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ABSTRAK

PERANAN KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI RELAWAN DALAM
MEMOTIVASI SEMANGAT BELAJAR ANAK

(STUDI PADA TAMAN BACA MASYARAKAT KAMPUNG MERDEKA
TELUK BETUNG BARAT)

Oleh

RESSY SEPTIANA

Komunikasi antarpribadi adalah proses komunikasi yang dianggap paling efektif
untuk menerapkan suatu pendekatan dalam rangka mencapai tujuan yang
diharapkan. Salah satunya adalah komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh
relawan dalam memotivasi semangat belajar anak di Taman Baca Masyarakat
Kampung Merdeka, Teluk Betung Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimanakah peranan komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh
relawan dalam memotivasi semangat belajar anak di Taman Baca Masyarakat
Kampung Merdeka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori
Joseph de Vito, dengan pendekatan aspek humanistik yaitu keterbukaan,empati,
sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Penelitian ini menggunakan tipe
penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara
mendalam dengan para informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
komunikasi antarpribadi yang diterapkan relawan kepada anak terbukti berperan
dalam meningkatkan motivasi belajar anak di Taman Baca Masyarakat Kampung
Merdeka. Dari kelima aspek humanistik tersebut, semuanya berhasil diterapkan
oleh para relawan ke anak. Hanya saja, dariaspek sikap positif anakkepada para
relawan masih kurang baik.

Kata kunci : Komunikasi antarpribadi, pendekatan humanistik, anak, motivasi
belajar.



ABSTRACT

THE ROLE OF INTERPERSONAL COMMUNICATION BETWEEN
VOLUNTEERS AND THE CHILDREN IN ENCOURAGING CHILDREN

LEARNING MOTIVATION
(STUDY IN KAMPUNG MERDEKA COMMUNITY LIBRARY TELUK

BETUNG BARAT)

By

RESSY SEPTIANA

Interpersonal communication is the process of communication that is
considered the most effective to implement an approach to achieve the expected
goals. One of them is interpersonal communication that is done by the
volunteers in encouraging children learning motivationin Kampung Merdeka
Community Library, Teluk Betung Barat. The purpose of this research was to
find out how the role of interpersonal communication that is done by the
volunteers in encouraging children learning motivation at Kampung Merdeka
Community Library, Teluk Betung Barat. A study used theory of humanistic
approach by Joseph de Vito; openness, empathy, supportiveness, positiveness,
and equality. This research used qualitative method the data were collected
through in-depth interviews with the informants. The results of this research
indicate that interpersonal communication which being implemented by the
volunteers to the children is proven to increase their learning motivation in
Kampung Merdeka Community Library, Teluk Betung Barat. From the five
aspects of humanistic approach, all of them are successfully implemented by
volunteers to children. Yet, positive attitude aspect from children to the
volunteers is still not well enough.

Keywords: Interpersonal communication, humanistic approach, children,
learning motivation
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MOTO

“YOU GIVE ME ONE, I GIVE YOU MORE”

“ IM GONNA LIVE LIKE TOMORROW DOESN’T
EXIST”

“Fill the darkest night with a brillian light, cause
its time for you to shine, brighter than a shooting

star. So shine no matter you are”

“Ingatlah, bahwa kamu memiliki masa mekarmu sendiri. Musimmu

belum datang. Namun ia pasti akan datang ketika kuncupmu
terbuka. Mungkin kuncup itu mekar lebih lama dari yang lain,
tetapi ketika sampai pada waktunya, kamu akan mekar dengan

begitu indah dan menawan seperti bebungaan lain yang telah mekar

sebelum dirimu. Maka berproseslah” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi merupakan media penting bagi pembentukan atau pengembangan 

pribadi dan untuk kontak sosial. Melalui komunikasi kita tumbuh dan belajar, kita 

menemukan pribadi kita dan orang lain, kita bergaul, bersahabat, mencintai atau 

mengasihi orang lain, dan sebagainya. Komunikasi yang kita lakukan dalam 

kehidupan sehari-hari terjadi dalam beberapa bentuk, seperti komunikasi antar 

pribadi, komunikasi kelompok kecil, komunikasi publik dan komunikasi massa. 

Semua itu terkait dan dipengaruhi beberapa hal seperti lingkungan dan hal 

lainnya.  

Komunikasi merupakan keharusan bagi manusia dalam rangka membentuk atau 

melakukan pertukaran informasi. Termasuk dalam proses pertukaran informasi 

secara pribadi, baik berupa gagasan, ide, atau pendapat diri. Tujuannya adalah 

untuk membangun kesamaan pandangan secara pribadi, sebagai pemenuhan 

kebutuhan membangun kepuasan komunikasi secara tatap muka dan lebih bersifat 

pribadi antar mereka yang berkomunikasi. 
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Menurut Joseph De Vito, "komunikasi antar pribadi merupakan pengiriman 

pesan-pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain, atau juga sekelompok 

orang dengan efek dan umpan balik yang langsung". Dari inti ungkapan itu, De 

Vito berpendapat bahwa "komunikasi antar pribadi sebenarnya merupakan suatu 

proses sosial" (Liliweri, 1991:12). 

Lebih lanjut De Vito (Liliweri, 1991:13) memberikan ada 5 (lima) ciri-ciri 

komunikasi antar pribadi, untuk memudahkan atau memperjelas pengertiannya, 

seperti : 1. Openess (keterbukaan), 2. Emphaty (empati), 3.Supportiveness 

(dukungan), 4. Positiveness (rasa positif), 5. Equality (kesamaan). 

Proses penyampaian pikiran dan perasaan antar manusia sebagai kebutuhan antar 

pribadi bukan pengalihan ide yang bebas dari hambatan komunikasi, dengan latar 

belakang pribadi, kebiasaan, dan konsep diri yang antara satu orang dengan yang 

lainnya, dimana proses ini akan lebih efektif bila berlangsung secara tatap muka.  

Salah satu peran komunikasi antar pribadi yang dapat dilihat dan sangat dirasakan 

dampaknya adalah pada proses belajar mengajar antara seorang pengajar dan 

muridnya. Hal ini karena  pada proses belajar mengajar komunikasi antar pribadi 

dapat diterapkan untuk membangun kedekatan khusus dari seorang pengajar 

kepada muridnya agar dapat memotivasi semangat belajar anak.  

Setiap anak memiliki kepribadian serta motivasi belajar yang berbeda-beda, hal 

ini merupakan tantangan bagi para relawan untuk meningkatkan motivasi belajar 

dengan menerapkan prinsip komunikasi antar pribadi yang baik kepada anak didik 

untuk menciptakan kondisi belajar yang efektif. Motivasi belajar adalah sesuatu 
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keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu dimana ada suatu dorongan 

untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan.  

Motivasi menjadi suatu kekuatan, tenaga atau daya, atau suatu keadaan yang 

kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu untuk bergerak ke arah tujuan 

tertentu, baik disadari maupun tidak disadari. Misalnya, dalam kegiatan belajar, 

motivasi merupakan daya penggerak yang menjamin terjadinya kelangsungan 

kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang 

diinginkan dapat terpenuhi. Dengan demikian motivasi sangat berperan terhadap 

hasil belajar seseorang. Apabila seseorang tidak mempunyai motivasi untuk 

belajar, maka orang tersebut tidak akan mencapai hasil belajar yang optimal.  

Salah satu contoh kasus menarik yang ingin penulis teliti karena sangat berkaitan 

dengan peran komunikasi antar pribadi dan motivasi belajar adalah aktivitas 

belajar mengajar pada salah satu taman baca yaitu di Taman Baca Masyarakat 

Kampung Merdeka Teluk Betung Barat. Taman Baca Masyarakat ini adalah 

sebuah sekolah darurat yang didedikasikan untuk anak-anak kurang mampu dan 

putus sekolah di area pemukiman padat penduduk di Kawasan Pasar Cimeng 

Teluk Betung Barat. 

Kegiatan belajar mengajar ini berlangsung secara informal dengan menerapkan 

metode belajar sambil bermain. Taman Baca Masyarakat saat ini menampung 

kurang lebih sekitar 50 anak didik untuk belajar, dari mulai anak usia dini sampai 

usia remaja. Pengajar di sini pun tidak harus berlatar belakang seorang guru 

profesional, semua orang boleh mengajar asalkan rela meluangkan waktunya dan 
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tidak dibayar serta tulus berniat untuk berbagi ilmu dan pengalaman untuk anak-

anak di Taman Baca Masyarakat Kampung Merdeka. 

Adanya para relawan diharapkan dapat membantu anak-anak didik agar 

termotivasi dalam belajar. Melakukan pendekatan kepada setiap anak bukanlah 

sesuatu yang mudah, relawan biasanya mengimbangi kegiatan belajar dengan 

permainan edukasi atau dengan menonton film-film yang bernilai edukatif.Anak-

anak sangat antusias bila diajak menonton film kartun atau dibacakan buku 

dongeng. Peran relawan adalah bagaimana menyelipkan motivasi dalam setiap 

aktivitas tersebut agar anak-anak hukan hanya terhibur tapi juga dapat memetik 

suatu pelajaran yang bermakna yang akan terekam di otak mereka agar terdorong 

untuk semangat belajar.  

Adapun tantangan para relawan selama proses kegiatan belajar mengajar adalah 

menjaga stabilitas semangat dan kemauan belajar dari anak-anak. Terutama ketika 

anak-anak mulai merasa malas dan bosan, hal ini membuat para relawan harus 

memutar otak untuk mengembalikan lagi mood belajar anak-anak. Tak hanya 

masalah dalam belajar formal saja yang dihadapi tetapi juga bagaimana 

memperbaiki sikap dan perilaku anak-anak yang masih sangat memprihatinkan. 

Faktor budaya dan kebiasaan anak-anak dilingkungan pemukiman pinggiran kota 

yang mayoritas masyarakatnya tergolong dalam kelas ekonomi menengah 

kebawah ini adalah salah satu penyebabnya.  

Oleh karena itu para relawan harus memiliki teknik kecakapan berkomunikasi 

(communiction skill) dalam menghadapi tingkah laku anak–anak seperti ini. Pada 

kondisi seperti inilah komunikasi antar pribadi harus dibangun kepada anak-anak. 
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Relawan harus menjalin kedekatan secara khusus untuk mendalami karakter anak-

anak, setelah mengetahui karakternya barulah bisa menerapkan metode belajar 

yang tepat kepada anak-anak tersebut. Bukan hanya mengajar formal, tapi setiap 

relawan juga bertugas untuk mengarahkan dan membimbing moral mereka agar 

menjadi lebih baik dan terus semangat belajar. Efektivitas komunikasi antar 

pribadi perlu diketahui sehingga dapat menerapkan pendekatan yang sesuai untuk 

mengatasi situasi komunikasi tertentu (De Vito, 2011:285) 

Menurut survei yang penulis lakukan, ada sekitar 4 taman baca di area Bandar 

Lampung yang aktif selain Taman Baca Masyarakat Kampung Merdeka, Taman 

Baca tersebut adalah : 

1) Taman Baca FLP (Forum Lingkar Pena) Bandar Lampung 

Kegiatan TBM FLP Lampung hampir genap tiga tahun diadakan. Kegiatan 

tersebut adalah salah program kerja FLP Lampung. Taman baca ini 

mengandalkan buku sumbangan dari para donatur, FLP mengadakan 

perpustakaan keliling berpindah-pindah tempat dengan membuka lapak di 

area yang minat pembacanya tinggi setiap satu minggu sekali. 

2) Taman Baca JJE (Jalan-Jalan Edukasi) Bandar Lampung 

Jalan-Jalan Edukasi (JJE) merupakan komunitas pencinta anak panti asuhan. 

Komunitas ini mulai berdiri di Bandar Lampung pada 2014. Salah satu 

kegiatan yang dilakukan komunitas ini adalah menggalakan minat baca anak, 

dan direalisasikan dengan mendirikan taman baca yang dikhususkan untuk 

anak-anak panti asuhan. Taman baca ini mengadakan kegiatan membaca 

bersama di tempat pariwisata atau alam bebas dan terbuka. 
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3) Taman Baca Pancawarna di Kedamaian, Bandar Lampung 

Taman Baca Pancawarna yang berlokasi di Jalan Pangeran Antasari Gang 

Mulya Jaya, RT 09 Kedamaian Bandar Lampung. Taman baca ini dibuka dari 

Oktober 2015. Taman baca ini merupakan taman baca yang di gerakkan oleh 

warga setempat khusus untuk arena bermain dan belajar anak-anak di 

lingkungan ini. 

4) Taman Baca Aisyah (dari parpol PKS) di Rajabasa, Bandar Lampung 

 Taman baca yang didirikan oleh suatu partai politik untuk fasilitas anak-anak 

di daerah Rajabasa.  

Adapun alasan penulis memilih Taman Baca Masyarakat Kampung Merdeka ini 

sebagai objek penelitian dikarenakan taman baca ini memiliki tingkat urgensi 

yang lebih dibanding dengan taman baca lainnya. Taman Baca Masyarakat 

Kampung Merdeka lebih menyentuh nilai sosial karena berhubungan pada 

kehidupan anak-anak kurang mampu yang berada di daerah pemukiman pinggiran 

kota, yang masih tergolong pemukiman kumuh. Ketidakpedulian orang tua akan 

pentingnya pendidikan membuat banyak anak yang terpaksa putus sekolah dan 

bekerja menjadi pengamen di area pasar Cimeng Teluk Betung Barat. Perilaku 

anak-anak pun tergolong sangat memprihatinkan karena pergaulan bebas dan 

negatif yang mereka dapatkan di lingkungan sekitar tempat mereka tinggal. 

Perbedaan Taman Baca Masyarakat Kampung Merdeka dari beberapa taman baca 

lainnya dengan adalah karena taman baca ini murni hasil swadaya masyarakat, 

bukan bentukan ormas atau politik manapun. Selain itu, taman baca ini bukan 

hanya sekedar berbentuk perpustakaan keliling yang membedah buku bersama 



7 

 

anak-anak atau menyediakan fasilitas bacaan saja, tetapi di TBM Kampung 

Merdeka diadakan sekolah informal untuk anak-anak yang memiliki jadwal 

tertentu yaitu pada hari selasa dan kamis untuk pelajaran umum dan minggu untuk 

pelajaran keterampilan dan kegiatan kreatif lainnya. Para relawan yang aktif 

mengajar pun berasal dari berbagai macam kalangan, selain dari kalangan umum 

juga banyak pula relawan yang berasal dari kalangan mahasiswa yang mencari 

practical experience dalam mendukung proses perkuliahan mereka.  

Kemudian yang membedakannya juga adalah TBM Kampung Merdeka menerima 

atau mendidik anak-anak yang putus sekolah dan kurang mampu di area Pasar 

Cimeng, Teluk Betung Barat untuk belajar bersama dan dibimbing dari yang 

benar-benar buta huruf sampai mereka bisa membaca dan menulis. Tidak hanya 

itu, anak-anak juga diberikan kelas pelatihan seni dan bakat, jadi bukan hanya 

belajar formal tetapi anak-anak juga di berikan ruang  untuk berkreatifitas sesuai 

dengan bakat dan kemampuan mereka masing-masing.  

Taman baca masyarakat ini terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar, tetapi 

tetap di fokuskan untuk anak-anak yang putus sekolah dan kurang mampu. Lokasi 

belajarnya pun langsung di daerah pemukiman warga sehinggapara relawanterjun 

secara langsung di lapangan dan berbaur bersama warga di Kampung Merdeka. 

Adanya Taman Baca Masyarakat Kampung Merdeka ini diharapkan dapat 

membantu program pemerintah untuk mengurangi angka buta huruf di Provinsi 

Bandar Lampung. Relawan dalam kegiatan ini memiliki peran yang sangat 

penting dalam meningkatkan motivasi belajar anak-anak didik di Taman Baca 

Masyarakat Kampung Merdeka. Menurut para relawan, sebelumnya motivasi 
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belajar yang dimiliki para anak didik masih sangat rendah, kurangnya kesadaran 

orang tua dan anak akan pentingnya pendidikan membuat beberapa anak di 

Taman Baca Masyarakat Kampung Merdeka tidak begitu rajin dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar secara rutin.  

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis 

berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana peran komunikasi 

antar pribadi yang terjadi antara relawan dan anak-anak di Taman Baca 

Masyarakat Kampung Merdeka ini. Terutama pada saat pemberian motivasi, yang 

tidak terlepas dari pengaruh komunikasi antar pribadi yang terjalin diantara 

keduanya. Apakah komunikasi antar pribadi memang memiliki peran besar dalam 

meningkatkan motivasi belajar anak di Taman Baca Masyarakat Kampung 

Merdeka ini, dan seberapa pesat perubahannya dengan menerapkan pendekatan 

komunikasi antar pribadi kepada anak-anak tersebut.  

 

Penulis juga sangat tertarik karena saat ini sudah sangat jarang ada orang-orang 

yang sadar dan rela meluangkan waktunya untuk membangun dan memajukan 

taman baca yang khusus didedikasikan untuk anak-anak kurang mampu dan putus 

sekolah, demi menyelamatkan masa kecil anak-anak di lingkungan ini, untuk 

masa depan yang lebih baik. Serta rasa semangat anak-anak di taman baca ini 

yang selalu antusias dengan hal-hal dan ilmu baru yang diberikan juga sangat 

menginspirasi penulis untuk meneliti lebih lanjut Taman Baca Masyarakat di 

Kampung Merdeka ini. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

”Bagaimanakah peranan komunikasi antar pribadi relawan dalam memotivasi 

semangat belajar anak pada Taman Baca Masyarakat Kampung Merdeka Teluk 

Betung Barat?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan peranan komunikasi antar pribadi yang 

dilakukan oleh relawan dalam memotivasi semangat belajar anak pada Taman 

Baca Masyarakat Kampung Merdeka Teluk Betung Barat. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengembangan pada kajian bidang ilmu komunikasi dan semoga dapat menjadi 

referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan 

komunikasi antar pribadi. 

b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi setiap 

pembaca atau setiap penggerak taman baca untuk dapat mempraktikkan dan 

menerapkan komunikasi antar pribadi dalam memotivasi semangat belajar 

khususnya pada anak-anak. 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu 

 

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai 

perbandingan dan tolak ukur untuk mempermudah penulis dalam proses 

penyusunan penelitian ini.  Iksan (1996) menyatakan bahwa tinjauan pustaka 

harus mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan 

permasalahan penelitian : teori, konsep-konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan 

dan keunggulan pendekatan yang dilakukan orang lain. Peneliti harus belajar dari 

peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau 

kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya (Masyhuri dan 

Zainuddin, 2008:100). 

Penulis telah menganalisis penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bahasan di 

dalam penelitian ini, penelitian yang terkait dengan komunikasi antar pribadi 

tersebut adalah sebagai berikut. Adapun penelitian sebelumnya dipakai sebagai 

acuan dan referensi penulis dan memudahkan penulis dalam menyusun penelitian 

ini. 
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Tabel 2.1 Penelitian Pratama Dio Ananto 

Penulis Pratama Dio Ananto 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu 

Komunikasi, Universitas Lampung (2014) 

Judul 

Penelitian 

Peranan Komunikasi Antar Pribadi Relawan Rumah Baca Asma 

Nadia Dalam Meningkatkan Minat Baca Anak Didik (Studi Pada 

Rumah Baca Asma Nadia Lampung) 

Hasil 

Penelitian 

Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya peningkatan 

intensitas kehadiran yang berguna meningkatkan minat baca 

anak didik yang sebelumnya pada bulan november rata-rata yang 

hadir sebanyak 16 orang dan jumlah buku yang dipinjam 10 dan 

pada bulan januari meningkat rata-rata yang hadir 25 orang dan 

jumlah buku yang dipinjam rata-rata sebanyak 15. Peningkatan 

minat baca anak didik dilihat dari 5 aspek humanistik yaitu pada 

komunikasi antarpribadi terjadi adanya keterbukaan (openness), 

empati (empathy), sikap mendukungan (supportiveness), sikap 

positif (positiveness), dan kesetaraan (equality) dapat diterima, 

dimengerti dan dipahami secara baik oleh komunikan. 

Kontribusi 

pada 

Penelitian 

Menjadi referensi bagi penelitian penulis serta membantu 

sebagai acuan dalam segi penerapan 5 aspek kualitas komunikasi 

efektif. 

Perbedaan 

Penelitian 

Dari penelitian ini dapat diketahui perbedaan jelas pada 

objeknya, yaitu pada penelitian Pratama Dio objeknya adalah 

meningkatkan minat baca anak didik sedangkan pada penelitian 

ini objeknya adalah tentang memotivasi semangat belajar anak. 

Penelitian Pratama Dio Ananto ini menggunakan teori self disclosure dan 

motivasi belajar sedangkan pada penelitian ini menggunakan Teori De Vito 

(Pendekatan Humanistik). Untuk metode penelitian yang digunakan Pratama Dio 

Ananto sama dengan peneliti yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Tabel 2.2 Penelitian Dimas Purnama 

Penulis Dimas Purnama 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Komunikasi, 

Universitas Lampung (2015) 

Judul 

Penelitian 

Peranan Komunikasi Antar Pribadi Antara Pengajar Muda dan 

Peserta Didik Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar (Studi pada 

Program Lampung Mengajar di SDN 01 Pulau Legundi 

Kabupaten Pesawaran) 

Hasil 

Penelitian 

Komunikasi antarpribadi pengajar muda terbukti berperan 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik di SDN 01 Legundi. 

Pengajar muda bersikap terbuka, berempati, bersikap  

mendukung, dan bersikap positip terhadap peserta didik serta 
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dapat menempatkan diri terhadap peserta didik maupun guru- 

guru di SDN 01 Legundi sehingga tercipta hubungan yang baik, 

dekat, akrab dan nyaman dalam pembelajaran. Hubungan 

tersebut sangat membantu peserta didik untuk meningkatkan 

motivasi belajarnya. 

Kontribusi 

pada 

Penelitian 

Menjadi referensi bagi penelitian penulis serta membantu 

sebagai acuan dalam pemakaian teori pendekatan humanistik dan 

motivasi belajar. 

Perbedaan 

Penelitian 

Dari penelitian ini dapat diketahui perbedaan jelas pada 

subjeknya, yaitu pada penelitian Dimas Purnama subjeknya 

adalah pengajar muda di SDN 01 Pulau Legundi sedangkan pada 

penelitian ini subjeknya adalah para relawan di Taman Baca 

Masyarakat Kampung Merdeka. 

Penelitian Dimas Purnama dengan peneliti sama-sama menggunakan Teori De 

Vito (Pendekatan Humanistik). Untuk metode penelitian yang digunakan Dimas 

Purnama juga sama dengan peneliti yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. 

2.2 Tinjauan Tentang Peranan 

Peranan merupakan aspek dinamis dari status (kedudukan). Soejono Soekanto 

(1986: 23)  berpendapat bahwa peranan adalah aspek dimana dari kedudukan atau 

status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya berarti ia menjalankan perannya. Peranan sangat penting dalam 

mengatur prilaku seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan 

orang lain. Dengan demikian orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan 

prilaku sendiri dengan prilaku orang lain dalam kelompoknya. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian 

peranan adalah tindakan atau tingkah laku yang diharapkan dari orang atau suatu 

objek tertentu. Dari pernyataan tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimanakah 

peranan komunikasi antar pribadi relawan dalam memotivasi semangat belajar 

anak pada Taman Baca Masyarakat Kampung Merdeka Teluk Betung Barat. 
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2.3 Pengertian Komunikasi 

 

 

Secara luas komunikasi adalah setiap bentuk tingkah laku seseorang baik verbal 

maupun nonverbal yang ditanggapi oleh orang lain. Komunikasi mencakup 

pengertian yang lebih luas dari sekedar wawancara. Setiap bentuk tingkah laku 

mengungkapkan pesan tertentu, sehingga juga merupakan sebentuk komunikasi 

sedangkan secara sempit komunikasi diartikan sebagai pesan yang dikirimkan 

seseorang kepada satu satu atau lebih penerima dengan maksud sadar untuk 

mempengaruhi tingkah laku si penerima. Dalam setiap bentuk komunikasi 

setidaknya dua orang saling mengirimkan lambang-lambang yang memiliki 

makna tertentu. Lambang-lambang tersebut bisa bersifat verbal berupa kata-kata, 

atau bersifat non verbal yang berupa ekspresi atau ungkapan tertentu dan gerak 

tubuh (Johnson, 1981 dalam buku Dr.A. Supratiknya, 1995:30). 

Menurut Onong Uchjana Effendy dalam bukunya Ilmu, Teori, dan Filsafat 

Komunikasi, hakekat komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia, yang 

dinyatakan itu adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan 

menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Dalam “bahasa” komunikasi, 

pernyataan dinamakan pesan (message), orang yang menyampaikan pesan disebut 

komunikator (communicator), sedangkan orang yang menerima pernyataan diberi 

nama komunikan (communicate). Untuk tegasnya, komunikasi berarti proses 

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Jika dianalisis pesan 

komunikasi terdiri dari dua aspek, pertama isi pesan (the content of the message), 

kedua lambang (symbol). Konkretnya isi pesan itu adalah pikiran atau perasaan, 

lambang adalah bahasa (Effendy, 2003: 28). 
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Harold D. Lasswell seperti yang dikutip Deddy Mulyana (2007:69) menyatakan 

bahwa cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi ialah dengan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan berikut ”Who Says What Which Channel To Whom With 

What Effect?” (”siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan 

pengaruh bagaimana?”). Jadi, kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan 

pendapat para ahli tersebut maka komunikasi adalah proses penyampaian pesan 

dari komunikator ke komunikan baik pesan verbal maupun non verbal melalui 

saluran atau media yang tepat sehingga menghasilkan efek yang diharapkan. 

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa komunikasi yang ditekankan disini 

merupakan suatu proses penyampaian pesan dari seorang relawan Taman Baca 

Masyarakat Kampung Merdeka berupa pesan yang diharapakan dapat 

menimbulkan efek kepada anak didik dalam memotivasi semangat belajar mereka. 

 

2.4 Tinjauan Tentang  Komunikasi Antar Pribadi 

2.4.1 Pengertian Komunikasi Antar Pribadi 

 

Berkomunikasi antar pribadi merupakan suatu keharusan bagi seorang manusia. 

Manusia membutuhkan dan senantiasa berusaha membuka serta menjalin 

komunikasi atau hubungan dengan sesamanya. Komunikasi antar pribadi 

(interpersonal communication) adalah komunikasi antara orang-orang secara 

tatap-muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain 

secara langsung, baik verbal ataupun non verbal (Mulyana,2007:81). Menurut 

Joseph A. Devito (Effendy, 2003: 59) “komunikasi antar pribadi adalah proses 

pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara 

sekelompok kecil orang-orang, dengan beberapa efek dan umpan balik seketika.” 
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Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar 

pribadi merupakan proses komunikasi antara dua orang atau diantara sekelompok 

kecil orang-orang secara tatap muka dengan efek dan umpan balik seketika. 

Dalam penelitian ini komunikasi antar pribadi yang terjadi adalah komunikasi 

antar pribadi antara relawan sebagai komunikator dengan anak didik sebagai 

komunikannya. 

Karena berlangsung secara tatap muka, maka komunikator pada proses 

komunikasi antar pribadi dapat menyampaikan pesan secara lengkap, baik secara 

verbal maupun non verbal kepada komunikannya. Begitupun didalam komunikasi 

antar pribadi antara relawan dengan anak didik terjadi kontak pribadi (personal 

contact), dimana pribadi anda dapat menyentuh pribadi komunikan anda, 

sehingga umpan balik (feedback) dari pesan yang anda sampaikan berlangsung 

seketika baik berupa tanggapan positif atau negatif (Effendy, 2002:8). 

Komunikasi antar pribadi dipandang lebih efektif karena prosesnya 

memungkinkan berlangsung secara dialogis, dimana terjadi interaksi antara 

komunikator dan komunikan. Komunikasi yang berlangsung secara dialogis selalu 

lebih baik daripada komunikasi secara monolog, dimana hanya komunikator yang 

bersifat aktif dan komunikan bersifat pasif. Dalam proses yang dialogis, upaya 

dalam pengertian bersama (mutual understanding) antara kedua pelaku 

komunikasi lebih cepat didapat serta dapat memunculkan empati (Effendy, 

2003:15) 

Menurut para ahli ada tiga perspektif yang dapat digunakan untuk menjelaskan 

tentang definisi komunikasi antar pribadi, yaitu: 
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a. Perspektif komponensial, yaitu definisi komunikasi antar pribadi yang dilihat 

dari komponen-komponennya. Komunikasi antar pribadi dalam definisi ini 

diartikan sebagai proses mengirim dan menerima pesan-pesan diantara dua orang 

atau di antara sekelompok kecil orang, dengan berbagai umpan balik dan efek.  

b. Perspektif pengembangan, yaitu definisi komunikasi antar pribadi yang dilihat 

dari “proses pengembangannya”. Komunikasi dalam definisi ini dianggap sebagai 

proses yang berkembang, yakni dari hubungan yang bersifat impersonal 

meningkat menjadi hubungan interpersonal. Suatu komunikasi dikatakan bersifat 

interpersonal bila berdasarkan pada:  

a) data psikologis, b) pengetahuan yang dimiliki, dan c) aturan-aturan yang 

ditentukan sendiri oleh para pelaku komunikasi.  

c. Perspektif relasional, yaitu definisi komunikasi antar pribadi yang dilihat dari 

hubungan diantara dua orang. Karena tanpa komunikasi, interaksi antar manusia 

baik secara perorangan, kelompok atau organisasi tidak mungkin dapat terjadi. 

Sebagian besar interaksi antar manusia berlangsung dalam situasi komunikasi 

antar pribadi. 

Komunikasi antar pribadi dapat terjadi dalam konteks satu komunikator dengan 

satu komunikan (komunikasi diadik: dua orang) atau satu komunikator dengan 

dua komunikan (komunikasi triadik: tiga orang). Lebih dari tiga orang biasanya 

dianggap komunikasi kelompok. 

Komunikasi antar pribadi didalam kehidupan bermasyarakat dapat berfungsi 

untuk meningkatkan hubungan insani (human relations), menghindari dan 
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mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta 

berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan orang lain (Cangara, 2007:56). 

2.4.2 Komponen-Komponen Komunikasi Antar Pribadi 

Berikut ini merupakan komponen-komponen yang berperan dalam komunikasi 

antarpribadi (Suranto, 2011:7-9): 

a) Komunikator, yaitu orang yang menciptakan, memformulasikan, dan 

menyampaikan pesan. 

b) Encoding, yaitu tindakan komunikator memformulasikan isi pikiran ke dalam 

simbol-simbol, kata-kata, dan sebagainya sehingga komunikator merasa yakin 

dengan pesan yang disusun dan cara penyampaiannya. 

c) Pesan, merupakan hasil encoding berupa informasi, gagasan, ide, simbol, atau 

stimuli yang dapat berupa pesan verbal maupun non verbal. 

d) Saluran/Media, yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari 

komunikator kepada komunikan yang dapat berupa media cetak, audio, 

maupun audiovisual. 

e) Komunikan, yaitu orang yang menerima pesan, menganalisis, dan menafsirkan 

pesan tersebut sehingga memahami maknanya. 

f) Decoding, merupakan proses memberi makna dari pesan yang diterima. 

g) Umpan Balik, merupakan respon/tanggapan/reaksi yang timbul dari 

komunikan setelah mendapat pesan. 

h) Gangguan, merupakan komponen yang mendistorsi (menyebabkan 

penyimpangan/kekeliruan) pesan. Gangguan dapat bersifat teknis maupun 

semantis. 
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i) Konteks Komunikasi, konteks dimana komunikasi itu berlangsung yang 

meliputi konteks ruang, waktu, dan nilai. 

2.4.3  Ciri-Ciri Komunikasi Antar Pribadi 

 

Terdapat ciri-ciri yang menunjukkan sebuah proses komunikasi berlangsung 

secara antar pribadi, antara lain yaitu: 

Berikut ini merupakan ciri-ciri komunikasi antar pribadi (Suranto, 2011:14-16) : 

a) Arus pesan dua arah 

Arus pesan secara dua arah ini berlangsung secara berkelanjutan.Komunikator 

dan komunikan dapat berganti peran secara cepat, komunikator dapat berubah 

peran sebagai penerima pesan maupun sebaliknya. 

b) Suasana non formal 

Komunikasi antar pribadi yang terjalin biasanya berlangsung dalam suasana 

nonformal dan pendekatan pribadi. 

c) Umpan balik segera 

Karena komunikasi antar pribadi berlangsung secara tatap muka, maka umpan 

balik dapat diketahui dengan segera. Komunikan segera memberikan respon 

secara verbal berupa kata-kata atau non verbal misalnya pandangan mata, raut 

muka, anggukan, dan sebagainya. 

d) Peserta komunikasi berada dalam jarak dekat 

Jarak dekat yang dimaksud yaitu fisik (peserta komunikasi saling bertatap 

muka dalam satu lokasi) maupun psikologis (menunjukkan hubungan 

keintiman antar-individu). 
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e) Peserta komunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan dan 

spontan, baik secara verbal maupun nonverbal 

Untuk meningkatkan keefektifan komunikasi antar pribadi, peserta komunikasi 

berupaya saling meyakinkan, dengan mengoptimalkan penggunaan pesan 

verbal maupun nonverbal secara bersamaan, saling mengisi, saling 

memperkuat, sesuai tujuan komunikasi. 

Berdasarkan ciri-ciri diatas ditunjukkan bahwa dalam komunikasi antar pribadi 

jumlah orang yang terlibat lebih sedikit dibanding dengan jenis komunikasi yang 

lain sehingga komunikasi dapat lebih efektif karena komunikator dapat lebih 

fokus dalam menyampaikan pesan untuk mencapai tujuannya, dan dapat dengan 

segera mengetahui umpan balik dari komunikannya. 

 

2.4.4 Tujuan Komunikasi Antar Pribadi 

 

 

Secara umum komunikasi antar pribadi memiliki tujuan untuk mempengaruhi atau 

mengubah pandangan, sikap dan perilaku komunikan sesuai dengan harapan 

komunikator, dengan pengklasifikasian sebagai berikut: 

a) Efek Kognitif, adalah yang berkaitan dengan pikiran, nalar atau rasio, misalnya 

komunikan yang semula tidak tahu, tidak mengerti menjadi mengerti atau tidak 

sadar menjadi sadar. 

b) Efek Afektif, adalah efek yang berkaitan tentang perasaan, misalnya 

komunikan yang merasa tidak senang atau sedih menjadi gembira. 

c) Efek Konatif, adalah efek yang berkaitan dengan timbulnya keyakinan dalam 

diri komunikan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki 
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oleh komunikator berdasarkan pesan yang ditransmisikan, sikap dan perilaku 

komunikan pasca proses komunikasi juga tercermin dalam efek konatif. 

2.4.5  Tahap-Tahap dan Proses Komunikasi Antar Pribadi 

Hubungan antar pribadi berlangsung melalui dua tahap : 

1) Pembentukan Hubungan Antar Pribadi 

Tahap ini disebut juga dengan tahap perkenalan dengan ditandainya proses 

penyampaian informasi, seperti adanya fase kontak permulaan (initial contact 

phase), kemudian kedua belah pihak untuk saling menangkap reaksi kawannya. 

Masing-masing pihak berusaha menggali secepatnya identitas, sikap, dan nilai 

pihak yang lain. Bila merasa ada kesamaan, mulailah dilakukan proses 

pengungkapkan diri. Bila mereka merasa berbeda, mereka akan saling 

menyembunyikan dirinya. Sehingga hubungan interpersonal mungkin akan segera 

diakhiri. Para psikolog sosial menemukan bahwa penampilan fisik, apa yang 

diucapkan pertama, apa yang dilakukan pertama menjadi penentu yang penting 

terhadap pembentukan citra pertama tentang orang itu (Brooks dan Emmert, 

1976:24 dalam Rakhmat 2003:126) 

2) Peneguhan Hubungan Antar Pribadi 

Menurut Rakhmat (2003:126), hubungan antar pribadi tidak bersifat statis, tetapi 

selalu berubah. Untuk memelihara dan memperteguh hubungan interpersonal, 

perubahan memerlukan tindakan-tindakan tertentu untuk mengembalikan 

keseimbangan (equilibrium). Ada empat faktor yang teramat penting dalam 

memelihara keseimbangan ini yaitu sebagai berikut : 
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1) Keakraban 

Keakraban merupakan pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang. Hubungan 

antar pribadi akan terpelihara apabila kedua belah pihak sepakat tentang 

tingkat keakraban yang diperlukan. 

2) Kesepakatan  

Tentang siapa yang akan mengontrol siapa dan bilamana jika dua orang 

mempunyai pendapat yang berbeda sebelum mengambil kesimpulan, siapakah 

yang harus berbicara lebih banyak, siapa yang menentukan, siapakah yang 

dominan. Konflik terjadi pada umumnya bila masing-masing mempertahankan 

ego dan ingin berkuasa, atau juga tidak ada pihak yang mau mengalah. 

3) Ketepatan Respons 

Artinya respons A harus diikuti oleh respons B yang sesuai. Dalam 

percakapan misalnya, pertanyaan harus disambut dengan jawaban, lelucon 

dengan tertawa, permintaan keterangan dengan penjelasan. Respons ini bukan 

saja berkenaan dengan pesan-pesan verbal, tetapi juga pesan-pesan non verbal. 

Jika pembicaran yang serius dijawab dengan main-main, ungkapan wajah 

yang sungguh-sungguh diterima dengan air muka yang menunjukkan sikap 

tidak percaya, hubungan interpersonal mengalami keretakan. Ini berarti 

adanya suatu respons yang tidak tepat. 

4) Keserasian suasana emosional ketika berlangsungnya komunikasi.  

Walaupun mungkin saja terjadi dua orang berinteraksi dengan suasana 

emosional yang berbeda, tetapi interaksi tidak akan stabil. Besar kemungkinan 

salah satu pihak mengakhiri interaksi atau mengubah suasana emosi. Bila saya 

turut sedih ketika Anda mengungkapkan penderitaan Anda, saya akan 
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menyamakan suasana emosional saya dengan suasana emosional Anda. Anda 

akan menganggap saya “dingin” ketika saya menanggapi perasaan anda 

dengan perasaan yang netral (Rakhmat 2003:128). 

2.4.6  Faktor Keberhasilan Komunikasi Antar Pribadi 

Dibandingkan dengan bentuk-bentuk komunikasi lainnya, komunikasi antar 

pribadi dinilai paling ampuh dalam kegiatan mengubah sikap, kepercayaan, opini, 

dan perilaku komunikan. Untuk menciptakan keberhasilan komunikasi antar 

pribadi, perlu dikembangkan sikap-sikap positif sebagai berikut (Suranto, 

2011:82-84): 

a) Membuka pintu komunikasi, misalnya dengan cara lambaian tangan, senyum 

yang tulus dan simpatik, mengucapkan kata sapaan, mengajak berjabat 

tangan, menanyakan keadaan, meminta maaf dan permisi, dan mengucapkan 

terima kasih. 

b) Sopan dan ramah dalam berkomunikasi tidak hanya dalam berbicara, tetapi 

juga dalam berpenampilan. 

c) Jangan sungkan meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Dengan begitu 

kita menaruh rasa hormat pada orang yang diajak berbicara, dan pada 

gilirannya kita akan dihormati pula. 

d) Penuh perhatian. Hal ini dapat diketahui dari seberapa jauh komunikator 

mengetahui karakteristik komunikan atau seberapa jauh wali kelas menghafal 

nama-nama siswa, apa yang disukai atau tidak, dan lain-lain. 
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e) Bertindak jujur dan adil. Hal ini akan mengantarkan komunikator pada 

keprofesionalan karena kejujuran merupakan prinsip profesional yang 

penting. 

2.5 Tinjauan Tentang Komunikasi Pendidikan 

 

Pendidikan adalah komunikasi dalam arti kata bahwa dalam proses tersebut 

terlibat dua komponen yang terdiri atas manusia, yakni pengajar sebagai 

komunikator dan pelajar sebagai komunikan (Effendi, 2001:101). Pendapat 

tersebut menekankan pendidikan itu berlangsung secara terencana didalam kelas 

secara tatap muka dan mengabaikan kegiatan pendidikan secara umum pada 

masyarakat dan pendidikan secara khusus dalam keluarga.  

Hal ini dapat dilihat pada pendapat berikutnya bahwa perbedaan antara 

komunikasi dan pendidikan terletak pada tujuan atau efek yang diharapkan. 

Ditinjau dari efek yang diharapkan itu, tujuan komunikasi sifatnya umum, 

sedangkan tujuan pendidikan sifatnya khas atau khusus, yakni meningkatkan 

pengetahuan seseorang mengenai sesuatu hal sehingga ia menguasainya. Tujuan 

pendidikan akan tercapai jika secara minimal prosesnya komunikatif. Bagaimana 

caranya agar proses penyampaian suatu materi oleh pengajar/guru (sebagai 

komunikator) kepada para pelajar/siswa (sebagai komunikan) harus terjadi secara 

tatap muka dan secara timbal balik dua arah. 

Komunikasi menjadi sangat penting perannya karena merupakan proses 

memindahkan pengetahuan dari sang guru kepada peserta didik, proses 

membentuk perilaku dan moral yang baik, proses belajar setiap harinya semua 

terjadi hanya lewat komunikasi yang dikembangkan sang guru dengan peserta 



24 

 

didik. Komunikasi akan menjadi jendela jiwa sang guru untuk mampu memahami 

dan mengendalikan perilaku belajar peserta didik. Dengan menguasai komunikasi 

yang tepat maka sang guru punya peluang lebih menguasai dan mengendalikan 

proses belajar mengajar dikelas. 

2.6   Tinjauan Tentang Motivasi Belajar  

 

Motivasi pada dasarnya adalah suatu usaha untuk meningkatkan kegiatan dalam 

mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Frederick J. Mc Donald dalam 

Sardirman (2007:73), motivasi merupakan suatu perubahan energi di dalam 

pribadi seseorang yang ditandai dengan afektif atau perasaan dan reaksi untuk 

mencapai tujuan. Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu 

dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Motivasi belajar siswa merupakan segala sesuatu yang ditujukan 

untuk mendorong atau memberikan semangat kepada siswa agar menjadi lebih 

giat lagi dalam belajarnya untuk memperoleh prestasi yang lebih baik lagi. 

Motivasi belajar memiliki fungsi sebagai berikut (Wahyuni, 2010:38): 

a) Mendorong siswa untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang 

melepaskan energi dari setiap kegiatan belajar yang akan dikerjakan. 

b) Menentukan arah perbuatan ke arah tujuan yang hendak dicapai, dalam hal ini 

menentukan arah dan kegiatan belajar yang harus dikerjakan sesuai tujuan 

belajar yang akan dicapai. 

c) Menyeleksi perbuatan, melakukan tindakan dan memilih cara-cara yang 

menurutnya dianggap tepat untuk dapat mencapai tujuannya. 
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2.6.1 Peranan Motivasi dalam Belajar dan Pembelajaran 

Hakikat dari motivasi belajar sendiri menurut Hamzah B. Uno (2011: 23) adalah 

dorongan internal dan eksternal pada anak-anak yang sedang belajar untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya. Sedangkan menurut 

Sardiman (1994: 75) motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-

intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, merasa 

senang dan semangat belajar. Anak didik yang memiliki motivasi kuat, akan akan 

mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Hasil belajar itu 

akan optimal kalau ada motivasi yang tepat. 

- Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Motivasi belajar merupakan segi kejiwaan yang mengalami perkembangan, 

artinya terpengaruh oleh kondisi fisiologis dan kematangan psikologis anak 

didik. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar menurut Dimyati dan 

Mudjiono (2006:97-100) adalah : 

1) Cita-cita atau Aspirasi Anak Didik 

Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar intrinsik maupun ekstrinsik. Sebab 

tercapainya suatu cita-cita akan mewujudkan aktualisasi diri. 

2) Kemampuan Anak Didik 

Kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas 

perkembangan. 

3) Kondisi Anak Didik 

Kondisi Anak Didik yang meliputi kondisi jasmani dan rohani mempengaruhi 

motivasi belajar. 
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4) Kondisi Lingkungan Anak Didik 

Dengan lingkungan yang aman, tenteram, tertib, dan indah, maka semangat 

dan motivasi belajar mudah diperkuat. 

5) Unsur-unsur Dinamis dalam Belajar dan Pembelajaran 

Anak didik memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, dan pikiran yang 

mengalami perubahan berkat pegalaman hidup. Pengalaman dengan teman 

sebayanya berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar. 

 

2.7 Tinjauan tentang Relawan Taman Baca Masyarakat Kampung Merdeka 

 

Relawan yang ada di Taman Baca Masyarakat Kampung Merdeka ini terdiri dari 

para aktivis di beberapa organisasi atau komunitas di Bandar Lampung yang rata-

rata merupakan mahasiswa/i dari berbagai universitas negeri dan swasta serta 

adapula yang merupakan karyawan atau pekerja yang secara sukarela meluangkan 

waktunya untuk bersedia mengajar di Taman Baca Masyarakat Kampung 

Merdeka. Meskipun waktu relawan dalam hal jam mengajar ini masih beragam, 

namun hal tersebut tidak menjadi masalah karena masing-masing telah memiliki 

jadwal yang sudah disesuaikan dengan jadwal para relawan sendiri. Sehingga 

kegiatan belajar mengajar di Taman Baca Masyarakat Kampung Merdeka ini 

masih bisa tetap berjalan dengan baik. 

2.8  Landasan Teori 

2.8.1 Teori De Vito (Pendekatan Humanistik) 

Menurut De Vito, komunikasi antar pribadi dapat sangat efektif dan dapat pula 

sangat tidak efektif. Karakteristik efektifitas ini dilihat dari tiga sudut pandang, 

yaitu pendekatan humanistik, pendekatan pragmatis, dan pendekatan sosial. 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan humanistik dikarenakan pendekatan ini 

paling cocok dibandingkan pendekatan lain. Pendekatan humanistik menekankan 

pada keterbukaan, empati, sikap mendukung, dan kualitas-kualitas lain yang 

menciptakan interaksi yang bermakna, jujur, dan memuaskan pendekatan ini 

dimulai dengan kualitas-kualitas umum yang menetukan terciptanya hubungan 

antar manusia yang superior. Dengan terciptanya hubungan yang superior itulah 

maka tingkat kedekatan dan tali persaudaraan antar manusia dapat terjalin dengan 

harmonis. Dari kualitas-kualitas umum yang ada pada pendekatan ini, kemudian 

dapat kita turunkan beberapa perilaku spesifik yang menandai komunikasi antar 

pribadi yang efektif. 

Menurut De Vito dalam Suranto AW (2011:82), dalam pendekatan humanistik 

ada lima sikap positif yang harus dipersiapkan dalam komunikasi antar pribadi 

yaitu: 

1. Keterbukaan (openness) merupakan sikap bisa menerima masukan dari orang 

lain, serta berkenan menyampaikan informasi penting kepada orang lain 

tersebut, sehingga ada ketersediaan membuka diri untuk mengungkapkan 

informasi dan kualitas keterbukaan mengacu pada sedikitnya tiga aspek dari 

komunikasi interpersonal, yaitu:  

a) Komunikator yang efektif harus terbuka kepada orang yang diajaknya 

berinteraksi.  

b) Mengacu kepada kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur 

terhadap stimulus yang datang. Orang yang diam, tidak kritis, dan tidak 

tanggap pada umumnya merupakan peserta percakapan yang menjemukan.  



28 

 

c) Menyangkut “kepemilikan” perasaan dan pikiran. Terbuka dalam pengertian 

ini adalah mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang seseorang lontarkan 

adalah memang miliknya dan orang tersebut bertanggung jawab atasnya. 

2. Empati (empathy) merupakan kemampuan seseorang untuk merasakan 

seandainya menjadi orang lain, dapat memahami sesuatu yang sedang dialami 

orang lain, merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan memahami sesuatu 

persoalan dari sudut pandang orang lain. Orang yang empatik mampu 

memahami motivasi dan pengalaman orang lain, perasaan dan sikap mereka, 

serta harapan dan keinginan mereka untuk masa mendatang. Seseorang dapat 

mengkomunikasikan empati baik secara verbal maupun non verbal. Secara 

nonverbal, yaitu dengan memperlihatkan : (a) keterlibatan aktif dengan orang 

itu melalui ekspresi wajah dan gerak-gerik yang sesuai (b) konsentrasi terpusat 

meliputi kontak mata, postur tubuh yang penuh perhatian, dan kedekatan fisik, 

serta (c) sentuhan atau belaian yang sepantasnya. 

3. Dukungan (supportiveness) merupakan hubungan antar pribadi yang efektif 

antara pengajar dan anak didik, memiliki komitmen untuk mendukung 

terselenggaranya interaksi secara terbuka. Oleh karena itu, respon yang relevan 

adalah respon bersifat spontan dan lugas, bukan respon bertahan dan berkelit. 

4. Perasaan positif (positiveness) ditunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku. 

Perasaan positif ini dapat ditunjukkan dengan cara menghargai orang lain, 

berpikir positif terhadap orang lain, tidak menaruh curiga berlebihan, meyakini 

pentingnya orang lain, memberikan pujian dan penghargaan, dan komitmen 

menjalin kerja sama. 
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5. Kesetaraan (equality) berarti harus ada pengakuan secara diam-diam bahwa 

kedua pihak sama-sama bernilai dan berharga, dan bahwa masing-masing 

pihak saling memerlukan. Kesetaraan berarti kita menerima pihak lain. 

Kesetaraan meliputi penempatan diri setara dengan orang lain, menyadari akan 

adanya kepentingan yang berbeda, mengakui pentingnya kehadiran orang lain, 

tidak memaksakan kehendak, komunikasi dua arah, saling memerlukan, serta 

suasana komunikasi akrab dan nyaman. 

2.9 Kerangka Pikir 

 

 

Peran relawan dalam mendidik dan membimbing anak didik belajar dapat 

memotivasi semangat belajar para anak didik. Hal itu disebabkan dalam 

penyaluran informasi belajar dibutuhkan kualitas komunikasi yang baik berupa 

dorongan, dukungan, dan motivasi dari relawan, sehingga anak didik dapat belajar 

dengan baik untuk mencapai tujuan belajar yang lebih maksimal. 

 

Komunikasi antar pribadi merupakan satu-satunya bentuk komunikasi yang dinilai 

paling efektif untuk dilakukan seorang komunikator dalam mempengaruhi 

komunikan. Karena dalam komunikasi antar pribadi, kita bisa melihat dan 

mengawasi panca indera serta gesture tubuh lawan bicara secara langsung. 

Kualitas komunikasi relawan dengan anak didik dapat diwujudkan dengan melihat 

pada penyampaian pesan dari relawan kepada anak didik, atau anak didik ke 

relawan, penulis menggunakan pendekatan humanistik untuk meneliti kualitas 

hubungan, dengan memusatkan perilaku spesifik yang harus digunakan 

komunikator untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Sebagaimana 

diungkapkan De Vito,yang menawarkan lima poin sudut pandang humanistik yang 
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meliputi, keterbukaan (openess), empati (empathy), sikap mendukung 

(supportiveness), sikap positif (positiveness), dan kesetaraan (equality). 

Relawan yang berinteraksi dengan para anak didik tentu akan saling berhadapan 

(one by one). Peran relawan dalam Taman Baca Masyarakat Kampung Merdeka 

sangat membantu anak didik memotivasi semangat belajar. Untuk itu, sebagai 

komunikator, relawan diharapkan mampu berkomunikasi secara baik dan efektif 

untuk membuat anak didik tertarik untuk terus belajar di Taman Baca Masyarakat 

Kampung Merdeka. Perwujudan komunikasi relawan dengan anak didik tersebut 

berarti relawan tidak hanya memantau kegiatan belajar mengajar dan memantau 

kemajuan belajarnya akan tetapi juga membangun relasi yang baik dengan 

memahami kebutuhan fisiologis maupun psikologis anak, mendukung kegiatan 

anak didik dalam belajar yaitu, menciptakan kondisi belajar yang baik, memberi 

bimbingan belajar, membantu menyediakan fasilitas belajar, serta mampu 

mencarikan solusi kesulitan belajar yang dirasakan anak didik. Relawan perlu 

memiliki kemampuan memahami psikologis anak didik, memiliki pengalaman 

belajar, serta mampu mempengaruhi anak didik untuk belajar dengan baik sesuai 

tahapan dan prosedur pendidikan yang sudah ada. 

Dari penuturan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui 

peranan komunikasi antar pribadi yang digunakan relawan dalam memotivasi 

semangat belajar anak di Taman Baca Masyarakat Kampung Merdeka dengan 

menerapkan pendekatan humanistik (keterbukaan, empati, sikap mendukung, 

sikap positif, dan kesetaraan). 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian bersifat deskriptif, yaitu untuk 

memperoleh deskripsi mengenai “Peranan komunikasi antar pribadi relawan 

dalam memotivasi semangat belajar anak di Taman Baca Masyarakat Kampung 

Merdeka”. Penelitian Deskriptif merupakan suatu tipe penelitian yang bertujuan 

menggambarkan keadaan atau fenomena tertentu (Arikunto, 2002:112). 

Alasan menggunakan metode deksriptif adalah bahwa metode ini telah digunakan 

secara luas dan dapat meliputi lebih banyak segi dibandingkan dengan metode-

metode lain. Kemudian metode ini banyak memberikan sumbangan kepada ilmu 

pengetahuan melalui pemberian informasi keadaan mutakhir, dan dapat 

membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berguna untuk pelaksanaan 

percobaan. 

3.2  Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Metode ini bertujuan melukiskan secara sistematis fakta 
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atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat 

(Isaac dan Michael dalam Rakhmat, 2004: 22). 

Dalam proses penelitian kualitatif, data yang didapatkan berisi perilaku dan 

keadaan individu secara keseluruhan. Penelitian kualitatif menunjukkan pada 

prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif, ungkapan atau catatan 

orang itu sendiri, dan tingkah lakunya. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif 

digunakan untuk menjelaskan bagaimana komunikasi antar pribadi relawan 

Taman Baca Masyarakat Kampung Merdeka dalam memotivasi semangat belajar 

anak. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat kebenaran-

kebenaran atau membenarkan kebenaran, namun di dalam melihat kebenaran 

tersebut, tidak selalu dapat dan cukup didapat dengan melihat sesuatu yang nyata, 

akan tetapi kadangkala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan 

harus melacaknya lebih jauh ke balik sesuatu yang nyata tersebut. Penelitian 

kualitatif digunakan untuk meneliti objek dengan cara menuturkan, menafsirkan 

data yang ada, ada pelaksanaanya melalui pengumpulan, penyusunan, analisa dan 

interpretasi data yang diteliti pada masa sekarang.  

Tipe penelitian ini dianggap sangat relevan untuk dipakai karena menggambarkan 

keadaan objek yang ada pada masa sekarang secara kualitatif berdasarkan data 

yang diperoleh dari penelitian. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan secara 

jelas dan faktual tentang peranan relawan Taman Baca Masyarakat Kampung 

Merdeka dalam memotivasi semangat belajar anak. 
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3.3  Definisi Konseptual 

Konsep merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan 

pedoman dalam penelitian, sehingga tujuan dan arahnya tidak menyimpang. 

Definisi konsep dalam penelitian ini adalah: 

a. Komunikasi Antar Pribadi 

 Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara komunikator dengan 

seorang komunikan. Komunikasi jenis ini dianggap paling efektif dalam hal 

upaya mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang, karena sifatnya 

dialogis, berupa percakapan dan arus balik bersifat langsung. Pentingnya 

situasi komunikasi ini bagi komunikator adalah dapat mengetahui diri 

komunikan selengkap-lengkapnya. Dengan demikian komunikator dapat 

mengarahkannya ke suatu tujuan sebagaimana yang ia inginkan (Effendy, 

2003:8). 

Komunikasi dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, komunikasi antar pribadi 

berlangsung diantara dua orang yang mempunyai hubungan yang jelas dengan 

kata lain komunikasi ini tidak dapat digantikan oleh media atau perantara 

lainnya, dengan kata lain komunikasi terjadi langsung dengan tatap muka.  

b. Relawan dan Anak Didik 

Relawan disini merupakan pengajar sukarela yang memberikan pengetahuan 

kepada anak didik, sementara anak didik adalah orang yang menerima 

pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan 

pendidikan. Keduanya merupakan unsur paling vital dalam proses belajar 

mengajar. Pendidikan berarti usaha sadar dari pendidik yang bertujuan untuk 

mengembangkan kualitas anak dalam dunia pendidikan. Dalam interaksi 
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belajar mengajar disini, relawan berperan sebagai pembimbing, dalam 

peranannya diharapkan dapat menghidupkan dan memberikan motivasi agar 

terjadi proses interaksi yang kondusif. 

c. Motivasi Belajar 

Motivasi belajar adalah sesuatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang 

individu dimana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai 

tujuan. Motivasi mempunyai peranan penting dalam proses mengajar belajar 

baik pengajar maupun anak didik. Bagi pengajar, mengetahui motivasi belajar 

anak didik sangat diperlukan guna memelihara dan meningkatkan semangat 

belajar anak. Bagi anak didik motivasi belajar dapat menumbuhkan semangat 

belajar sehingga terdorong untuk terus belajar yang lebih efektif. Anak didik 

cenderung akan melakukan aktivitas belajar dengan senang jika di iringi 

dengan motivasi. 

3.4  Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah fokus kajian penelitian atau 

pokok soal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-

dimensi apa yang menjadi pusat perhatian dan hal yang kelak dibahas secara 

mendalam dan tuntas (Bungin, 2003:41). 

Fokus penelitian dalam sebuah penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi, 

sehingga dengan  pembatasan studi tersebut  akan mempermudah penelitian dan 

dalam  pengelolaan  data yang kemudian  menjadi sebuah kesimpulan. Dengan  

memperhatikan uraian diatas serta bertitik tolak dari rumusan masalah,  maka 

fokus penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : Keterbukaan (openness), 
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Empati (empathy), Sikap Positif (positivenness), Dukungan (supportiveness), 

Kesetaraan (equality) dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah kaitan 5 

aspek tersebut terhadap peranan komunikasi antarpribadi relawan dalam 

memotivasi semangat belajar anak di Taman Baca Masyarakat Kampung 

Merdeka, Kuripan, Teluk Batang Barat. 

Tolok ukur komunikasi antar pribadi yang digunakan adalah melalui sudut 

pandang humanistik yang berupa 5 kualitas umum, yaitu: 

1) Keterbukaan (openness), sikap terbuka sangat berpengaruh dalam menciptakan 

komunikasi antar pribadi yang efektif. Keterbukaan yang ditekankan disini 

adalah pengungkapan reaksi atau tanggapan anak didik sebagai komunikan 

terhadap situasi pembelajaran yang sedang berjalan serta memberikan 

informasi tentang pengetahuan yang relevan. Relawan yang efektif harus 

terbuka kepada anak didik dalam berinteraksi. Karena dengan membuka diri 

dapat menimbulkan rasa aman dan percaya dalam berinteraksi secara lebih 

akrab. Relawan dapat memperlihatkan keterbukaan dengan cara bereaksi 

secara spontan terhadap anak didik. Sikap terbuka disini adalah dengan adanya 

kejujuran, tidak berkata bohong dan tidak menyembunyikan informasi yang 

sebenarnya juga dapat menerima saran dan kritikan. Dengan keterbukaan, 

maka komunikasi antar pribadi akan berlangsung secara adil, transparan, dua 

arah, dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkomunikasi. 

2) Empati (empathy) merupakan kemampuan seseorang untuk merasakan 

seandainya menjadi orang lain, dapat memahami sesuatu yang sedang dialami 

orang lain, merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan memahami sesuatu 

persoalan dari sudut pandang orang lain. Hakikat empati dalam penelitian ini 
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adalah melihat usaha dari relawan untuk merasakan apa yang dirasakan anak 

didik seperti dari latar belakang ekonomi keluarganya atau bahkan hal pribadi 

lainnya, serta memahami pendapat, sikap dan perilaku peserta didik. 

3) Dukungan (supportiveness) merupakan hubungan interpersonal yang efektif 

adalah hubungan dimana terdapat sikap mendukung. Hubungan antar pribadi 

yang efektif antara relawan dan anak didik, memiliki komitmen untuk 

mendukung terselenggaranya interaksi secara terbuka. Relawan harus mampu 

memberikan dukungan secara moril agar dapat membangun semangat belajar 

anak didik. Melalui berbagai cara misalnya  dengan memberikan cerita atau 

bacaan tentang motivasi, berdiskusi, atau dengan memberikan saran atau 

nasihat.  

4) Perasaan positif (positiveness) ditunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku. 

Perasaan positif ini dapat ditunjukkan dengan cara menghargai orang lain, 

berpikir positif terhadap orang lain, tidak menaruh rasa curiga berlebihan, 

meyakini pentingnya orang lain, memberikan pujian dan penghargaan, dan 

komitmen menjalin kerja sama. Dalam bentuk sikap, maksudnya adalah bahwa 

pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi antar pribadi (relawan dan anak 

didik) harus memiliki perasaan dan pikiran positif. Dalam bentuk perilaku 

artinya bahwa tindakan yang dipilih adalah yang relevan dengan tujuan 

komunikasi antar pribadi. Misalnya dalam penelitian ini relawan membantu 

anak didik untuk memahami pesan komunikasi dalam pembelajaran, dengan 

memberikan penjelasan yang memadai sesuai dengan karakteristik mereka. 

5) Kesetaraan (equality) berarti harus ada pengakuan secara diam-diam bahwa 

kedua pihak sama-sama bernilai dan berharga, dan bahwa masing-masing 
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pihak saling memerlukan. Kesetaraan berarti kita menerima pihak lain. 

Kesetaraan meliputi penempatan diri setara dengan orang lain, menyadari akan 

adanya kepentingan yang berbeda, mengakui pentingnya kehadiran orang lain, 

tidak memaksakan kehendak, komunikasi dua arah, saling memerlukan, serta 

suasana komunikasi akrab dan nyaman. Misalnya dalam penelitian ini, 

kesetaraan yang dimaksud adalah berupa pengakuan atau kesadaran serta 

kerelaan para relawan untuk menempatkan diri setara dengan anak didik 

sehingga akan tercipta hubungan komunikasi antar pribadi yang baik. Hal ini 

dapat dilakukan dengan cara bersikap „merakyat‟ serta tidak membedakan anak 

didik satu dengan lainnya. 

Anak didik yang termotivasi dalam belajarnya dapat dilihat dari karakteristik 

tingkah laku yang menyangkut minat, ketajaman, perhatian, konsentrasi dan 

ketekunan. Sedangkan anak didik yang memiliki motivasi rendah dalam 

belajarnya menampakkan keengganan, cepat bosan dan berusaha menghindar dari 

kegiatan belajar. Motivasi menjadi salah satu faktor yang turut menentukan 

belajar yang efektif. 

Menurut Hamzah B. Uno (2011:23), indikator motivasi belajar dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

-    Dorongan Internal :  

1. Adanya Hasrat dan Keinginan Berhasil 

Hasrat dan keinginan untuk berhasil dalam belajar dan dalam kehidupan 

sehari-hari pada umumnya disebut motif berprestasi, yaitu motif untuk berhasil 

dalam melakukan suatu tugas dan pekerjaan atau motif untuk memperoleh 
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kesempurnaan. Motif semacam ini merupakan unsur kepribadian dan perilaku 

manusia, sesuatu yang berasal dari “dalam‟‟ diri manusia yang bersangkutan. 

Motif berprestasi adalah motif yang dapat dipelajari, sehingga motif itu dapat 

diperbaiki dan dikembangkan melalui proses belajar. Seseorang yang 

mempunyai motif berprestasi tinggi cenderung untuk berusaha menyelesaikan 

tugasnya secara tuntas, tanpa menunda-nunda pekerjaanya. Penyelesaian tugas 

semacam ini bukanlah karena dorongan dari luar diri, melainkan upaya pribadi. 

2. Adanya Dorongan dan Kebutuhan Dalam Belajar 

Penyelesaian suatu tugas tidak selamanya dilatar belakangi oleh motif 

berprestasi atau keinginan untuk berhasil, kadang kala seorang individu 

menyelesaikan suatu pekerjaan sebaik orang yang memiliki motif berprestasi 

tinggi, justru karena dorongan menghindari kegagalan yang bersumber pada 

ketakutan akan kegagalan itu.  Seorang anak didik mungkin tampak bekerja 

dengan tekun karena kalau tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik 

maka dia akan mendapat malu dari gurunya, atau di olok-olok temannya, atau 

bahkan dihukum oleh orang tua. Dari keterangan diatas tampak bahwa 

“keberhasilan” anak didik tersebut disebabkan oleh dorongan atau rangsangan 

dari luar dirinya. 

3. Adanya Harapan dan Cita-cita Masa Depan 

Harapan didasari pada keyakinan bahwa orang dipengaruhi oleh perasaan 

mereka tantang gambaran hasil tindakan mereka contohnya anak yang 

menginginkan peringkat di kelas akan menunjukkan kerja keras dan ketekunan 

mereka. 
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-  Dorongan Eksternal : 

1. Adanya Penghargaan Dalam Belajar 

Pernyataan verbal atau penghargaan dalam bentuk lainnya terhadap perilaku 

yang baik atau hasil belajar anak didik yang baik merupakan cara paling 

mudah dan efektif untuk meningkatkan motif belajar anak didik kepada hasil 

belajar yang lebih baik. Pernyataan seperti “bagus”, “hebat” dan lain-lain 

disamping akan menyenangkan siswa, pernyataan verbal seperti itu juga 

mengandung makna interaksi dan pengalaman pribadi yang langsung antara 

siswa dan guru, dan penyampaiannya konkret, sehingga merupakan suatu 

persetujuan pengakuan sosial, apalagi kalau penghargaan verbal itu diberikan 

didepan orang banyak. 

2. Adanya Kegiatan yang Menarik Dalam Belajar 

Baik simulasi maupun permainan merupakan salah satu proses yang sangat 

menarik bagi siswa. Suasana yang menarik menyebabkan proses belajar 

menjadi bermakna. Sesuatu yang bermakna akan selalu diingat, dipahami, dan 

dihargai.  

3. Adanya Lingkungan Belajar yang Kondusif 

Pada umumnya motif dasar yang bersifat pribadi muncul dalam tindakan 

individu setelah dibentuk oleh lingkungan. Oleh karena itu motif individu 

untuk melakukan sesuatu misalnya untuk belajar dengan baik, dapat 

dikembangkan, diperbaiki, atau diubah melalui belajar dan latihan, dengan 

perkataan lain melalui pengaruh lingkungan belajar yang kondusif sebagai 

salah satu faktor pendorong belajar anak didik, dengan demikian anak didik 
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mampu memperoleh bantuan yang tepat dalam mengatasi kesulitan atau 

masalah dalam belajar. 

Dengan memperhatikan beberapa indikator komunikasi antar pribadi serta 

indikator motivasi belajar dari dorongan internal dan eksternal yang telah di 

jabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa adanya para relawan tergolong ke 

dalam dorongan ekternal yaitu indikator dari pihak luar yang mampu memacu 

motivasi belajar anak. Adanya para relawan diharapkan dapat memberikan 

peningkatkan atau kemajuan terhadap motivasi belajar anak didik dengan 

menerapkan pendekatan komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi dari 

relawan dapat di katakan berhasil apabila anak didik telah mampu mencapai 

beberapa hal berikut: 

1) Tekun menghadapi tugas 

2) Ulet menghadapi kesulitan 

3) Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi 

4) Ingin mendalami bahan atau bidang pengetahuan yang diberikan 

5) Selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin 

6) Menunjukkan minat, ketertarikan dan responsif terhadap macam-macam 

masalah 

7) Senang dan rajin belajar, penuh semangat, percaya diri dan dapat 

mempertahankan pendapatnya 

8) Mengejar tujuan-tujuan jangka panjang dan mewujudkan impianya. 
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3.5  Subjek dan Objek Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan subjek penelitian pada salah satu Taman 

Baca Masyarakat di sebuah perkampungan di Teluk Betung Barat, Bandar 

Lampung dan objek penelitiannya adalah pada deskripsi kualitatif komunikasi 

antar pribadi relawan dan anak didik di Taman Baca Masyarakat Kampung 

Medeka. Tema ini dipilih peneliti untuk mengkaji dan mendeskripsikan lebih 

dalam bagaimana keberlangsungan perananan komunikasi antar pribadi relawan 

dan anak didik yang efektif dalam membentuk motivasi belajar. 

3.6  Penentuan Informan  

Informan adalah orang-orang yang ada pada latar penelitian, yang dimanfaatkan 

untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan 

dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu 

kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya (Moleong, 2011:248). Teknik 

pemilihan informan adalah teknik purposive (disengaja). Teknik purposive 

bersifat tidak acak, dimana subjek penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu. 

Menurut Spradley alam Moleong (2004: 165), informan harus memiliki beberapa 

kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu: 

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau 

medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini 

biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala 

tentang sesuatu yang ditanyakan. 
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2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan 

yang menjadi sasaran penelitian. 

3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai 

informasi. 

4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau 

dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan 

informasi. 

Adapun pertimbangan yang digunakan dalam penentuan informan penelitian ini 

adalah: 

a) Informan utama dalam penelitian ini ialah 5 orang relawan aktif yang terdaftar 

dalam Taman Baca Masyarakat Kampung Merdeka.  

b) Informan pendukung dalam penelitian ini ialah 1 orang pendiri Taman Baca 

Masyarakat Kampung Merdeka yang sekaligus merupakan warga asli daerah 

Kuripan, Teluk Betung Barat. Serta 5 orang anak didik yang belajar di Taman 

Baca Masyarakat Kampung Merdeka. 

3.7  Sumber data 

Sumber data pada penelitian ini terbagi atas dua jenis : 

1. Data Primer 

Data primer berupa data utama dalam penilitian.Pada penilitan ini data primer 

diperoleh langsung dari lapangan baik melalui pengamatan peneliti maupun 

dari jawaban atas pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti yang diajukan 

kepada informan. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapat dari berbagai sumber lainya yang 

dianggap mendukung penelitian, seperti buku, artikel, internet, dan lain-lain. 

3.8  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam kegiatan pengumpulan data, peranan alat pengumpulan data sangat penting 

karena alat ini digunakan sebagai pedoman atau pegangan selama pengumpulan 

data itu berlangsung. Ada berbagai macam alat pengumpulan data yang dapat 

digunakan, sesuai dengan metode yang dipilih dalam pengumpulan data. 

Menurut Moleong (2011: 208), pengumpulan data dilakukan melalui: 

1. Wawancara Mendalam (In Depth Interview) 

Teknik wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan 

tanya jawab langsung kepada informan relawan aktif dan anak didik pada 

Taman Baca Masyarakat Kampung Merdeka. Teknik wawancara yang 

dilakukan penulis adalah dengan cara mencatat hasil wawancara, merekam 

dalam bentuk suara dan video berdasarkan pedoman pada daftar pertanyaan 

yang telah disiapkan sebelumnya sehubungan dengan pertanyaan penelitian. 

Wawancara ini dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang 

berkaitan dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang dijelajahi. 

2. Observasi 

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung  

dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti.  

Observasi dilakukan langsung oleh peneliti dengan cara pengamatan dan 

pencatatan. Penulis akan turun langsung dan ikut serta dalam proses 
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pembelajaran yang terjadi di Taman Baca Masyarakat Kampung Merdeka dan 

melihat langsung serta mengamati komunikasi yang terjadi selama kelas 

berlangsung. 

3.  Dokumentasi 

Dokumentasi didapat dari foto, gambar dan dokumen pribadi yang dimiliki 

oleh Taman Baca Masyarakat Kampung Merdeka selama terjadinya proses 

belajar mengajar dari awal terbentuknya Taman Baca Masyarakat Kampung 

Merdeka hingga saat ini untuk kemudian diamati proses komunikasi antar 

pribadi antara relawan dan anak didik yang termasuk dengan masalah 

penelitian mengenai “Peranan komunikasi antar pribadi relawan dalam 

memotivasi semangat belajar anak di Taman Baca Masyarakat Kampung 

Merdeka. 

3.9  Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Patton (1980:268) dalam Moleong (2011) adalah proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti 

yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari 

hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Model analisis data kualitatif dengan 

metode perbandingan tetap melalui proses yang mencakup (Moleong, 2011), 

yaitu: 

1. Reduksi Data 

 Merupakan bagian dari analisis data dengan memusatkan perhatian pada 

bagian terkecil data yang telah diperoleh dari lapangan. Data yang telah 
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terkumpul kemudian dipilih dengan mengambil data yang relevan dengan 

maksud penelitian dan membuang data yang tidak diperlukan. Data kualitatif 

disederhanakan dengan berbagai cara seleksi, ringkasan, pemberian kode, dan 

penggolongan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dan menguasai 

data dan tidak terbenam dalam setumpuk data. 

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan) 

Kesimpulan selama penelitian berlangsung makna-makna yang muncul dari 

data yang diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya sehingga 

diperoleh kesimpulan yang jelas kebenarannya. 

3.10  Validitas Instrumen Penelitian 

Data yang telah digali, diteliti, dan dikumpulkan dalam kegiatan penelitian, maka 

harus mengusahakan akan kebenarannya. Ketepatan data tersebut tidak hanya 

tergantung pada ketepatan memilih sumber data dan teknik pengumpulannya, 

tetapi juga diperlukan teknik pengembangan validitas datanya. Dalam penelitian 

kualitatif terdapat beberapa cara yang dapat dipilih dalam rangka 

mengembangkan validitas penelitian, yaitu berupa teknik triangulasi dan review 

informan (Arikunto, 2002:112). Peneliti menggunakan teknik penelitian 

triangulasi sumber data dalam penelitian ini. Teknik triangulasi sumber data 

adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan 

sumber perolehan data. 



 

 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Taman Baca Masyarakat Kampung Merdeka  

4.1.1 Profil Taman Baca Masyarakat Kampung Merdeka 

 

Nama Tempat   : Taman Baca Masyarakat Kampung Merdeka   

Provinsi   : Lampung 

Kota   : Bandar Lampung 

Kecamatan  : Teluk Betung Barat 

Desa/Kelurahan  : Kampung Merdeka/Kuripan 

Kode Pos  : 35232 

Lokasi                 : Jalan Dr. Setia Budi RT 01 RK 3 

Program  : Pendidikan dengan Basis Sosial  



48 

 

Kegiatan  : Taman Baca dan Sekolah Darurat  

Sasaran     : Anak-anak kurang mampu dan putus sekolah di area 

pemukiman padat penduduk di daerah Kuripan Teluk Betung 

Barat, Bandar Lampung. 

4.1.2 Latar Belakang Terbentuknya Taman Baca Masyarakat Kampung   

Merdeka   

Taman baca masyarakat kampung Merdeka ini berdiri sejak bulan Agustus 2015 

di sebuah perkampungan yang bernama Kampung Merdeka, Kuripan, Teluk 

Betung Barat, Bandar Lampung. Taman baca tersebut didirikan secara swadaya 

oleh masyarakat setempat atas cetusan dari Deki Afrizal, seorang warga Kampung 

Merdeka yang juga tergabung bersama komunitas pecinta alam setempat yaitu 

Ecapala. 

Berawal dari keresahan terhadap kehidupan anak-anak di lingkungannya yang 

putus sekolah karena tak bisa sejalan dengan sistem pendidikan di sekolah dan 

ketidak pedulian orang tua mereka dengan pendidikan, Deki Afrizal merelakan 

sebuah ruangan kecil di depan rumahnya menjadi sebuah perpustakaan sederhana 

untuk anak-anak sekitar tempat tinggalnya. Bersama istrinya, Yeni, Deki 

mengelola Taman Baca Masyarakat Kampung Merdeka tersebut. Kelas belajar 

mulai rutin diadakan tiga kali dalam satu minggu (Selasa, Kamis, dan Minggu). 

Untuk hari Selasa dan Kamis, anak didik diberikan pelajaran formal dengan 

mengikuti kurikulum sekolah pada umumnya. Sedangkan untuk hari Minggu, 

anak didik diberikan kegiatan seni dan kreatif seperti menari, bermain musik, dan 

membuat prakarya dan lain-lain. Teman-teman dari Ecapala pun turut andil dalam 
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mengelola Taman Baca Masyarakat Kampung Merdeka. Anak-anak yang ada 

disini pun beragam, yaitu dari usia pra sekolah sampai usia remaja, dengan total 

jumlah yang aktif belajar adalah 50 orang anak didik. Mereka belajar 

menggunakan fasilitas kelas sederhana di pinggiran kali yang dibangun secara 

gotong-royong oleh warga Kampung Merdeka. 

Seiring dengan berjalannya waktu, melalui pergerakkan sosial media, mulai 

berdatangan para relawan dari luar kampung dan komunitas Ecapala. Komunitas-

komunitas anak muda mulai berdatangan ke Taman Baca Masyarakat Kampung 

Merdeka, sebut saja komunitas Malam Puisi Bandar Lampung, Kota Bergerak, 

Penyala Lampung, Kelas Inspirasi, berbagai UKM dari Universitas Negeri/Swasta 

bahkan juga terdapat beberapa klub motor yang ikut bergabung. 

Relawan yang datang memberi warna baru bagi taman baca ini dengan kegiatan 

yang lebih kreatif sehingga membuat anak-anak makin tertarik untuk ikut belajar 

di taman baca ini.  Sampai saat ini beragam bentuk sumbangan dan dukungan pun 

terus mengalir dari berbagai pihak kepada Taman Baca Masyarakat Kampung 

Merdeka. 

4.1.3 Maksud dan Tujuan 

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai salah satu program pendidikan berbasis sosial 

dan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat pinggiran sejak dini di Kota 

Bandar Lampung. Kegiatan ini bertujuan untuk : 

a) Mempermudah anak usia sekolah mendapatkan buku untuk referensi sekolah 

b) Menambah pengetahuan bagi anak-anak putus sekolah 

c) Memberikan anak-anak dan remaja kegiatan bermutu lewat kegiatan positif   
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d) Mengajar dan membaca buku 

e) Mendekatkan masyarakat dengan buku 

f) Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya membaca 

g) Menggalakan budaya membaca di kalangan masyarakat 

h) Meningkatkan dan mengembangkan keterampilan dan kecakapan masyarakat 

dalam berusaha atau berwirausaha sehingga dapat meningkatkan taraf hidup 

perekonomian warga 

i) Membuka cakrawala dunia dengan menambah pengetahuan mulai dari anak-

anak hingga orang dewasa 

j) Meningkatkan kualitas baik fisik maupun mental masyarakat sehingga 

berdampak kepada kehidupan yang lebih baik. 

4.1.4  Dasar Hukum 

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga 

negara bertanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. 

Selanjutnya, Pasal 9 menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan 

dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. 

4.1.5 Alasan Kegiatan Dilaksanakan  

1) Kurangnya kesadaran orang tua dan anak akan pentingnya pendidikan bagi 

masa depan. 

2) Motivasi dan minat belajar yang dimiliki anak-anak terbilang rendah karena 

ketidakmampuan orang tua setempat untuk memberikan fasilitas pendidikan 

yang layak bagi anak-anaknya. 

3) Banyaknya anak yang kurang mampu dan putus sekolah terlantar begitu saja. 
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4) Kultur kehidupan sosial yang masih memprihatinkan di lingkungan tersebut 

sehingga tidak baik untuk tumbuh kembang anak-anak. 

4.1.6 Pembiayaan, Pelaksanaan dan Penanggungjawab Taman Baca 

Masyarakat Kampung Merdeka   

a. Pembiayaan 

Kegiatan Taman Baca Masyarakat Kampung Merdeka  ini murni hasil 

swadaya masyarakat Kampung Merdeka dan mengandalkan donasi dari para 

relawan ataupun pihak yang bersedia memberikan bantuan, acara amal yang 

diadakan relawan seperti konser musik, dan juga kerajinan tangan anak-anak 

yang dijual di berbagai bazar. 

b. Jadwal Kegiatan 

Proses dan tahapan pelaksanaan kegiatan ini dimulai bulan Agustus2015. 

Untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, telah disepakati yaitu 3 kali 

dalam satu minggu (Selasa, Kamis, Minggu), setiap sore hari. 

c. Penanggung jawab 

Secara rinci tentang pengelola dan penanggungjawab kegiatan ini ditetapkan 

berdasarkan rapat para pengurus Taman Baca Masyarakat Kampung Merdeka  

yang telah disepakati bersama.  

4.2      Visi dan Misi 

4.2.1   Visi Taman Baca Masyarakat Kampung Merdeka   

Mewujudkan sebuah sistem pendidikan sebagai pranata sosial untuk 

memberdayakan masyarakat setempat sedini mungkin agar menjadi manusia yang 

berkualitas dalam menjawab tantangan era global. 
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4.2.2 Misi Taman Baca Masyarakat Kampung Merdeka   

1. Menyediakan fasilitas berupa perpustakaan dan kelas darurat bagi masyarakat 

dan anak-anak setempat yang putus sekolah maupun yang masih bersekolah. 

2. Mengembangkan pembelajaran berbasis motivasi dan penjurusan terhadap 

minat dan bakat. 

3. Mengadakan workshop tentang cara mengolah sesuatu yang bernilai seni 

seperti kerajinan tangan bagi anak-anak dan masyarakat setempat.  

4. Menjalin relasi ke berbagai komunitas kreatif dan sosial di Bandar Lampung 

dalam penyelanggaraan kegiatan pembelajaran. 

4.3 Struktur Organisasi Taman Baca Masyarakat Kampung Merdeka   

STRUKTUR PENGURUS TAMAN BACA MASYARAKAT (TBM) 

“KAMPUNG MERDEKA” 

 Penasehat   : H. Andi Rifa‟i. S.E (Lurah Kuripan) 

 Pembina/ Penanggung jawab : Dally             (Ketua RT 01) 

 Ketua Umum   : Deki Afrizal 

 Ketua Harian   : Juli Yanto 

 Sekretaris   : Indah Puji Lestari 

 Bendahara   : Yeni Oktaviasari 

 Kordinator : 

 Kordinator Dana Usaha  : Yuri Harun 

 Kordinator Perlengkapan & Lapangan  : Yopi Risdianto 

 Kordinator Media Kreatif  : Budi Santoso 

 Relawan (Mentor dan Kakak Asuh) 



 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Komunikasi antarpribadi yang diterapkan relawan kepada anak didik terbukti 

berperan meningkatkan motivasi belajar anak didik di Taman Baca 

Masyarakat Kampung Merdeka. Setelah adanya para relawan, anak didik 

menjadi rajin datang ke Taman Baca Masyarakat Kampung Merdeka untuk 

belajar tanpa perlu disuruh lagi. Jumlah anak yang belajar di Taman Baca 

Masyarakat Kampung Merdeka semakin bertambah dan ramai. Mereka makin 

semangat belajar dan menunjukkan kemajuan yang pesat baik itu dari tingkah 

laku maupun pemahaman materi. Anak didik mulai rajin membaca dan aktif 

bertanya, anak-anak yang sebelumnya tidak bisa baca tulis menjadi bisa 

membaca dan menulis. Wawasan anak didik pun semakin luas. Perilaku anak 

didik juga berubah semakin baik, contohnya dengan datang tepat waktu dan 

cara bicara anak didik juga perlahan berubah menjadi halus dan sopan. 

Relawan bersikap terbuka, berempati, bersikap  mendukung, dan bersikap 

positip terhadap anak didik serta dapat menempatkan diri dalam lingkungan 

masyarakat di Taman Baca Masyarakat Kampung Merdeka sehingga tercipta 
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hubungan yang baik, dekat, akrab dan nyaman dalam berinteraksi. Faktor 

pendukung komunikasi antarpribadi relawan dengan anak didik yaitu relawan 

berhasil menerapkan sikap-sikap positif dengan anak didik, dengan strategi 

pendekatan lewat permainan yang edukatif, serta cerita-cerita yang bisa 

menginspirasi lewat buku, film, dan musik. Hal itu diharapkan dapat 

membantu anak didik dalam merespon apa yang disampaikan oleh para 

relawan.  

2. Faktor penghambat komunikasi antar pribadi relawan dan anak didik seperti 

kurangnya kesulitan mengatasi suasana kelas jika anak didik sedang tidak 

tertib, adanya anak didik yang malu bertanya jika belum paham dengan 

materi pembelajaran, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung 

kegiatan belajar mengajar. 

3. Dari kelima aspek humanistik yang diterapkan oleh para relawan ke anak 

didik semuanya mampu dilakukan dengan baik oleh para relawan. Hanya 

saja, sebaliknya dari anak didik kepada para relawan, aspek sikap positif 

terutama dalam hal tata krama dan tata tertib masih kurang baik.  

6.2 Saran 

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti mengenai 

peranan komunikasi antar pribadi relawan dan anak didik dalam meningkatkan 

motivasi belajar, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai masukan dan 

saran : 

1. Untuk para relawan  

Relawan diharapkan untuk selalu mengupdate  materi dan informasi untuk 

mengasah atau menggali kemampuan mengajar dengan teknik yang menarik.  
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Selain itu relawan juga diharapkan dapat terus menjalin komunikasi yang 

baik dengan lingkungan masyarakat sekitar, agar semakin terciptanya 

keharmonisan antara relawan, anak didik, serta masyarakat sekitar. 

2. Untuk para anak didik  

Semoga semakin jadi lebih baik terutama dalam hal berprilaku. Rajin 

beribadah kepada Allah SWT, patuh dan hormat kepada orang tua, makin 

rajin dan giat belajar, makin baik dalam bersikap dan berperilaku, serta 

jangan pernah berhenti bermimpi setinggi mungkin. 

3. Untuk Taman Baca Masyarakat Kampung Merdeka, Kuripan, Teluk Betung 

Barat  

Tingkatkan inovasi dan relasi agar semakin banyak anak didik yang datang 

untuk belajar dan makin banyak relawan dan donatur yang datang untuk 

memberikan bantuan. Terus menjadi lebih baik dan makin mengembangkan 

potensi dan bakat anak didik untuk mencetak generasi penerus bangsa yang 

cerdas dan kreatif agar kelak bisa berguna bagi nusa dan bangsa. 

4. Untuk peneliti selanjutnya 

Penulis berharap agar penelitian ini dapat dikembangkan lagi dengan 

penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih baik, dengan menggunakan atau 

mengembangkan teori lain yang juga berhubungan dengan komunikasi antar 

pribadi. 
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