi RBA 
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 Gambar 2. Peta Ruang Belajar Aqil 

 Secara geografis, RBA berada di Jalan Cempaka nomor 1, RT 01 RW 09 Kelurahan 

Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Penetapan 

Kota Malang dijelaskan dalam Laporan Tahun RBA RBA (2017) sebagai lokasi yang 

strategis untuk RBA, yang mana Malang merupakan wadah peleburan yang aktif, tempat 

pemuda dari seluruh daerah di Indonesia berkumpul untuk belajar. Malang memiliki 

identitas sebagai kota pendidikan dan memiliki 30 (tiga puluh) institusi perguruan tinggi 

negeri maupun swasta.  

Selain itu Kota Malang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu, Kota 

Malang memiliki akses penuh terhadap tiga buah terminal besar (Arjosari, Gadang, dan 

Landungsari), stasiun kereta api utama (Stasiun Malang), dan Bandar Udara (Bandara Abdul 

Rahman Saleh). Hal ini menjadikan Malang memiliki koneksitas yang tinggi dengan daerah lain di 

Indonesia (Laporan RBA Tahun 2017 & Kembang Kegiatan 2018RBA). 

 

 

 

 

 

 

 

     (Sumber: Dokumentasi Google Maps, 2019) 

Situs RBA (lihat gambar 4) berada di tengah pemukiman, dekat dengan masjid (sebelah 

barat), sekolah dasar negeri (sebelah timur), pasar, tempat pemakaman (sebelah selatan), institusi 

pendidikan tinggi, pujasera, UKM dan asrama (sebelah utara).  
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Gambar 3. Foto situs kegiatan Ruang Belajar Aqil yang berlokasi di jalan 

Cempaka No. 1 Lowokwaru, Malang. 

 (Sumber: Dokumentasi Google Street View, 2018) 

 

4.1.2.  Kolaborator Ruang Belajar Aqil 

Kolaborator dalam Laporan RBA (2017) ditulis mengenai kolaborator yang memliki definisi 

sebagai individu dan atau entitas yang secara sukarela karena kesamaan atau keserupaan visi 

bekerjasama dengan Ruang Belajar Aqil, baik dalam bentuk program maupun kegiatan. 

Kolaborator RBA merupakan perwakilan dari masyarakat di daerah kolaborasi RBA, kolaborator 

membantu RBA dalam mengkomunikasikan pesan pemberdayaan pada masyarakat tempat ia 

tinggal, dapat dikatakan juga kolaborator merupakan penghubung antara RBA dengan masyarakat 

daerah kolaborasi. Pada sub bab ini, untuk mendapatkan gambaran keseluruhan proses komunikasi 

dari perspektif penerima pesan, peneliti menetapkan 2 kolaborator RBA yaitu: 

A. Rumah Baca Aku Bisa Hebat (ABIH)  

ABIH adalah Taman Baca Masyarakat (TBM) yang melakukan kolaborasi dengan RBA 

sejak tahun 2017. Lokasi ABIH berada di Jl. Raya Ngembul RT 10 RW 03 Kelurahan: Kalipare 

Kab. Malang. Kegiatan yang dilakukan ABIH Bersama RBA antara lain: Program Pendampingan 

Pembuatan Big Book (P3BB), Lokakarya Keuangan, Parenting, LokakaryaBusy Book, Lokakarya  

Kurikulum, Lokakarya Decoupage, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya yang 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat daerah Kalipare. 

ABIH merupakan salah satu kolaborator dengan profil masyarakat yang di layan adalah 

guru, ibu rumah tangga, dan anak. ABIH memutuskan untuk bekerja sama dengan RBA 

dikarenakan memiliki tujuan yang sama, yaitu pemberdayaan. Melalui sudut pandang ABIH, 

peneliti mencari data mengenai masyarakat (dalam hal ini ibu dan guru) yang terlibat menjadi 

peserta P3BB. 

B. TBM Kampung Zentana 

TBM Kampung Zentana adalah TBM yang terletak di Jl. Rogoboyo RT 11 RW 04 Bunder, 

Desa Ampeldento, Kec Karangploso, Kab. Malang. TBM ini berdiri sejak tahun 2016 dan 

melakukan kolaborasi dengan RBA sejak 2017. Keputusan untuk  melakukan kolaborasi adalah 

karena kesamaan tujuan TBM dengan RBA, tujuan tersebut dituliskan dalam visi TBM yaitu 
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“Karya Desa untuk Indonesia” (dikutip dari dokumen Profil Kolaborator RBA). Visi tersebut 

diterjemahkan dalam beberapa program TBM yang berfokus pada Pendidikan (Sinau Bareng, 

Dolanan Bareng), Pemberdayaan (Pelatihan dan Penyuluhan untuk Pemuda dan Ibu-Ibu), dan 

Ekonomi Kreatif (Pembentukan kelompok usaha untuk ibu-ibu rumah tangga). 

Penetapan TBM Kampung Zentana sebagai salah satu sumber data adalah untuk mendapat 

gambaran mengenai bentuk komunikasi pemberdayaan yang dilakukan oleh RBA melalui 

perspektif masyarakat Ampeldento yang terlibat dalam perencanaan hingga evaluasi kegiatan 

bersama RBA, salah satu kegiatannya adalah Bazaria Keluarga Hari Tani. Selain kegiatan tersebut, 

giat lain yang dilakukan RBA bersama TBM Kampung Zentana antara lain: Program Partiwisata 

Berbasis Masyarakat (PBM), Lokakarya, Mini Outbond pengelolaan sawah, Penyuluhan 

Kesehatan, Diklat LDK organisasi Karang Taruna se-Ampeldento, Program kunjungan kelompok 

sinau bareng ke RBA untuk Les Singkat menyenangkan tingkat SMP, Penyuluhan/pelatihan 

peningkatan produk usaha ibu-ibu rumah tangga (pengemasan, logo produk, dll), Social Festival 

serta kegiatan dan program pemberdayaan lainnya. 

 

4.1.3. Masyarakat Penerima Pesan 

Masyarakat dalam Laporan Tahunan RBA (2017) didefinisikan sebagai manusia dan 

khususnya warga negara Indonesia yang berhimpun dan beraktivitas di dalam ruang lingkup dan 

jangkauan kegiatan.  

A. Boba Library/ BolehBaca.com 

Boba Library adalah startup di bidang layanan perpustakaan online dan memiliki situs 

offline di di Jl. Sukarno Hatta PTP II no. 26, Malang. Peneliti menetapkan menjadi salah satu 

sumber data untuk mendapatkan perspektif masyarakat kota terutama di bidang pengembangan 

bisnis mengenai komunikasi pemberdayaan. Boba Library melakukan giat bersama RBA dalam 

bentuk Program Cakramuda Wirausaha, yaitu program kelas bisnis RBA yang masuk dalam focus 

pemberdayaan ekonomi.  

 

 


