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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Proses Komunikasi 

Proses komunikasi adalah proses mengenai bagaimana pesan dari komunikan dapat diterima 

oleh komunikator (Indardi, 2016). Proses komunikasi adalah setiap langkah mulai dari saat 

penciptaan pesan sampai pesan tersebut dipahami oleh komunikan sehingga komunikan mampu 

memberikan responnya. Proses komunikasi menurut Satriani (2011), bukan berbicara mengenai 

proses penyampaian dan penerimaan pesan, melainkan sebagai proses berbagi dan berdialog yang 

saling mempengaruhi. Hal ini dilihat oleh Sumardi Dilla (2007) sebagai akibat proses interaksi 

melalui pesan-pesan dalam dialog yang dapat menimbulkan efek umpan balik berkelanjutan. 

Proses berkelanjutan ini disebut dialog, diartikan sebagai rangkaian interaksi antara pelaku 

komunikasi dalam kerja samanya menyamakan makna. Pemahaman lebih lanjut tentang 

komunikasi selalu terkait dengan kebutuhan/kepentingan dan konteksnya (Littlejohn dan Foss, 

2009). 

Komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu yang semula dimiliki oleh seseorang 

menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih (Gode, 1959). Komunikasi sebagai suatu proses artinya 

bahwa komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan 

(memiliki tahapan atau sekuensi) serta saling berkaitan satu sama lain dan dalam kurun waktu 

tertentu (Sendjaja, 2014). Proses komunikasi tidak akan terjadi bila salah satu komponennya 

terabaikan, pesan tidak akan tercipta tanpa pengirim, efek tidak akan ada tanpa pesan, umpan balik 

ada karena ada penerima, serta tidak adanya penerima tanpa adanya pengirim (Canggara, 2006). 

Proses komunikasi mengacu pada langkah-langkah di mana komunikasi terjadi antara 

komunikator dan komunikan. Proses ini diawali dari membuat konsep ide, gagasan atau pesan oleh 

komunikator dan berakhir dengan efek dan umpan balik dari penerima. Pada setiap langkah 

tersebut terdapat unsur komunikasi. Unsur komunikasi merupakan hal-hal yang harus ada agar 

suatu proses komunikasi dapat berlangsung (Indardi, 2016) 
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David K. Berlo dalam Indardi (2016) mengungkapkan unsur komunikasi terdiri dari 4 hal: 

sumber, pesan, saluran, dan penerima. 4 hal tersebut dilengkapi dengan unsur saluran dari pendapat 

Aristoteles. Saluran yang dimaksud Berlo merujuk pada panca indra penerima pesan. Selanjutnya 

David A. De Vito menambahkan 2 unsur lagi, yaitu adanya: efek dan umpan balik. Akhirnya unsur 

komunikasi semakin berkembang dengan beragam istilah. Stewart L Tubb dan Sylvia Moss 

menambahkan adanya unsur gangguan dan proses menyandi sebagai filter, mereka juga 

menambahkan adanya unsur input. Sedangkan Joseph R. Dominick secara lengkap menyebutkan 

adanya 8 unsur komunikasi, yaitu: sumber, proses enkode, pesan, saluran, proses dekode, 

penerima, potensi umpan balik dan kemungkinan adanya gangguan. Berikut adalah unsur-unsur 

dari komunikasi (Indardi, 2016) 

a. Komunikator

Komunikator adalah pihak (peorangan, kelompok maupun lembaga) yang berbicara untuk 

menyampaikan pesan di dalam suatu proses komunikasi.  

b. Proses Mengkode

Proses mengkode adalah proses, sehingga suatu pesan menjadi siap untuk 

dikirim/disampaikan/dibicarakan. Proses mengkode dilakukan oleh encoder atau komunikator. 

Dalam proses mengkode, pesan dikemas agar mudah dipahami oleh penerima pesan.  

c. Pesan

Pesan adalah sesuatu yang akan disampaikan dalam proses komunikasi. Sesuatu tersebut bisa 

berupa informasi, teknologi, pengetahuan, sikap tertentu, opini tertentu, dan lain sebagainya. Pesan 

disampaikan berupa lambang-lambang yang memiliki makna atau arti, baik dalam bentuk 

lambang-lambang verbal maupun non verbal. 

d. Saluran dan Media

Saluran komunikasi adalah melalui mana suatu pesan dapat diterima oleh komunikan. Saluran 

komunikasi dibedakan menjadi saluran bermedia (media komunikasi) dan saluran tanpa media 

(komunikasi intrapersonal). Komunikasi interpersonal (face to face communication), Small Group 

communication (ceramah), dan public communication (pidato, retorika). Sedangkan saluran 
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bermedia terdiri dari non media massa (berupa manusia: kurir dan benda: telepon, surat). 

Selanjutnya, media merupakan suatu alat/sarana yang dapat membantu penyampaian pesan dalam 

proses komunikasi. Media komunikasi merupakan peralatan yang dalam penggunaannya dapat 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses komunikasi yang berlangsung. Media komunikasi 

berfungsi untuk meningkatkan jumlah orang yang terlibat dalam proses komunikasi, bahkan dapat 

mengatasi batas ruang dan waktu.  

e. Proses membuka kode

Proses membuka kode adalah proses menterjemahkan suatu pesan komunikasi oleh penerima 

pesan. Proses ini merupakan proses di mana penerima pesan memiliki makna terhadap lambang-

lambang dalam pesan komunikasi yang dikirimkan. 

f. Komunikan

Komunikan adalah pihak yang menerima pesan dalam suatu proses komunikasi. Beberapa  istilah 

serupa dengan komunikan adalah penerima pesan (receiver), penangkap pesan (decoder), 

pendengar (audience), pemirsa, pembaca. Istilah tersebut disesuaikan dengan konteks komunikasi. 

g. Efek

Efek adalah pengaruh komunikasi yang terjadi pada komunikan sebagai konsekuensi karena 

menerima pesan dalam proses komunikasi. Efek yang terjadi akan sangat bervariasi. Suatu proses 

komunikasi bisa tanpa efek (zero effect) atau bisa sampai pada efek yang kuat bagi penerima pesan 

(full effect). Efek yang terjadi bisa berupa efek kognitif (bertambahnya pengetahuan atau 

pemahaman), efek afektif (perubahan sikap), maupun efek psikomotorik (peningkatan 

keterampilan). 

h. Umpan balik

Umpan balik merupakan reaksi atau respon yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator 

setelah ia menerima pesan. Umpan balik dapat diartikan juga sebagai informasi tentang 

keberhasilan penerima dalam menangkap pesan. Umpan balik dapat bernilai nol atau sebaliknya 

akan bermunculan selama proses komunikasi. Komunikasi interpersonal cenderung memiliki 

umpan balik yang penuh, sedangkan komunikasi massa bisa memungkinkan umpan balik nol. 
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i. Gangguan/Hambatan

Gangguan atau hambatan komunikasi adalah berbagai hal penyebab suatu proses komunikasi tidak 

berjalan secara efektif. Gangguan komunikasi dapat terjadi di mana saja selama berlangsungnya 

proses komunikasi. Hambatan bisa berasal dari komunikatornya selama proses enkoding, 

pesannya sendiri, saluran komunikasi (pemilihan media komunikasi yang kurang sesuai), maupun  

penerima informasi dalam melakukan proses dekoding. 

Komunikasi sebagai proses menurut Berlo (1960) adalah kegiatan yang berjalan secara 

dinamis, unsur-unsur di dalamnya bergerak aktif, proses ini terus dilakukan hingga membentuk 

persepsi yang sama atas pesan yang dikirimkan. Tahapan-tahapan dalam proses ini harus dilalui 

agar tujuan dari pesan dapat tercapai, ketercapaian tersebut didukung oleh unsur-unsur yang ada 

di setiap tahapan proses komunikasi yakni sumber, pesan, saluran, penerima, efek, umpan balik 

dan lingkungan atau situasi.  

Agar seluruh unsur tersebut dapat berjalan optimal, maka perlu adanya strategi atau 

perencanaan yang cermat dalam sebuah proses komunikasi (Triyandra, 2017). Sedangkan untuk 

menilai keberhasilan proses komunikasi dapat dikaji dengan menggunakan model-model 

komunikasi, selama proses berlangsung dan terutama pada efek dari proses komunikasi tersebut. 

Strategi merupakan rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang 

atau keseluruhan (Oxford, 2019). Dalam buku Teori dan Praktik Komunikasi, strategi pada 

hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan (Effendy, 2009). Agar 

pesan sampai dan dapat diterima oleh khalayak yang dituju, dibutuhkan suatu strategi yang efektif. 

Strategi komunikasi tersebut melibatkan berbagai aktivitas komunikasi, seperti penyebaran 

informasi, pengetahuan, gagasan atau ide untuk membangun kesadaran dan pemahaman dalam 

diri khalayak, karena tujuan yang ingin dicapai adalah perubahan perilaku yang sesuai dengan 

tujuan pengirim pesan.  

Dalam pelaksanaannya, strategi atau perencanaan komunikasi dijalankan secara sistematis 

dan terukur. Sistematis berarti memiliki tahapan kerja yang terkait satu sama lain secara jelas dan 

konsisten sejak dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi 

(monev). Tahap satu tidak dapat dipisahkan dari tahap lainnya. Salah satu pendekatan menurut 
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Hamad (2016) yang dapat menjelaskan mengenai strategi atau rencana komunikasi yang sistematis 

adalah konsep SOSTAC (Situation Analysis, Objectives, Strategy, Tactics, Action Plan, Control 

System) yang dikembangkan Paul Smith (2003). SOSTAC merupakan sebuah lingkaran yang 

terdiri dari 6 tahap, yaitu Analisis Situasi, Penetapan Sasaran, Perancangan Strategi, Pemilihan 

Taktik, Rencana Aksi, dan Sistem Pengendalian dalam bentuk monitoring dan evaluasi  (lihat 

gambar 1). 

Gambar 1. Siklus SOSTAC 

Sumber: Dimodifikasi dari Smith (2003) oleh Hamad (2016) 

Perencanaan komunikasi merupakan hal mendasar yang diperlukan dalam suatu kegiatan 

komunikasi sosial. Berikut adalah tahapan perencanaan komunikasi menurut Sugiana (2007): 

1. Analisa Khalayak

Tahap awal dalam perencanaan komunikasi adalah analisis khalayak, tahap ini sangat menentukan 

arah dan tujuan perencanaan. Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah segi sosiodemografis 

(pendidikan, usia, jenis kelamin, etnis, kepercayaan, bahasa, pekerjaan) dan juga dari segi 

psikografis (aspirasi, kesenangan, dan kebiasaan-kebiasaan) khalayak. Pemahaman mengenai 

khlayak secara keseluruhan dibutuhkan untuk menentukan khalayak sasaran dan konsep kegiatan 

yang sesuai dengan keinginan komunikator serta kebutuhan khalayak sasaran. 

2. Perumusan Tujuan
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Tahap ini untuk menentukan apa yang ingin dicapai komunikator melalui program-program yang 

dilakukan. 

3. Pemilihan Media

Pemilihan media adalah tahap mempertimbangkan dan menentukan media yang dapat dijangkau 

oleh khalayak sasaran. 

4. Rancangan Pesan

Rancangan pesan merupakan tahap dimana materi komunikasi harus disesuaikan dengan pola pikir 

khalayak sasaran. 

5. Produksi dan Distribusi Media

Produksi media berkaitan dengan kemasan pesan. Pada tahap ini dibutuhkan unsur estetika yang 

berperan untuk menarik perhatian masyarakat. Sedangkan untuk distribusi pesan, hal perlu 

diperhatikan adalah waktu yang sesuai, agar pesan dapat diterima dengan baik. 

6. Evaluasi

Tahap ini merupakan tahap untuk melihat bagaimana program berjalan sesuai dengan tujuan, 

sejauh mana program yang dirancang telah tercapai, faktor-faktor pendukung dan penghambat 

selama program berjalan. 

2.2 Pemberdayaan Masyarakat 

2.2.1 Definisi Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat diyakini sebagai sebuah pendekatan yang paling sesuai untuk 

membentuk suatu kondisi yang menempatkan masyarakat sebagai fokus perhatian (Indardi, 2016). 

Kondisi yang mana dapat membentuk masyarakat menjadi masyarakat pembangun yang mandiri 

dan berdaya. Kondisi yang memampukan masyarakat untuk dapat menyadari potensi yang 

dimilikinya serta dapat mengembangkannya.  

Dasar pemikiran pemberdayaan masyarakat menurut Chambers (1995) adalah meningkatkan 

kemampuan manusianya. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yang bersifat: 

“people-centered, participatory, empowering, and sustainable”. Waktu yang dibutuhkan selama 

proses pemberdayaan tidak sebentar, karena berhubungan dengan kesadaran masnusianya. 

Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan proses pembangunan, di 
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mana masyarakat memiliki gagasan untuk memulai melakukan proses kegiatan sosial untuk 

memperbaiki kehidupannya.  

Pada aspek ini, masyarakat perlu berpartisipasi aktif menjadi subjek atau penggerak 

perubahan, bukan hanya sebagai objek atau penerima manfaat saja. Indardi (2016: 98) dalam 

konteks ini berpendapat bahwa posisi masyarakat sebagai pelaku pembangunan harus terlibat 

dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi dalam setiap 

kegiatan ataupun proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak-

pihak lain.  

Kesadaran manusia untuk secara ikhlas dan sungguh-sungguh terlibat dan membantu 

program pembangunan merupakan bentuk dari pembangunan manusia itu sendiri. Jika masyarakat 

sadar akan pentingnya memperbaiki kualitas hidupnya dan sadar bahwa ia butuh menjadi mandiri, 

artinya kapasitas manusianya berkembang. Ia akan terus belajar, memperbaiki apa yang harus 

diperbaiki, memperbarui pengertian-pengertian yang relevan, belajar dengan sekitar, dengan 

sesama dan dengan pihak dari luar baik seacara individu atau kelompok (Mardikanto & Soebiato, 

2017: 28).  

Mewujudkan masyarakat yang sadar untuk mandiri dan berdaya merupakan proses bersama 

yang membutuhkan partisipasi semua pihak yang terkait. Secara sederhana menurut Mardikanto & 

Soebiato (2017: 30-31), upaya tersebut dapat dilihat dalam 3 sisi berikut; 

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan terbentuknya masyarakat pembangun 

yang kreatif dan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.  

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan mendorong,memotivasi 

dan mendampingi masyarakat.  

3. Tidak membuat masyarakat bergantung pada program pemberdayaan masyarakat yang 

diberikan oleh pihak luar. Karena, tujuannya adalah membuat setiap program yang ada di 

masyarakat adalah berdasarkan keputusan masyarakat atas usahanya sendiri. 

 

2.2.2 Partisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat 

 Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan 

kesempatan kepada masyarakat untuk menganalisis tantangan utama pembangunan mereka dan 
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mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut (Mardikanto & 

Soebiato, 2017: 62). Kegiatan ini nantinya dapat dijadikan prinsip dari program-program 

pemberdayaan yang akan dilakukan untuk masyarakat.  

Menurut Indardi (2016:24), pembangunan membutuhkan partisipasi dari masyarakat, maka 

dari itu pendekatan pemberdayaan dianggap paling sesuai dan relevan untuk menumbuhkan 

partisipasi tersebut. Partisipasi adalah keikutsertaan orang atau sekelompok orang dalam suatu 

kegiatan. Berikut adalah aspek-aspek penting berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam 

program pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebianto (2017: 82-84): 

1. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan 

2. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiataan 

3. Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan atau evaluasi  

4. Keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan hasil dari program  

Aspek-aspek di atas dapat tumbuh dan dikembangkan jika masyarakat diberikan kesempatan 

berpartisipasi dengan cara memberikan informasi yang jelas mengenai kapan dan bentuk partisipasi 

seperti apa yang dibutuhkan dalam pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, masyarakat harus 

memiliki kemauan untuk berpartisipasi yang artinya pada tahap ini masyarakat memiliki sikap dan 

mental untuk perubahan yang lebih baik bagi hidupnya. 

 

2.2.3 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat 

Proses pemberdayaan masyarakat membutuhkan faktor eksternal untuk mendampingi 

masyarakat dalam proses memberdayakan dirinya. Tim pendamping atau tim fasilitator merupakan 

salah satu dari pihak eksternal yang dimaskud. Peran tim fasilitator menurut Mardikanto & 

Soebiato (2017) sangat efektif pada awal proses pemberdayaan dan secara bertahap akan berkurang 

selama proses sampai masyarakat mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri. Setelahnya, 

peran fasilitator akan bergeser menjadi konsultan atau penasihat bagi masyarakat yang 

membutuhkannya.  

Menurut Nasution (2004) masyarakat memiliki peran yang sama di dalam pemberdayaan. 

Mereka bukanlah sasaran pemberdayaan yang memiliki kedudukan lebih rendah dibanding para 

penentu kebijakan. Sehingga istilah sasaran oleh Mardikanto & Soebiato (2017) diganti menjadi 
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penerima manfaat, di mana kedudukan penerima manafaat memiliki posisi tawar yang harus 

dihargai untuk menerima atau menolak inovasi yang disampaikan fasilitatornya. 

Peran fasilitator menurut Lippit dalam Pemberdayaan Masyarakat (2014:140-142) adalah 

sebagai berikut; 

1. Pengembangan kebutuhan untuk melakukan perubahan. Hal ini dapat diimplementasikan 

melalui kegiatan (a) diagnosa masalah atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat, (b) analisis 

motivasi dan potensi masyarakat, (c) pemilihan objek perubahan yang tepat, yang dapat 

berkelanjutan, (d) analisis sumber daya yang tersedia dan dapat dikelola oleh fasilitator dan 

masyarakat, (e) pemilihan fokus bantuan kepada masyarakat sesuai kebutuhan. 

2. Menggerakkan masyarakat dalam melakukan perubahan. Dalam tahapan ini, kegiatan yang 

butuh dilakukan fasilitator adalah (a) menjalin hubungan yang akrab dengan masyarakat, (b) 

menunjukkan pada masyarkat mengenai pentingnya perubahan-perubahan yang harus 

dilakukan, dengan mengetahui akar maslah dan kebutuhan, (c) bersama-sama masyarakat 

menentukan prioritas kegiatan. 

3. Memantapkan hubungan-hubungan dengan masyarakat melalui (a) kerjasama yang terus 

diupayakan dan hubungan baik yang dijaga, (b) bersama tokoh-tokoh masyarkat memantapkan 

perubahan-perubahan dan merancang tahapan-tahapan kegiatan jangka panjang, dan (c) terus 

menerus menyumbangkan hal-hal yang dapat menunjang perubahan seperti penelitian dan 

rumusan konsep perubahan. 

Selain itu, partisipasi mayarakat menurut Wilcox (1988) memiliki tingkatan, seperti;  

1. Memberikan informasi  

2. Konsultasi, yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan 

umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam pelaksanaan ide dan gagasan tersebut. 

3. Pengambilan keputusan bersama, dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, 

pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. 

4. Bertindak bersama, dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga 

terlibat dan menjalin kerja sama dalam pelaksanaan kegiatannya. 

5. Memberikan dukungan di mana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, 

akomodasi, nasehat, dan dukungan lain yang membantu mengembangkan agenda kegiatan. 
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2.3. Komunikasi Pemberdayaan 

Pembahasan sebelumnya mengenai fungsi komunikasi dan makna pemberdayaan 

masyarakat, melahirkan konsep baru berupa komunikasi pemberdayaan. Komunikasi 

pemberdayaan dapat diterjemahkan sebagai komunikasi dengan tujuan pemberdayaan. Menurut 

Indardi (2016: 109) komunikasi pemberdayaan adalah perihal pesan pembanguanan untuk 

masyarakat yang penyampaian pesannya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Kajian 

komunikasi berfokus pada pesan-pesan komunikasi, konteks komunikasi, treatment dalam 

kegiatan komunikasi, penggunaan media serta dimensi relationship yang dibangun. 

Pendapat di atas mengarahkan pada pesan-pesan komunikasi yang relevan dengan penerima 

pesan, pesan pemberdayaan disesuaikan dengan bahasa dan latar budaya masyarakat yang menjadi 

sasaran pemberdayaan. Selain itu, komunikasi yang dilakukan harus sesuai dengan konteks 

pemberdayaan. Treatment, penggunaan media serta dimensi hubungan yang dibangun akan 

mempengaruhi ketersampaian pesan pemberdayaan. 

Komunikasi pemberdayaan masyarakat merupakan kajian komunikasi dalam kegiatan 

pembangunan yang menekankan pada pentingnya partisipasi masyarakat. Murphy (2014) 

menuliskan, bahwa peran komunikasi begitu penting, karena jika penyampaian informasi tidak 

sesuai dengan masyarakat, maka masyarakat tidak akan berpartisipasi penuh dan mendukung 

program pemberdayaan. Proses komunikasi tidak selamanya berjalan lancar, terdapat noise dan 

interferensi sepanjang pengiriman pesan yang mengakibatkan pesan terdistorsi dan menimbulkan 

kesalahpahaman (Hurn dan Tomalin, 2013). Gangguan tidak dapat dihindarkan, tapi dapat 

diminimalisir dengan strategi pendekatan komunikasi, yang salah satunya merujuk pada kutipan 

Lao Tzu (2000) berikut ini:  

 

“Pergilah kepada masyarakat, hiduplah bersama mereka, belajarlah dari mereka, mulailah 

dari mereka, bekerjalah bersama mereka, bangunlah di atas apa yang mereka miliki, tetapi 

sebagai pemimpin yang terbaik, ketika semua tugas telah terselesaikan, pekerjaan telah 

dilengkapi, masyarakat akan mencatat: kami telah menyelesaikannya sendiri.”   

 

Kutipan tersebut merupakan pencapaian ideal dalam proses komunikasi pemberdayaan, 

artinya masyarakat tidak lagi memandang penyampai pesan sebagai orang lain melainkan bagian 
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dari diri mereka, sehingga pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima. Bahwa dengan 

pendekatan yang tepat, pesan pemberdayaan akan terkomunikasikan dengan baik. Pesan yang 

diterima dengan baik akan mendatangkan hasil dan dampak yang ingin dicapai. 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

1. Komunikasi Partisipatif Pada Program Pos Pemberdayaan Keluarga: Studi Kasus di RW 05 

Kelurahan Situgede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor (I. Satriani, P. Muljono, R.W.E. 

Lumintang , 2011) 

 

Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) adalah program pemberdayaan masyarakat yang 

dibentuk oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (P2SDM) LPPM IPB bekerjasama 

dengan Yayasan Damandiri. Proses komunikasi anggota, serta pihak yang terlibat dalam Posdaya 

cukup baik, mereka saling mengkomunikasikan kebutuhan dan masalah yang dihadapi serta 

mencari jalan keluarnya bersama. Proses komunikasi yang terjadi adalah komunikasi partisipatif 

yang memungkinkan terjadinya dialog antar anggota dan berdampak pada lancarnya proses berbagi 

informasi dan pengetahuan di dalam program. Di setiap rapat, kader memiliki ruang untuk ikut 

aktif berpendapat dalam pengambilan keputusan. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Informan kunci dalam penelitian ini 

adalah kader Posdaya Kenanga, sedangkan informan pendukungnya adalah pendamping, perangkat 

kelurahan, tokoh masyarkat dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, 

pengamatan berperan serta, wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah (FGD/Focused 

Group Discussion). 

Penelitian ini masih membutuhkan penelitian lanjutan mengenai bagaimana partisipasi 

masyarakat dalam program Posdaya, di mana tujuan akhir dari program ini adalah menjadikan 

masyarkat yang berdaya. Program ini juga membutuhkan monitoring dan evaluasi, untuk 

memastikan bahwa program Posdaya ini benar-benar dijalankan. Hal yang tak kalah penting adalah 

butuhnya sosialisasi untuk masyarkat yang bukan hanya penyampaian informasi, melainkan juga 

penyadaran mengenai masalah yang dihadapi dan bagaimana mencari solusi atas maslah tersebut. 

Persamaan penelitian ini degan penelitian Satriani adalah proses komunikasi sebagai fokus 

dari penelitian. Perbedaanya terletak pada tidak digambarkannya proses komunikasi pemberdayaan 
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hingga ditemukan dampaknya bagi masyarakat, sehingga penelitian Satriani membutuhkan 

penelitian lanjutan.  Sedangkan pada penelitian ini, peneliti mendeskripsikan proses komunikasi 

pemberdayaan hingga tujuan memberdayakan masyarakat tercapai, dan akan dijabarkan secara 

deskriptif. 

 

2. “Pengembangan Model Komunikasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani” (Indardi, 

2016) 

 Penelitian Indardi (2016) dengan judul “Pengembangan Model Komunikasi dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Tani” bertujuan memahami model komunikasi pemberdayaan untuk 

petani dan pengembangannya untuk keberhasilannya di masa mendatang. Penelitian ini mencoba 

menemukan model yang tepat untuk memberdayakan petani. Sementara fenomena di lapangan, 

model yang ditemui adalah model komunikasi otoriter, di mana ketua kelompok masih 

mendominasi. Melalui penelitian ini, Indardi mengarahkan penggunaan alternatif model 

komunikasi pemberdayaan, yakni model pendampingnan profesional dan model komunikasi 

dengan kepemimpinan demokratis untuk keberlanjutannya. 

Kunci dari penelitian ini adalah keterbukaan masyarakat mengenai apa yang sedang dialami 

dan mereka bersedia menceritakannya. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemaknaan petani 

terhadap konsep pemberdayaan masyarakat masih dimaknai secara parsial. keterlibatan petani 

hanya sebagai tenaga kerja, sedangkan urusan teknis dilaksanakan oleh anggota dan pengurus, 

proses komunikasi tertinggi terletak pada teknis, posisi ketua mendominasi. Melalui penelitian ini, 

Indardi menyarankan model komunikasi yang menekankan pada peran pendamping dan aturan-

aturan tegas untuk memberdayakan masyarakat dann model kepemimpinan yang demokratis, di 

mana petani dan seluruh anggota dapat mandiri dalam keterlibatan pengambilan keputusan. 

Indardi menggunakan jenis dan pendekatan penelitian; deskriptif-kualitatif. Subyek 

penelitiannya adalah 8 orang petani anggota kelompok proses produksi jamur merang yang terlibat 

langsung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tani di Desa Argorejo. Subyek penelitian 

diambil secara purposif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, 

pengumpulan datanya melalui observasi non partisipan dan wawancara. Pada penelitian ini, 

masyarakat belum sepenuhnya memahami makna pemberdayaan, sehingga dibutuhkan upaya 
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untuk memberi pemahaman bahwa sebagai petani jamur merang, banyak hal yang bisa dilakukan 

(mengembangkannya, bukan hanya budidaya jamur).  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah fokus pada proses komunikasi 

pemberdayaan masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah pada tujuan penelitian, pada 

penelitian Indardi, tujuannya adalah pengembangan model komunikasi yang sesuai untuk 

pemberdayaan masyarakat, sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses 

yang dilakukan oleh Ruang Belajar Aqil dalam melakukan komunikasi pemberdayaan pada 

masyarakat dengan model sebagai output yang menggambarkan temuan penelitian. 

 

2.5 Kerangka Konseptual 

Berdasarkan teori dan fenomena dalam penelitian terdahulu yang telah di paparkan, peneliti 

mencantumkan kerangka konseptual untuk memperjelas maksdud penelitian. Kerangka konseptual 

akan mempermudah pembaca dalam melihat keterkaitan antara rumusan masalah yang hendak 

diteliti “Bagaimanakah proses komunikasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Ruang 

Belajar Aqil?” dengan konsep komunikasi pemberdayaan.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konseptual 

Sumber: Peneliti, 2019 
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Kerangka berpikir menjelaskan tentang bagaimanakah gambaran komunikasi yang dilakukan 

oleh RBA dengan tujuan pemberdayaan sehingga dapat memunculkan hasil dan dampak 

pemberdayaan pada masyarakat dikaitkan dengan konsep komunikasi pemberdayaan. Untuk 

mempermudah pembaca, peneliti menyajikan kerangka berpikir dalam bentuk bagan (Lihat gambar 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


