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ABSTRAK 

 

PERAN KOMUNIKASI ANTARPRIBADI PEMIMPIN PADA ANGGOTA 

IFL (INDONESIAN FUTURE LEADER) LAMPUNG DALAM 

MEMBENTUK JIWA KEPEMIMPINAN 

 

Oleh  

 

HESTI DHAMAYANTI 

 

Komunikasi antarpribadi adalah proses komunikasi yang dianggap paling efektif 

dalam hal membentuk sikap, prilaku atau pendapat seseorang. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peran komunikasi 

antarpribadi yang dilakukan oleh pemimpin pada anggota dalam membentuk jiwa 

kepemimpinan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Devito 

pendekatan humanistik. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan para 

informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemimpin membentuk jiwa 

kepemimpinan pada anggotanya melalui kegiatan yang mereka lakukan dan 

komunikasi yang mereka jalin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

aspek keterbukaan, sikap positif, aspek empati dan sikap mendukung adalah aspek 

yang paling efektif digunakan diantara pemimpin pada anggota di dalam 

menggunakan komunikasi antarpribadi untuk membentuk jiwa kepemimpinan. 

 

 

Kata kunci : Komunikasi antarpribadi, pendekatan humanistik, jiwa 

kepemimpinan. 

  



ABSTRACT 

 

THE ROLE OF INTERPERSONAL COMMUNICATION THE LEADER ON 

THE MEMBERS IFL (INDONESIAN FUTURE LEADER) LAMPUNG IN 

FORMING THE SOUL OF LEADERSHIP 

 

By 

 

HESTI DHAMAYANTI 

 

Interpersonal communication is the communication process which is considered 

the most effective in terms of shaping the attitude or opinion of someone. The 

purpose of this study is to determine, how the role of inter-personal 

communication that is done by the leader on members of the IFL in shaping the 

soul of leadership. The theory used in this research is the theory Devito 

humanistic approach. This study uses a type of qualitative research with data 

collection techniques through in-depth interviews with the informants. This study 

has shown that leaders establish leadership in their members through their 

activities and the communication that they do each others. The results of this 

study indicate that the aspect of openness, positive attitude, empathy aspects, and 

attitude of supporters is the most effective aspects used among the leaders and 

members in using  interpersonal communication to establish leadersip. 

 

 

Keyword : Interpersonal communication, humanistic approach, soul of 

leadership. 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Melalui proses

komunikasi, seseorang berusaha untuk menyampaikan pikiran serta perasaan

terhadap orang lain, dari proses ini dapat pula bertujuan untuk mempengaruhi

orang lain untuk ikut merasakan atau lebih jauh melakukan apa yang dikehendaki

oleh pembicara. Banyak model yang ada pada komunikasi salah satunya

komunikasi antarpribadi atau komunikasi interpersonal.

Komunikasi antarpribadi adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua

orang atau lebih secara tatap muka (Cangara, 2004:31). Komunikasi berlangsung

secara diadik (secara dua arah/timbal balik) yang dapat dilakukan dalam tiga

bentuk, yakni percakapan, dialog dan wawancara. Percakapan berlangsung dalam

suasana yang bersahabat dan informal. Komunikasi Antarpribadi sangat potensial

untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain, karena dapat menggunakan

kelima alat indra untuk mempertinggi daya bujuk pesan yang kita komunikasikan.

Adapun fungsi dari Komunikasi Antarpribadi adalah berusaha meningkatkan

hubungan insani (human relation), menghindari dan mengatasi  konflik-konflik

pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan

pengalaman dengan orang lain (Cangara, 2004:33). Dengan adanya komunikasi,
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manusia dapat saling bertukar informasi, berbagi, mengembangkan diri dan

berbagai manfaat lain yang dapat dihasilkan komunikasi itu sendiri.

Menurut Thomas M. Scheidel, tujuan utama dari berkomunikasi adalah untuk

menyatakan dan mendukung identitas diri, membangun kontak sosial dengan

orang disekitar dan mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, atau

berprilaku seperti yang kita inginkan (Mulyana, 8:2014).

Pengembangan diri ini bisa dari dalam lingkungan keluarga, lingkungan

masyarakat langsung, lingkungan tempat menimba ilmu(sekolah, atau perguruan

tinggi), dan lingkungan organisasi dalam pengembangan diri serta minat bakat.

Interaksi komunikasi yang terjadi secara terus menerus dalam kehidupan kita di

dalam suatu lingkup dapat membentuk bagaimana diri kita, apabila kita

berkomunikasi dengan lingkungan yang buruk secara terus menerus, maka bukan

tidak mungkin bahwa kita akan terpengaruh dan merubah diri kita ke arah yang

buruk tersebut. Dalam hal ini para remaja yang sering salah dalam pemilihan

interaksi kepada seseorang maupun kelompok, dapat mempengaruhi bagaimana

perubahan yang ada dalam diri mereka.  Sudah banyak sekali kita dengar para

remaja yang memiliki penyimpangan perilaku pada masa perkembangan jati

dirinya, seperti terjerumus dalam kasus pemakaian narkoba, kurangnya moral

mereka yang juga mengakibatkan mereka melakukan tindakan asusila kepada

orang lain, banyak yang terjerumus kedalam lingkungan dan pergaulan yang salah

akibatnya masa muda mereka terbuang sia-sia.
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Untuk menghindari diri kita agar tidak terjerumus kedalam hal-hal tersebut maka

kita harus bisa sadar untuk mau menjaga diri kita agar jangan mau masuk kedalam

ruang lingkup hal-hal yang negatif, yakni kita harus membangun diri kita kedalam

lingkungan yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang baik.

Maka dari hal tersebut diatas terlihat begitu pentingnya pengaruh lingkugan

sekitar kita dalam membangun serta membentuk diri kita menjadi insan yang baik

tidak hanya bagi diri kita sendiri melainkan juga berdampak baik bagi sekitar kita

pula. Lingkungan yang baik ini selain keluarga dan masyarakat sekitar, bisa pula

dari lingkungan luar seperti organisasi.

Dalam  hal ini Komunikasi Antarpribadi sangat berguna dalam membentuk dan

menjalankan komunikasi kepada orang lain karena Komunikasi Antarpribadi

dapat menjangkau informasi yang paling dalam pada seseorang karena melakukan

komunikasi tatap muka langsung antar satu sama lain. Pada organisasi yang

membentuk dan memiliki tujuan untuk memajukan setiap anggotanya menjadi

lebih baik dan diharapkan dapat menjadi pemimpin masa depan negeri maka

pembentukan jiwa kepemimpinan sangat dibutuhkan oleh seseorang dan

Komunikasi Antarpribadi yang peneliti anggap cocok untuk menjadi dasarnya.

Sebagai prakteknya pada kepemimpinan (leadership) bisa diartikan sebagai

teknik untuk mempengaruhi orang-orang yang berada di sekitar kita, contohnya

antara pemimpin organisasi dengan anggota organisasinya agar dapat bekerjasama

demi mencapai tujuan, target atau keinginan yang akan diharapkan. Untuk

mempunyai semangat atau jiwa sebagai seorang pemimpin, haruslah sering

terlibat bekerjasama sebagai tim dalam suatu kegiatan. Ketika seseorang sering
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terlibat kerjasama (teamwork) maka dari kegiatan tersebut akan menghasilkan ide,

pemikiran, saran serta gagasan-gagasan agar tujuan dari kerjasama yang

sebelumnya dibentuk dapat direalisasikan. Jelas sekali bahwa hal tersebut sangat

dibutuhkan pada generasi muda masa depan .

Untuk memiliki kepemimpinan yang baik dalam sebuah organisasi, harus disertai

dengan jiwa kepemimpinan di dalam diri kita, dimana jiwa kepemimpinan tidak

hanya terbentuk secara alamiah namun juga dapat dibentuk melalui interaksi

saling bertukar informasi, pengetahuan dan lainnya kepada orang lain, atau

pendalaman bakat dengan keikutsertaan kita melalui wadah yang dapat

mengembangkan potensi diri.

Salah satu organisasi yang berfokus sekaligus menjadi wadah dalam membentuk

jiwa kepemimpinan adalah Indonesia Future Leader (IFL). Organisasi ini

memiliki perhatian khusus dalam mengembangkan bakat dan potensi diri pada

anak muda,agar memiliki jiwa kepemimpinan dalam diri mereka. IFL  itu sendiri

merupakan salah satu dari beberapa organisasi non profit yang sangat gencar

dalam mengajak, membantu, dan mengedukasi anak muda di Lampung khususnya

pada anggotanya untuk melakukan kegiatan positif  bagi dirinya untuk bekal di

masa depan. Sebagai organisasi non profit yang berfokus dalam pengembangan

bakat dan potensi diri anak muda, tentunya mereka memiliki indikator

keberhasilan, dimana indikator keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan

sumber daya manusia (SDM) dan seberapa besar kinerja yang dihasilkan suatu

organisasi dalam mengimplementasikan setiap program, hal ini dapat di tandai

dengan keberhasilan pelaksanaan program yang berimplikasi terhadap anggota

dalam organisasi tersebut. Disini IFL memiliki indikator keberhasilan yaitu pada
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kegiatannya IFL ikut serta dalam membangun sosial dengan masyarakat

dibuktikan dengan dilaksanakannya program ayo membaca di daerah pesisir

untuk membantu adik adik yang kurang beruntung disana, kemudian IFL telah

mengahasilkan pemuda yang inspiratif, inovatif, dan motivatif bagi daerah

lampung, ini dibuktikan dari adanya beberapa anggota IFL yang ikut serta dalam

kegiatan pertukaran maupun pertemuan para pemuda Indonesia dan Mancanegara

sebagai ajang pelestarian budaya dan pengembangan potensi daerah sehingga ini

menjadikan generasi Lampung yang cerdas dan berwawasan global.

Selain itu juga IFL menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga yang berfokus

terhadap pengembangan minat dan bakat generasi muda yaitu AIESEC, Gen BI

Lampung, Forum Indonesia Muda dan JANIS (Jalan Inovasi Sosial) dan lainnya.

Tidak hanya di Lampung, IFL sudah lebih dulu tersebar di beberapa kota besar di

Indonesia, yakni: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Medan, dan Bulukumba

(Sulawesi Selatan). Di dalam  pelaksanaanya IFL menjadi wadah untuk

melakukan kegiatan positif yang bermanfaat untuk membangun Lampung dan

mengalihkan perhatian pemuda Lampung dari hal-hal yang bersifat destruktif.

Maka berdasarkan penjelasan diatas peneliti ingin mengetahui bagaimana peran

Komunikasi Antarpribadi antara pemimpin dengan anggota pada organisasi

Indonesia Future Leader (IFL), dalam membentuk jiwa kepemimpinan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Komunikasi Antarpribadi pimpinan IFL Lampung dalam

membentuk jiwa kepemimpinan anggotanya?
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2. Bagaimana kelima aspek sikap komunikasi antarpribadi pemimpin pada

anggota IFL dalam membentuk jiwa kepemimpinan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Komunikasi Antarpribadi pimpinan

IFL Lampung dalam membentuk jiwa kepemimpinan pada anggotanya.

2. Untuk mengetahui bagaimana proses dari kelima aspek sikap komunikasi

antarpribadi antara pemimpin pada anggota IFL membentuk jiwa

kepemimpinan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

a)  Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu komunikasi, khususnya

yang berkaitan dengan pengembangan studi Komunikasi Antarpribadi di dalam

suatu organisasi.

b)  Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi para pembaca khususnya yang

ingin mengetahui bagaimana Komunikasi Antarpribadi terjalin dan berkembang di

dalam suatu organisasi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapakan menjadi sumber bahan masukan bagi mahasiswa  dan

masyarakat umum yang ingin mengenai bagaimana Komunikasi Antarpribadi

yang terjalin di dalam anggota sebuah organisasi.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

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.

(Masyhuridan Zainuddin, 2008:100)

1. Judul Peranan Komunikasi Antarpribadi Dalam Meningkatkan Keahlian
Dasar-Dasar Fotografi (Studi pada calon anggota UKM Fotografi
ZOOM Universitas Lampung angkatan 15)

Penulis Aryanti Widyaningrum
Jurusan ilmu komunikasi FISIP Universitas Lampung 2009

Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi Antarpribadi
oleh anggota CAZ 15 UKM ZOOM Unila dapat meningkatkan
keahlian dasar-dasar fotografi. Terlihat dari pernyataan oleh
informan dalam wawancara yang di jabarkan pada tabel 3 hal 71.
Aktifitas Komunikasi Antarpribadi tersebut menumbuhkan
hubungan emosional antar anggota, seperti keakraban, saling
pengertian, memahami satu individu dengan individu lainnya, rasa
keterbukaan, simpati, dan empati sehingga interaksi antar anggota
menjadi harmonis. Keharmonisan menimbulkan kenyamanan
antar anggota sehingga mampu meningkatkan proses
pembelajaran yang hasilnya mampu pula meningkatkan keahlian
fotografi terutama pada materi dasar-dasar fotografi.

Perbandingan Perbandingan dari penelitian yang akan saya lakukan, disini saya
akan melihat bagaimana peran KAP dapat membentuk jiwa
kepemimpinan pada anggota IFL Lampung, sedangkan pada
penelitian sebelumnya, peneliti melihat bagaimana peran dari
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KAP dapat meningkatkan keahlian fotografi pada anggota CAZ
15 UKM ZOOM.

2. Judul Peran Komunikasi Organisasi Pada Loyalitas Karyawan (Studi
Deskriptif Kualitatif pada Perusahaan Otobs Blue Star Salatiga)

Penulis Muhammad Tibyan
(Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga)

Hasil Komunikasi organisasi yang terjadi antar anggota organisasi PO
blue star memberikan pengaruh terhadap karyawan. Sehingga
mereka memiliki loyalitas, dedikasi tinggi terhadap perusahaan
dan sikap mental yang positif. Terbentuknya loyalitas karyawan
ini diwujudkan melalui berbagai bentuk komunikasi yang terjadi
dalam organisasi. Semua anggota organisasi PO Blue Star
memegang peranan penting didalam segala aktivitas perusahaan
dan menjadi faktor penentu dalam jalannya perusahaan dan
tercapainya tujuan tujuan perusahaan. Aspek-aspek loyalitas
karyawan PO Blue Star dapat kita lihat dari ketaatan karyawan
pada aturan dan kebijakan perusahaan, tanggung jawab yang besar
terhadap pekerjaan, kesolidan untuk kerjasama dalam sebuah tim
kerja, kecintaan terhadap pekerjaan yang dijalaninya di PO Blue
Star, dan semangat untuk bersama-sama memajukan perusahaan.

Perbandingan Perbandingan dari penelitian yang akan saya lakukan, disini saya
akan melihat bagaimana peran KAP dapat membentuk jiwa
kepemimpinan pada anggota IFL Lampung, sedangkan pada
penelitian sebelumnya, peneliti melihat bagaimana peran dari
komunikasi organisasi dalam membentuk loyalitas pada
karyawan.

2.2 Komunikasi Antarpribadi

2.2.1 Pengertian Komunikasi Antarpribadi

Komunikasi Antarpribadi sebenarnya merupakan proses sosial dimana orang-

orang yang terlibat di dalamnya saling mempengaruhi. Sebagaimana yang di

ungkapkan oleh DeVito (Liliweri, 1991:13). Komunikasi antar  pribadi

merupakan pengiriman pesan-pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain

atau sekelompok orang dengan efek dan umpan balik yang bersifat langsung.

Seseorang memerlukan hubungan antarpribadi terutama untuk dua hal yaitu
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perasaan ( attachment) dan ketergantungan (dependency). Perasaan mengacu pada

hubungan yang bersifat emosional intensif, sementara ketergantungan mengacu

pada instrumen antarpribadi seperti mencari kedekatan, membutuhkan bantuan,

serta kebutuhan berteman dengan orang lain, yang juga dibutuhkan untuk

kepentingan mempertahankan hidup. Salah satu karakteristik penting dari

hubungan antarpribadi yaitu hubungan tersebut banyak yang tidak diciptakan

untuk di akhiri berdasarkan kemauan atau kesadaran kita.

Komunikasi Antarpribadi sering disebut dengan dyadic communication

maksutnya adalah “komunikasi antar dua orang” dimana terjadi kontak langsung

dalam bentuk percakapan. Komunikasi jenis ini bisa berlangsung secara

berhadapan muka atau face two face ataupun bisa juga melalui media seperti

telepon. Ciri khas dari Komunikasi Antarpribadi adalah sifatnya yang dua arah

atau timbal balik. Namun, Komunikasi Antarpribadi melalui tatap muka

mempunyai satu keuntungan dimana melibatkan perilaku nonverbal, ekspresi

fasial, jarak fisik, perilaku paralinguistik yang sangat menentukan jarak sosial dan

keakraban (Liliweri, 1991:67). Bentuk utama dari Komunikasi Antarpribadi

adalah komunikasi tatap muka, dimana komunikasi ini biasanya merupakan suatu

rangkaian pertukaran pesan antar dua individu dalam proses komunikasi, serta

antar individu tersebut berhasil menjalin suatu kontak. Kontak itu berhasil karena

kedua individu menjalin komunikasi dengan saling mempertukarkan pesan secara

bergantian dan berbalas-balasan.
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2.2.2 Tujuan Komunikasi Antarpribadi

Adapun tujuan dari Komunikasi Antarpribadi adalah berusaha meningkatkan

hubungan insani (human relation), menghindari dan mengatasi konflik-konflik

pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan

pengalaman dengan orang lain (Cangara, 2004:33).  Komunikasi Antarpribadi

dapat meningkatkan hubungan kemanusiaan di antara pihak-pihak yang

berkomunikasi. Dalam hidup bermasyarakat bisa memperoleh kemudahaan dalam

hidupnya karena memiliki banyak sahabat. Melalui Komunikasi Antarpribadi,

seseorang juga dapat berusaha membina hubungan yang baik, sehingga

menghindari dan mengatasi terjadinya konflik dengan orang lain.

2.2.3 Ciri Komunikasi Antarpribadi

Komunikasi antarpribadi merupakan jenis komunikasi yang frekuensi terjadinya

cukup tinggi dalam kehidupan sehari-hari (Suranto, 2011:14). Apabila diamati

dan dikomparasikan dengan jenis komunikasi lainnya, maka dapat dikemukakan

ciri-ciri komunikasi antarpribadi antara lain :

1. Arus pesan dua arah. Komunikasi antarpribadi menempatkan sumber

pesan dan penerima dalam posisi yang sejajar., sehingga memicu

terjadinya pola penyebaran pesan mengikuti arus dua arah. Artinya

komunikator dan komunikan dapat berganti peran secara cepat. Seorang

sumber pesan, dapat berubah peran sebagai penerima pesan, begitu pula

sebaliknya. Arus pesan secara dua arah ini berlangsung secara

berkelanjutan.
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2. Suasana nonformal. Komunikasi antarpribadi biasanya berlangsung dalam

suasana nonformal. Relevan dengan suasana nonformal tersebut, pesan

yang dikomunikasikan biasanya bersifat lisan, bukan tertulis. Disamping

itu forum komunikasi yang dipilih biasanya cenderung bersifat nonformal,

seperti percakapan intim dan lobi, bukan forum formal seperti rapat.

3. Umpan balik segera. Komunikasi antarpribadi biasanya mempertemukan

para pelaku komunikasi secara bertatap muka, maka umpan balik dapat

diketahui dengan segera. Seorang komunikator dapat segera memperoleh

balikan atas apa yang disampaikan dari komunikan, baik secara verbal dan

nonverbal.

4. Peserta komunikasi berada dalam jarak yang dekat. Komunikasi

antarpribadi merupakan metode antar individuyang menuntut agar peserta

komunikasi dalam jarak dekat, baik jarak dalam arti fisik maupun

psikologis.

5. Peserta komunikasi mengirim dan menerima pesan secara stimulan dan

spontan, baik secara verbal maupun nonverbal. Untuk meningkatkan ke

efektifan komunikasi komunikasi antarpribadi, peserta komunikasi dapat

memberdayakan pemanfaatan kekuatan pesan verbal maupun nonverbal

secara stimulan. Peserta komunikasi berupaya saling meyakinkan dengan

mengoptimalkan penggunaan pesan verbal atau nonverbal secara

bersamaan, saling mengisi, saling memperkuat sesuai tujuan komunikasi.
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2.2.4 Proses Komunikasi Antarpribadi

Berkomunikasi secara efektif memiliki arti bahwa komunikator dan komunikan

memiliki pengertian yang sama tentang isi suatu pesan. Komunikasi Antarpribadi

dikatakan efektif apabila pertemuan komunikasi merupakan hal yang

menyenangkan bagi komunikan dan dalam proses tersebut tercipta sebuah

kebersamaan dalam makna yang secara langsung hasilnya dapat diperoleh, jika

peserta komunikasi cepat tanggap dan paham terhadap setiap pesan yang

dipertukarkan.

Komunikasi Antarpribadi dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui media

dan tatap muka. Meskipun demikian, yang dianggap paling sukses adalah

Komunikasi Antarpribadi secara tatap muka, sebab dalam Komunikasi

Antarpribadi yang dilakukan melalui tatap muka langsung dalam pengiriman

pesan dan umpan baliknya dapa diamati secara langsung dengar mendengar,

melihat, mencium, meraba, dan merasa.

Secara sederhana proses komunikasi digambarkan sebagai proses yang

menghubungkan pengirim dengan penerima pesan, hal tersebut dapat dijabarkan

sebagai berikut (Suranto : 10) :

1. Keinginan berkomunikasi. Seorang komunikator mempunyai keinginan

untuk berbagi gagasan dengan orang lain.

2. Encoding oleh komunikator. Encoding merupakan tindakan

memformulasikan isi pikiran atau gagasan ke dalam simbol-simbol, kata-

kata, dan sebagainya sehingga komunikator merasa yakin dengan pesan

yang disusun dan cara penyampaiannya.
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3. Pengiriman pesan. Untuk mengirim pesan kepada orang yang

dikehendaki, komunikator memilih saluran komunikasi seperti telepon,

SMS, e-mail, surat, ataupun secara tatap muka. Pilihan atas saluran yang

akan digunakan tersebut bergantung pada karakteristik pesan, lokasi

penerima, media yang tersedia, kebutuhan tentang kecepatan penyampaian

pesan, karakteristik komunikan.

4. Penerimaan pesan.  Pesan yang dikirim oleh komunikator telah diterima

dengan komunikan.

5. Decoding oleh komunikan. Decoding merupakan kegiatan internal dalam

diri penerima. Melalui indera, penerima mendapatkan macam-macam data

dalam bentuk “mentah”, berupa kata-kata dan simbol-simbol yang harus

diubah ke dalam pengalaman-pegalaman yang mengandung makna.

Dengan demikian, decoding adalah proses memahami pesan.

6. Umpan balik. Setelah menerima pesan dan memahaminya, komunikan

memberikan respon atau umpan balik. Dengan umpan balik ini, seseorang

komunikator dapat mengevaluasi efektifitas komunikasi. Umpan balik ini

biasanya juga merupakan awal dimulainya suatu siklus proses komunikasi

baru, sehingga proses komunikasi berlangsung secara berkelanjutan.

2.2.5 Sifat Komunikasi Antar Pibadi

Komunikasi Antarpribadi sama halnya dengan ilmu-ilmu lain yang pasti memiliki

sifatnya tersendiri sehingga menjadi suatu ciri khas pada ilmu tersebut. Beberapa

sifat yang dapat menunjukan komunikasi antara dua orang yang merujuk pada

komunkasi antarpribadi yaitu didalamnya melibatkan perilaku verbal maupun
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nonverbal, yang dapat menunjukan seerapa jauh hubungan antara pihak yang

terlibat di dalamnya. Berikut adalah beberapa sifat yang dimiliki oleh Komunikasi

Antarpribadi (liliweri, 1991:29) :

1. Komunikasi Antarpribadi melibatkan perilaku yang spontan, perilaku ini

timbul karena kekuasaan emosi yang bebas dari campur tangan kognisi.

2. Komunikasi Antarpribadi harus memiliki umpan balik agar mempunyai

interaksi dan koherensi, artinya suatu Komunikasi Antarpribadi harus

ditandai dengan adanya umpan balik serta adanya interaksi yang melibatkan

suatu perubahan di dalam sikap, perasaan, perilaku, dan pendapat tertentu.

3. Komunikasi Antarpribadi menunjukan adanya suatu tindakan. Sifat yang

dimaksud adalah suatu hubungan sebab akibat yang dilandasi adanya

tindakan bersama sehingga menghasilkan proses komunikasi yang baik.

4. Komunikasi Antarpribadi bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik

merupakan suatu standar perilaku yang dikembang oleh seseorang sebagai

panduan melaksanakan komunikasi, sedangkan ekstrinsik yaitu aturan lain

yang ditimbulkan karena pengaruh kondisi sehngga komunikasi antara

manusia harus diperbaiki atau malah harus berakhir.

2.3 Komunikasi dalam Organisasi

Pada kehidupannya manusia membutuhkan komunikasi, oleh karenanya mereka

membutuhkan orang lain dalam melakukan interaksi baik di dalam bentuk

kelompok ataupun individual lain. Hal ini merupakan suatu hakekat bahwa

sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesama

dalam kelompok dan masyarakat. Di dalam kelompok/organisasi itu selalu terdapat
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bentuk kepemimpinan yang merupakan masalah penting untuk kelangsungan hidup

kelompok, yang terdiri dari pemimpin dan bawahan.

Di antara kedua belah pihak harus ada two-way-communications atau komunikasi

dua arah atau komunikasi timbal balik, untuk itu diperlukan adanya kerjasama

yang diharapkan untuk mencapai cita-cita, baik cita-cita pribadi, maupun

kelompok, untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Kerjasama tersebut terdiri dari

berbagai maksud yang meliputi hubungan sosial/kebudayaan. Hubungan yang

terjadi merupakan suatu proses adanya suatu keinginan masing-masing individu,

untuk memperoleh suatu hasil yang nyata dan dapat memberikan manfaat untuk

kehidupan yang berkelanjutan.

Salah satu definisi menyebutkan bahwa organisasi merupakan suatu kumpulan atau

sistem individual yang melalui suatu hirarki/jenjang dan pembagian kerja,

berupaya mencapai tujuan yang ditetapkan dari batasan tersebut dapat

digambarkan bahwa dalam suatu organisasi mensyaratkan:

1. Adanya suatu jenjang jabatan ataupun kedudukan uang memungkinkan

semua individu dalam organisasi tersebut memiliki perbedaan posisi yang

jelas, seperti pimpinan, staff pimpinan dan bawahan.

2. Adanya pembagian kerja, dalam setiap orang dalam sebah institusi baik yang

komersial maupun sosial, memiliki satu bidang pekerjaan yang menjadi

tanggung jawabnya.

Dengan landasan konsep-konsep komunikasi dan organisasi sebagaimana yang

telah diuraikan, maka kita dapat memberi batasan tentang komunikasi dalam

organisasi secara sederhana, yaitu komunikasi antar manusia( human
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communication) yang terjadi dalam konteks organisasi. Atau dengan meminjam

definisi Goldhaber, komunikasi organisasi diberi batasan sebagai arus pesan

dalam suatu jaringan yang sifat hubungannya saling bergabung satu sama lain

(the flaws of message within a network of interdependent relationship).

Sebagaimana telah disebut terdahulu, bahwa arus komunikasi dalam organisasi

meliputi komunikasi vertikal dan komunikasi horisontal. Masing-masing arus

komunikasi tersebut mempunyai perbedaan fungsi yang sangat tegas.

Fungsi dari kedua arus komunikasi dalam organisasi tersebut sebagai berikut :

1. Downward communication, yaitu komunikasi yang berlangsung ketika orang-

orang yang berada pada tataran manajemen mengirimkan pesan kepada

bawahannya. Fungsi arus komunikasi dari atas ke bawah ini adalah:

a. Pemberian atau penyimpanan instruksi kerja (job instruction).

b. Penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu untuk

dilaksanakan (job retionnale).

c. Penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku

(procedures and practices).

d. Pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik.

2. Upward communication, yaitu komunikasi yang terjadi ketika bawahan

(subordinate) mengirim pesan kepada atasannya. Fungsi arus komunikasi dari

bawah ke atas ini adalah:

a. Penyampaian informai tentang pekerjaan pekerjaan ataupun tugas yang

sudah dilaksanakan.
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b. Penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan pekerjaan ataupun tugas

yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan.

c. Penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan.

d. Penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri maupun

pekerjaannya.

3. Horizontal communication, yaitu tindak komunikasi ini berlangsung di antara

para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Fungsi arus

komunikasi horisontal ini adalah:

a. Memperbaiki koordinasi tugas

b. Upaya pemecahan masalah

c. Saling berbagi informasi

d. Upaya pemecahan konflik

e. Membina hubungan melalui kegiatan bersama.

2.3.1 Fungsi Komunikasi dalam Organisasi

Dalam suatu organisasi baik yang berorientasi komersial maupun sosial,

komunikasi dalam organisasi atau lembaga tersebut akan melibatkan empat

fungsi, yaitu:

1. Fungsi Informatif

Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi

(information-processing system). Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu
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organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik

dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi

dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti informasi pada dasarnya

dibutuhkan oleh semua orang yang mempunyai perbedaan kedudukan dalam suatu

organisasi. Orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk

membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi

di dalam organisasi. Sedangkan karyawan (bawahan) membutuhkan informasi

tentang jaminan keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin cuti dan

sebagainya.

2. Fungsi Regulatif.

Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam

suatu organisasi. Pada semua lembaga atau organisasi, ada dua hal yang

berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini, yaitu:

1. Atasan atau orang-orang yang berada dalam tataran manajemen yaitu mereka

yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang

disampaikan. Disamping itu mereka juga mempunyai kewenangan untuk

memberikan instruksi atau perintah, sehingga dalam struktur organisasi

kemungkinan mereka ditempatkan pada lapis atas (position of authority) supaya

perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana semestinya. Namun demikian,

sikap bawahan untuk menjalankan perintah banyak bergantung pada:

1. Keabsahan pimpinan dalam penyampaikan perintah.

2. Kekuatan pimpinan dalam memberi sanksi.
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3. Kepercayaan bawahan terhadap atasan sebagai seorang pemimpin

sekaligus sebagai pribadi.

4. Tingkat kredibilitas pesan yang diterima bawahan.

2. Berkaitan dengan pesan atau message. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya

berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan-

peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan.

3. Fungsi Persuasif.

Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu

membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka

banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada

memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh

karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau

pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya.

4. Fungsi Integratif.

Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan

dapat dilaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran

komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut

(newsletter, buletin) dan laporan kemajuan oraganisasi, juga saluran komunikasi

informal seperti perbincangan antarpribadi selama masa istirahat kerja,

pertandingan olahraga ataupun kegiatan darmawisata. Pelaksanaan aktivitas ini

akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri

karyawan terhadap organisasi.
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2.4 Kepemimpinan
2.4.1 Pengertian Kepemimpinan

Dalam setiap organisasi pasti mengenal istilah kepemimpinan. Kepemimpinan

memang selalu menjadi topik hangat diseluruh lapisan masyarakat karena

kepemimpinan menjadi salah satu modal utama disetiap keberhasilan atau

kegagalan suatu organisasi, baik organisasi kecil maupun organisasi besar.

Istilah kepemimpinan itu sendiri dapat didefenisikan sebagai proses-proses

mempengaruhi, yang mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa

bagi para pengikut, pilihan dari sasaran-sasaran bagi kelompok atau organisasi,

pengorganisasian dari aktivitas-aktivitas kerja untuk mencapai sasaran-sasaran

tersebut, motivasi dari para pengikut untuk mencapai sasaran, pemeliharaan

hubungan kerja sama dan teamwork, serta perolehan dukungan dan kerjasama dari

orang-orang yang berada diluar kelompok atau organisasi.

Bagi generasi muda, kepemimpinan juga harus menjadi perhatian. Generasi muda

merupakan generasi penerus dan di tangannya harapan akan kemajuan suatu

organisasi digantungkan. Dari yang kita ketahui, posisi generasi muda dalam

masyarakat menempati mata rantai yang paling sentral dalam artian bahwa

pemuda berperan sebagai pelestari budaya, kejuangan, pelopor, perintisan

pembaharuan melalui karsa, karya dan dedikasi.

Seorang pemimpin adalah tauladan (contoh), inspirator, motivator dan

pembangkit semangat bagi para pengikutnya untuk tergerak hati, pikiran dan

perbuatannya untuk meraih harapan, cita-cita, tujuan hidup yang terbaik dan

mulia.
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2.4.2 Sifat Kepemimpinan Dalam Organisasi

Tead Terry Hoyt (Kartono, 2003) pengertian kepemimpinan yaitu kegiatan atau

seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama yang didasarkan pada

kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai

tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok.

Young (Kartono, 2003) Pengertian Kepemimpinan yaitu bentuk dominasi yang

didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang

lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan

memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan

kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, kemampuan

mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki kemampuan atau

keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya, untuk

mencapai tujuan organisasi atau kelompok.

2.5 Indonesian Future Leader

Indonesian Future Leaders (IFL) merupakan suatu organisasi yang mewadahi

pemuda-pemudi Indonesia yang peduli akan nasib bangsa dan ingin melakukan

perubahan yang positif di berbagai bidang. Pada awalnya komunitas ini memiliki

nama Komunitas Anak Kritis Indonesia (KAKI) yang didirikan pada 2007 oleh

saudara Muhamad Iman Usman. Dalam 2 tahun perkembangannya KAKI telah

melakukan sejumlah aksi strategis dalam mendukung upaya pencapaian MDGs di

Indonesia oleh anak-anak (usia anak menurut Konvensi Hak Anak, individu

dibawah 18 tahun).
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Demi memenuhi tuntutan perkembangan zaman yang semakin menuntut peran

kaum muda (secara lebih general), dan untuk memperluas cakupan komunitas ini,

mulai tahun 2009, komunitas ini bertransformasi menjadi Indonesian Future

Leaders (IFL).Sejarah membuktikan bahwa pemuda adalah elemen penting dalam

mencapai kemerdekaan, dan juga dalam menggulirkan perubahan bagi bangsa ini.

Perubahan zaman yang berdampak pada kemajuan di berbagai aspek, diyakini

sebagai sebuah tantangan dan juga peluang bagi mereka untuk berbuat sesuatu

untuk memajukan bangsa, melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas kaum

muda sebagai penerus tongkat estafet bangsa ini.

Untuk membawa perubahan, dibutuhkan wadah yang dapat menampung gagasan

dan pemikiran, serta menjadi kendaraan dalam melakukan aksi, dan memberikan

dampak bagi masyarakat. Melalui, Indonesian Future Leaders, diharapkan akan

lahir generasi muda Indonesia yang capable dan berdampak bagi perubahan

positif di masyarakat, sehingga kaum muda, tidak hanya menjadi objek dari

pembangunan, tapi juga menjadi motor penggerak dari pembangunan itu sendiri.

Dalam mencapai visi dan misinya, Indonesian Future Leaders melakukan

sejumlah program yang menjadikan kaum muda sebagai motor penggerak utama

dalam aktivitasnya. Program-program ini sepenuhnya digagas dan dilakukan oleh

generasi muda Indonesia, yang secara garis besar dapat dikelompokkan atas 3

Pilar Aksi Indonesian Future Leaders, yang terdiri atas:

1. Pembangunan kapasitas (Capacity Building).

IFL melakukan pembangunan kapasitas dan skills di berbagai bidang kepada anak

muda di berbagai daerah di Indonesia, melalui: kunjungan ke sekolah/ perguruan
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tinggi, seminar publik, mengikutsertakan pemuda dalam berbagai konferensi atau

pelatihan, menyelenggarakan kompetisi untuk mengasah kemampuan, dll. Melalui

capacity building, IFL juga memberikan pembekalan kepada kaum muda tentang

bagaimana mengelola proyek sosial dan juga pembekalan pengetahuan tentang

berbagai isu yang sedang berkembang di Indonesia saat ini.

2. Kegiatan Layanan Masyarakat (Community Service).

IFL melakukan kegiatan-kegiatan sosial, dan pemberdayaan masyarakat dengan

harapan, dapat memberikan dampak kepada masyarakat di akar rumput (grass

root) secara langsung. Melalui kegiatan ini, kami juga berharap dapat

menumbuhkan kepedulian dan kesadaran generasi muda atas tantangan sosial

yang ada di sekitarnya, dan dapat melakukan sesuatu guna menyelesaikan

persoalan-persoalan tersebut. Misalnya melalui: program belajar mengajar (peer

mentoring system), fundraising, pembinaan terhadap anak-anak di panti asuhan,

pemberian bantuan dana proyek untuk proyek-proyek sosial yang digagas anak

muda (mini grants), dll.

3. Promosi dan Advokasi (Promotion and Advocacy)

Kami percaya bahwa bagaimanapun, jika hanya kita yang bergerak tanpa adanya

dukungan dari kebijakan pemerintah, perubahan holistik akan sulit untuk dicapai.

Untuk itu, IFL mencoba melakukan advokasi mengenai kebijakan-kebijakan yang

terkait dengan kaum muda, kepada seluruh stakeholders terkait. Termasuk: Wakil

Presiden RI, Ketua DPR RI, dan lainnya.

Hal inilah yang mendasari diri (Fonders) sebutan sebagai anggota IFL sebagai

pemuda-pemudi Lampung untuk mendirikan Indonesian Future Leaders Lampung

sebagai wadah untuk melakukan kegiatan positif yang bermanfaat untuk
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membangun Lampung dan mengalihkan perhatian pemuda Lampung dari hal-hal

yang bersifat destruktif.

Tujuan dari organisasi IFL (Indonesia Future Leader) Lampung.

a. Melaksanakan kegiatan sosial nyata yang bermanfaat dan dapat dijadikan

teladan bagi masyarakat. Diwujudkan dalam bentuk kegiatan belajar-

mengajar secara kontinu bagi anak-anak yang kurang mampu dan gerakan

ayo membaca kepada penduduk dan anak-anak daerah pesisir. Membekali

anak-anak dengan ilmu pengetahuan dan membudayakan cinta baca dalam

kehidupan sehari-hari.

b. Menjadikan pemuda yang inspiratif, inovatif, motivatif bagi daerah Lampung.

Diwujudkan dalam bentuk kegiatan training motivasi dan kepemimpinan.

Setelah mengikuti training tersebut, peserta mengetahui potensi yang mereka

miliki dan berkomitmen melakukan pembaharuan diri.

c. Menjadikan generasi Lampung yang cerdas dan berwawasan global.

Diwujudkan dengan melaksanakan pengenalan informasi, teknologi, dan

komunikasi ke sekolah-sekolah terpencil pinggiran kota di Lampung dan

membekali warga desa terpencil dengan ICT Skills seperti mengoperasikan

program microsoft office word, power point, dan mengakses internet

menggunakan komputer. Diwujudkan juga dengan tumbuhnya daya cipta yang

kreatif melalui penerbitan artikel-artikel dan karya tulis di media-media masa.

d. Ikut serta dalam melestarikan budaya dan mengembangkan potensi daerah
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dengan memberdayakan pemuda dan anak-anak daerah. Diwujudkan dengan

banyaknya pemuda yang turut serta berkontribusi sosial sebagai volunteer

(sukarelawan) di dalam setiap program yang dilaksanakan.

Para fonders, banyak melakukan kegiatan yang bersifat diskusi demi menjalin

komunikasi sesama anggotanya, mereka bersama-sama belajar dan memupuk jiwa

kepemimpinan dengan saling berinteraksi satu sama lain, memberikan motivasi

untuk maju bersama-sama untuk masa depan yang lebih baik. Beberapa kegiatan

diskusi mereka seperti Ruang Muda Lampung, Parlemen Muda Lampung, dan

Sumatra Peace Summit mengumpulkan para generasi muda untuk saling bertukar

pikiran, berbagi ilmu dan pengalaman, biasanya mereka mengadakan pertemuan

antar anak muda dengan acara yang bertajuk pada pemimpin Indonesia di masa

depan, yang peduli dan memiliki motivasi serta kreatifitas untuk memajukan

bangsa ini. Mereka saling mendukung satu sama lain untuk melakukan kegiatan

yang bermanfaat bagi orang banyak agar anak muda khususnya anak muda

Lampung memiliki sebuah kualitas yang baik. Kegiatan ini juga terkadang

mengundang anggota IFL di kota lain untuk bisa saling berbagi ilmu dan

pengalaman mereka.

2.6 Tinjauan Teori
2.6.1 Teori Devito (Pendekatan Humanistik)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori pendekatan humanistik, karena

teori ini mencoba untuk melihat kehidupan manusia sebagaimana manusia melihat

kehidupan mereka. Mereka berfokus pada kemampuan manusia untuk berfikir

secara sadar dan rasional, serta dalam meraih potensi yang ada di dalam diri

mereka dalam pengembangan dirinya semaksimal mungkin. Dalam pandangan
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teori ini, manusia dianggap untuk bertanggung jawab terhadap hidupnya serta

perbuatannya dan mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk mengubah sikap

dan perilaku diri mereka.

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

humanistik ada lima sikap yang harus dipersiapkan dalam komunikasi

antarpribadi 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 antarpribadi, yaitu:

a. Komunikator antarpribadi 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.

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
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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 komtak mata, postur tubuh yang penuh

perhatian, dan kedekatan fisik, serta

c. sentuhan atau belaian yang sepantasnya

3. Dukungan (supportiveness) merupakan hubungan antarpribadi yang efektif

antara wali kelas dan siswa, 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, berfikir positif terhadap orang lain, tidak menaruh curiga

berlebihan, meyakini pentingnya orang lain, memberikan pujian dan

penghargaan, dan komitmen menjalin kerja sama.

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
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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.

2.7 Kerangka Pikir

Dilihat dari prosesnya komunikasi antarpribadi merupakan proses yang digunakan

dalam penyampaian pesan atau informasi dari komunikator (pemimpin IFL)

dengan komunikan (anggota IFL) melalui berbagai media atau saluran

komunikasi dalam penyampaian pesannya, model komunikasi ini yang dianggap

paling efektif, karena mendapatkan respon balik yang cepat (feedback).

Pada pengembangan jiwa kepemimpinan, pemimpin IFL bertanggung jawab

dalam membentuk karakter tersebut kepada anggotanya, hal ini didasari keinginan

anggota yang masuk ke dalam organisasi ini untuk mengembangkan minat bakat,

dan pembentukan diri. Komunikasi antarpribadi dirasa paling efektif digunakan

oleh pemimpin IFL dalam pendekatan diri, pemberian motivasi, pemberian

materi, dan penyelesaian konflik yang terjadi pada organisasi karena komunikasi

ini kebanyakan dalam bentuk tatap muka langsung oleh lawan bicaranya. Selain

itu komunikasi antarpribadi adalah komunikasi yang paling tepat dalam

mengubah perilaku seseorang, dan mengajak seseorang untuk melakukan

perubahan dalam dirinya karena komunikasi yang langsung pada sasarannya.

Peneliti memilih IFL Lampung sebagai tempat penelitian. IFL Lampung

merupakan organisasi yang berkegiatan serta berdedikasi untuk mengembangkan
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kualitas dan kemampuan pemuda dalam menciptakan perubahan sosial untuk

Indonesia yang lebih baik dan membuat generasi muda yang kompeten dan

inspirasi untuk menjadi pemimpin masa depan.  Dilihat dari semakin banyaknya

kasus kejahatan, serta rusaknya moral kaum muda kini, maka jiwa  kepemimpinan

sangat dibutuhkan bagi generasi muda, dan IFL organisasi yang menjanjikan

perubahan sosial bagi kaum muda menjadi lebih baik. Berdasar dari penjabaran

tersebut peniliti ingin mengetahui bagaimana organisasi IFL melakukan

pendekatan serta perubahan kepada anggotanya sehingga dapat memiliki jiwa

kepemimpinan.

Untuk membentuk jiwa kepemimpinan tersebut dalam organisasi di perlukan

komunikasi yang baik antara komunikator dan komunikan, sehingga dapat

mencapai tujuan yang di inginkan yaitu terbentuknya jiwa kepemimpinan yang

baik dan selaras. Komunikator yang memiliki integritas dan kredibilitas yang baik

maka bisa mencapai komunikasi yang baik untuk komunikannya, sehingga

mereka dapat menjalin komunikasi antarpribadi dua arah dengan baik melalui

feedback yang diterima, sehingga komunikan bisa memahami maksut dan tujuan

oleh komunikator tersebut.

Maka dari itu peniliti menggunakan teori Devito pendekatan humanistik sebagai

dasar dari penelitian ini. Pemilihan  teori pendekatan humanistik yang memiliki

efektivitas komunikasi interpersonal yang peniliti anggap sesuai dengan hasil

yang ingin diteliti, yaitu dengan adanya variabel keterbukaan (openness), empati

(empathy), sikap mendukung (supportiveness), sikap positif (positiveness), dan

kesetaraan (equality) hal ini yang mendukung terbentuknya jiwa kepemimpinan

kepada anggota
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2.7.1 Bagan Kerangka Pikir.

Bagan 1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian

Peran komunikasi antarpribadi
pemimpin pada anggota IFL

(Indonesia Future Leader)
Lampung dalam membentuk jiwa

kepemimpinan

Terbentuk jiwa kepemimpinan
pada anggota

1. Kontrol diri (self controling).
2. Bertanggung jawab.
3. Public speaking.
4. Percaya diri.
5. Integritas tinggi.
6. Komunikatif
7. Keinginan untuk

mengembangkan diri.

Teori pendekatan humanistik
(Devito)

5 Aspek Efektifitas
Komunikasi Antarpribadi

1.Keterbukaan (openness)

2.Empati (empathy)

3.Mendukung (supportiveness)

4.Sikap Positif (positiveness)

5.Kesetaraan (equality)
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Moleong mengatakan, metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara (holistik (utuh), dan

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (dalam

Moleong2004:6).

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong,  2004:6) mengatakan bahwa metodologi

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

3.2 Definisi Konsep

Untuk menghindari penyimpangan dan memberi arah dalam menafsirkan konsep-

konsep yang ada, maka dalam penelitian ini dirumuskan definisi konseptual

sebagai berikut :
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1. Komunikasi antarpribadi

Cangara di dalam bukunya mengatakan, komunikasi antarpribadi adalah proses

komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka

Komunikasi berlangsung secara diadik (secara dua arah/timbal balik) yang dapat

dilakukan dalam tiga bentuk, yakni percakapan, dialog dan wawancara. (Cangara,

2004:31).

2. Kepemimpinan.

Dr. Kartini Kartono di dalam bukunya mengatakan kepemimpinan tidak lagi

didasarkan pada bakat dan pengalaman saja, tetapi pada penyiapan secara

berencana, melatih calon-calon pemimpin. Semuanya dilakukan lewat

perencanaan, penyelidikan, percobaan, analisis, supervisi, dan pengemblengan

secara sistematis untuk membangkitkan sifat-sifat pemimpin yang unggul, agar

mereka berhasil dalam tugas-tugasnya (Kartono, 2008:56)

3.3 Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada aktifitas komunikasi khususnya

komunikasi antarpribadi yang terjadi selama proses kegiatan yang ada pada

Indonesia Future Leader Lampung. Agar tidak meluas maka fokus pada

penelitian ini antara lain yaitu :

1. Aktivitas komunikasi antarpribadi yang terjalin pada para anggota IFL

Lampung.

2. Mengenai peran atau manfaat dari aktifitas komunikasi antarpribadi pada

anggota IFL
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3. Indikator keberhasilan

Pada penelitian ini indikator yang ingin dilihat adalah bagimana proses

komunikasi antarpribadi dari pemimpin IFL dapat menghasilkan jiwa

kepemimpinan yang baik untuk tiap anggota IFL, berikut indikator x dan y

sebagai penentu keberhasilan jiwa kepemimpinan.

Tabel 1. Indikator Keberhasilan

Indikator X Indikator Y

1. Pemimpin IFL melakukan training
motivasi dan dorongan positif bagi
anggotanya.

Memiliki sikap percaya diri

2. Pemimpin IFL melakukan diskusi
bersama anggota, hal ini bertujuan
dengan pencapaian yang di
inginkan oleh organisasi tersebut.

Memiliki pengetahuan yang luas

3. Pemimin melakukan
brainstroming secara berkala

Memiliki keinginan dalam
pengembangan di

4. Pemimpin IFL memiliki integritas
yang baik sehingga anggota akan
yakin dan percaya terhadap
kepemimpinannya dan di contoh
oleh anggotanya.

komunikatif

5. Pemimpin IFL memberikan
kesempatan secara rolling keoada
anggota untuk menjadi pembicara
pada setiap diskusi internal,
maupun pada saat turun lapang
pelaksanaan program kerja untuk
melatih anggota agar lbih percaya
diri, talk active namun tetap
berbobot.

Memiliki integritas yang baik
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3.4 Penentuan Informan

Teknik pemilihan informan adalah teknik purposive (Singarimbun dan Sofyan

Effendi (2000:35) mengemukakan  teknik purposive bersifat tidak acak, dimana

subjek penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Adapun pertimbangan yang digunakan dalam penentuan informan penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Subjek adalah pemimpin, anggota, serta alumni dari organisasi Indonesia

Future Leader (IFL).

2. Subjek aktif dalam mengikuti kegiatan yang diadakan oleh IFL Lampung.

3. Subjek alumni hanya digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan.

Berdasarkan kriteria yang peneliti sebutkan diatas maka prariset yang dilakukan

adalah pada pemimpin, anggota dan alumni IFL Lampung yang masih aktif baik

pada kegiatan ataupun kepengurusannya, dalam hal ini peneliti mengambil

informan sebanyak 12 orang yang terdiri atas 1 pimpinan, 9 anggota, dan 2 alumni

IFL Lampung. Berikut urainnya :

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian.

No Nama Jenis Kelamin

(P/L)

Lama

Bergabung

Posisi

1 Hetty Sarinah P 2 tahun Presiden IFL Chapter
Lampung

2 Candra Cahya Gani P 2 tahun Anggota

3 Septian Adi Saputra L 1 tahun Anggota

4 Desi Setianingrum P 2 tahun Anggota
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5 M.Bayu Dwi Putra L 1 tahun Anggota

6 Tri Hana Pratiwi P 1 tahun Anggota

7 Tan Jessica Novia H P 2 tahun Anggota

8 Puji Kurnia Putri P 1 tahun Anggota

9 Emi Luviana Sari P 2 tahun Anggota

10 Anwar Fadhilah L 2 tahun Anggota

11. Ahmad Novindri L 2 tahun Alumni

12. Deni Burhassan P 2 tahun Alumni

3.5 Sumber Data

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara menggali

dan mengumpulkan informasi dari informan yang dianggap mengetahui segala

permasalahan yang akan diteliti.

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini di dapat dari studi literatur( buku, koran,

majalah, artikel,internet,  dan lain-lain)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara mendalam

Proses pengumpulan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara

langsung kepada informan yang diangap mengetahui secara rinci permasalahan

peniliti berkaitan bagaimanakah peran komunikasi antarpribadi anggota IFL

Lampung dalam membentuk jiwa kepemimpinan.
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2. Observasi

Menurut jallaludin rachmat (1995:96) teknik observasi adalah teknik

pengumpulan data yang penting dalam penelitian ilmiah. Observasi bukan hanya

melihat dan mengamati. Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan

pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme in

situ, sesuai dengan tujuan empiris.

3. Studi kepustakaan (studi literatur)

Pengumpulan data dari berbagai literatur pendukung terkait dengan komunikasi

antar anggota IFL Lampung dalam pembentukan jiwa kepemimpinan dalam

anggotanya.

3.7 Teknik Analisis Data

Tujuan Analisis Data kualitatif yaitu agar peneliti mendapatkan makna hubungan

variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang

dirumuskan dalam penelitian. Hubungan antar semantis sangat penting karena

dalam analisis kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka-angka seperti pada

analisis kuantitatif. Prinsip pokok teknik analisis data kualitatif ialah mengolah

dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur,

terstruktur dan mempunyai makna. Analisis data kualitatif menurut

Bodgan&Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah-milahannya menjadi satuan yang dapat

dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada

orang lain (Moleong, 2005:248)
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Proses analisis data kualitatif dilakukan dengan tahap sebagai berikut :

1. Reduksi data .

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi

data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga

kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi

data.

2. Pemyajian data.

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian

data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi

kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif

berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan

bagan.

3. Penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif.

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk

mengambil tindakan.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Setelah menganalisis data, peneliti kemudian menggunakan teknik triangulasi

sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya

triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu

yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu

wawancara, observasi dan dokumen.
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Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan

untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat

berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu

triangulasi bersifat reflektif.

Enzin (2009), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

3.8.1 Triangulasi Data (Data Triangulation)

Peneiti menggunakan berbagai jenis sumber data dan bukti dari situasi yang

berbeda. Ada  sub jenis yaitu orang, waktu dan ruang.

1. Orang, data-data dikumpulkan dari orang-orang berbeda yang melakukan

aktivitas sama.

2. Waktu, data-data dikumpulkan pada waktu yang berbeda.

3. Ruang, data-data dikumpulkan di tempat yang berbeda.

Bentuk paling kompleks triangulasi data yaitu menggabungkan beberapa sub-tipe

atau semua level analisis. Jika data-data konsisten, maka validitas ditegakkan.

3.8.2 Triangulasi Antar-Peneliti (Multiple Researchers)

Pelibatan beberapa peneliti berbeda dalam proses analisis. Bentuk kongkrit

biasanya sebuah tim evaluasi yang terdiri dari rekan-rekan yang menguasai

metode spesifik ke dalam Focus Group Discussion (FGD). Triangulasi ini

biasanya menggunakan profesional yang menguasai teknik spesifik dengan

keyakinan bahwa ahli dari teknik berbeda membawa perspektif berbeda. Jika

setiap evaluator menafsirkan sama, maka validitas ditegakkan.
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3.8.3 Triangulasi Teori (Theory Triangulation)

Penggunaan berbagai perspektif untuk menafsirkan sebuah set data. Penggunaan

beragam teori dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih baik saat

memahami data. Jika beragam teori menghasilkan kesimpulan analisis sama,

maka validitas ditegakkan.

3.8.4 Triangulasi Metodologi (Methodological Triangulation)

Pemeriksaan konsistensi temuan yang dihasilkan oleh metode pengumpulan data

yang berbeda seperti penggabungan metode kualitatif dengan data kuantitatif atau

melengkapi data wawancara dengan data observasi. Hasil survei, wawancara dan

observasi, dapat dibandingkan untuk melihat apakah hasil temuan sama. Jika

kesimpulan dari masing-masing metode sama, maka validitas ditegakkan.

Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya

menggunakan teknik triangulasi data dan diperkuat dengan teori yang digunakan

oleh peneliti. Dalam riset kualitatif triangulasi merupakan proses yang harus

dilalui oleh seorang peneliti disamping proses lainnya, dimana proses ini

menentukan aspek validitas informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun

dalam suatu penelitian. teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai

pembanding terhadap data itu.

Model triangulasi diajukan untuk menghilangkan dikotomi antara pendekatan

kualitatif dan kuantitatif sehingga benar-benar ditemukan teori yang tepat. Tujuan

umum dilakukan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis,

metodologis, maupun interpretatif dari sebuah riset.



BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum IFL (Indonesia Future Leader) Lampung

Indonesian Future Leaders Chapter Lampung didirikan pada tanggal 3 Mei 2013

di Bandar Lampung, Lampung untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. IFL

Chapter Lampung didirikan di Perum. Griya Gedoeng Meneng Indah Blok C2 No.

10 Rajabasa, Bandar Lampung, 35145.

1. Visi dan Misi IFL Lampung .

Visi dari IFL adalah Menjadikan generasi muda Indonesia generasi yang

kompeten pada bidang yang ditekuninya, dapat membawa perubahan positif dan

menjadi inspirasi bagi lingkungannya. Sedangkan Misinya adalah

1. Menginisiasikan berbagai kegiatan pemberdayaan pemuda untuk Indonesia

yang lebih baik (initiate)

2. Melakukan aksi-aksi konkret untuk pembangunan dengan melibatkan pemuda

sebagai garda terdepan (act)

3. Berbagi ilmu pengetahuan, kontribusi sosial, maupun hal-hal lain yang bersifat

materil dan non-materil bagi pembangunan komunitas dan masyarakat (share)

4. Menjadi inspirasi bagi masyarakat umumnya, dan kaum muda khususnya

(inspire)
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Adapun tujuan dari IFL Chapter Lampung adalah untuk:

1. memberdayakan generasi muda Indonesia sebagai calon pemimpin masa

depan bangsa sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat dan negara

Indonesia.

2. mengembangkan kapabilitas pengurus dan anggotanya ke arah perluasan

wawasan global dengan tetap menghargai nilai-nilai budaya Indonesia

3. meningkatkan kepekaan sosial pemuda Indonesia dengan menjadi wadah

bagi pemuda untuk berkontribusi terhadap perubahan sosial.

Upaya yang dilakukannya adalah dengan :

1. Mengembangkan kegiatan kerelawanan di berbagai sekolah/universita dan

elemen masyarakat.

2. Pembangunan kapasitas soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi,keterampilan, kewirausahaan, dll.
3. Melakukan kegiatan-kegiatan layanan komunitas dan pengembangan

masyarakat.

4. Memfasilitasi pemuda untuk menyurakan pendapatnya, serta

mengimplementasikan gagasannya untuk perubahan yang positif melalui

berbagai media.

5. Melakukan dialog publik/workshop untuk meningkatkan pemahaman

pemuda mengenai isu-isu tertentu.

6. Menjadi mediator bagi pemuda dalam menyampaikan aspirasinya kepada

stakeholders terkait.
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7. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap berbagai program

pemerintah yang terkait dengan pemuda.

8. Terlibat dalam berbagai kegiatan pemuda di tingkat internasional dalam

rangka meningkatkan dampak yang lebih besar.

9. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menyelenggarakan

kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dalam menciptakan Indonesia yang

lebih baik.

Indonesian Future Leaders merupakan suatu komunitas yang mewadahi pemuda-

pemudi Indonesia yang peduli akan nasib bangsa dan ingin melakukan perubahan

yang positif di berbagai bidang. Pada awalnya komunitas ini memiliki nama

Komunitas Anak Kritis Indonesia (KAKI) yang didirikan pada 2007 oleh saudara

Muhamad Iman Usman. Dalam 2 tahun perkembangannya KAKI telah melakukan

sejumlah aksi strategis dalam mendukung upaya pencapaian MDGs di Indonesia

oleh anak-anak (usia anak menurut Konvensi Hak Anak, individu di bawah 18

tahun). Demi memenuhi tuntutan perkembangan zaman yang semakin menuntut

peran kaum muda (secara lebih general), dan untuk memperluas cakupan

komunitas ini, mulai tahun 2009, komunitas ini bertransformasi menjadi

Indonesian Future Leaders (IFL).

Untuk membawa perubahan, dibutuhkan wadah yang dapat menampung gagasan

dan pemikiran, serta menjadi kendaraan dalam melakukan aksi, dan memberikan

dampak bagi masyarakat. Melalui, Indonesian Future Leaders, diharapkan akan

lahir generasi muda Indonesia yang capable dan berdampak bagi perubahan
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positif di masyarakat, sehingga kaum muda, tidak hanya menjadi objek dari

pembangunan, tapi juga menjadi motor penggerak dari pembangunan itu sendiri

Dalam mencapai visi dan misinya, Indonesian Future Leaders melakukan

sejumlah program yang menjadikan kaum muda sebagai motor penggerak utama

dalam aktivitasnya. Program-program ini sepenuhnya digagas dan dilakukan oleh

generasi muda Indonesia, yang secara garis besar dapat dikelompokkan atas 3

Pilar Aksi Indonesian Future Leaders, yang terdiri atas:

1. Pembangunan kapasitas (CapacityBuilding).

IFL melakukan pembangunan kapasitas dan skills di berbagai bidang kepada anak

muda di berbagai daerah di Indonesia, melalui: kunjungan ke sekolah/ perguruan

tinggi, seminar publik, mengikutsertakan pemuda dalam berbagai konferensi atau

pelatihan, menyelenggarakan kompetisi untuk mengasah kemampuan, dll. Melalui

capacity building, IFL juga memberikan pembekalan kepada kaum muda tentang

bagaimana mengelola proyek sosial dan juga pembekalan pengetahuan tentang

berbagai isu yang sedang berkembang di Indonesia saat ini.

2. Kegiatan Layanan Masyarakat (Community Service).

IFL melakukan kegiatan-kegiatan sosial, dan pemberdayaan masyarakat dengan

harapan, dapat memberikan dampak kepada masyarakat di akar rumput (grass

root) secara langsung. Melalui kegiatan ini, kami juga berharap dapat

menumbuhkan kepedulian dan kesadaran generasi muda atas tantangan sosial

yang ada di sekitarnya, dan dapat melakukan sesuatu guna menyelesaikan

persoalan-persoalan tersebut. Misalnya melalui: program belajar mengajar (peer

mentoring system), fundraising, pembinaan terhadap anak-anak di panti asuhan,
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pemberian bantuan dana proyek untuk proyek-proyek sosial yang digagas anak

muda (mini grants), dll.

4.2 Tujuan organisasi IFL (Indonesia Future Leader) Lampung.

1. Melaksanakan kegiatan sosial nyata yang bermanfaat dan dapat dijadikan

teladan bagi masyarakat. Diwujudkan dalam bentuk kegiatan belajar-

mengajar secara kontinu bagi anak-anak yang kurang mampu dan gerakan

ayo membaca kepada penduduk dan anak-anak daerah pesisir. Membekali

anak-anak dengan ilmu pengetahuan dan membudayakan cinta baca dalam

kehidupan sehari-hari.

2. Menjadikan pemuda yang inspiratif, inovatif, motivatif bagi daerah Lampung.

Diwujudkan dalam bentuk kegiatan training motivasi dan kepemimpinan.

Setelah mengikuti training tersebut, peserta mengetahui potensi yang mereka

miliki dan berkomitmen melakukan pembaharuan diri.

3. Menjadikan generasi Lampung yang cerdas dan berwawasan global.

Diwujudkan dengan melaksanakan pengenalan informasi, teknologi, dan

komunikasi ke sekolah-sekolah terpencil pinggiran kota di Lampung dan

membekali warga desa terpencil dengan ICT Skills seperti mengoperasikan

program microsoft office word, power point, dan mengakses internet

menggunakan komputer. Diwujudkan juga dengan tumbuhnya daya cipta

yang kreatif melalui penerbitan artikel-artikel dan karya tulis di media-media

masa.

4. Ikut serta dalam melestarikan budaya dan mengembangkan potensi daerah

dengan memberdayakan pemuda dan anak-anak daerah. Diwujudkan dengan
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banyaknya pemuda yang turut serta berkontribusi sosial sebagai volunteer

(sukarelawan) di dalam setiap program yang dilaksanakan.

Para fonders, banyak melakukan kegiatan yang bersifat diskusi demi menjalin

komunikasi sesama anggotanya, mereka bersama-sama belajar dan memupuk jiwa

kepemimpinan dengan saling berinteraksi satu sama lain, memberikan motivasi

untuk maju bersama-sama untuk masa depan yang lebih baik.

Beberapa kegiatan diskusi mereka seperti Ruang Muda Lampung, Parlemen

Muda Lampung, dan Sumatra Peace Summit mengumpulkan para generasi muda

untuk saling bertukar pikiran, berbagi ilmu dan pengalaman, biasanya mereka

mengadakan pertemuan antar anak muda dengan acara yang bertajuk pada

pemimpin Indonesia di masa depan, yang peduli dan memiliki motivasi serta

kreatifitas untuk memajukan bangsa ini.

Mereka saling mendukung satu sama lain untuk melakukan kegiatan yang

bermanfaat bagi orang banyak agar anak muda khususnya anak muda Lampung

memiliki sebuah kualitas yang baik. Kegiatan ini juga terkadang mengundang

anggota IFL di kota lain untuk bisa saling berbagi ilmu dan pengalaman mereka.

Adapun Organisasi IFL telah menghasilkan sosok pemuda yang yang kini juga

menjadi pengurus dari IFL, mereka dapat dikatakan berhasil membentuk dan

merubah diri anggotanya kearah yang lebih baik dengan ditandai adanya anggota

IFL yang memiliki prestasi dan mereka menjadi inspirator bagi anggota yang juga

tergabung di dalam organisasi ini.

Pada masa penelitian kegiatan yang paling dominan dan sesuai dengan tujuan dari

organisasi IFL yakni, pelaksanaan kegiatan sosial, pembentukan pemuda yg
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inspiratif serta motivatif, dan juga mengajak generasi lampung yang cerdas serta

berwawasan global.

4.3 Struktur Organisasi IFL Lampung

Presiden
Hetty  Sarinah Samosir

Wakil Presiden
A.Novindri Adji S

Bendahara
Prisca Oktariani

Sekretaris
Desi Setianingrum

Anggota
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Komunikasi antar pribadi terbukti berperan dalam membantu

mengembangkan serta membentuk jiwa kepemimpinan yang dilakukan

pemimpin kepada anggota IFL Lampung. Pemimpin IFL menerapkan sikap

terbuka, memiliki empati, memberikan dukungan, membangun sikap positif

dan ditunjukan dengan kesetaraan yang dilakukannya pada tiap anggota.

Sehingga anggotapun merasa dekat, terbuka, berempati, dan memberikan

dukungan dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin dari dampak

komunikasi antarpribadi yang ia lakukan kepada anggotanya dalam

membentuk dan merubah diri anggota sehingga terbentuk jiwa

kepemimpinan.

2. Proses komunikasi antar pribadi yang berdasarkan pada kelima aspek

antarpribadi yang diterapkan oleh pemimpin pada anggota membantu di

dalam pembentukan jiwa kepemimpinan. Pendekatan-pendekatan yang

dilakukan oleh pemimpin berdasar pada aspek keterbukaan yang dijalin baik

keterbukaan diri masing-masing, lalu terbukanya informasi dan materi yang

diberikan. Lalu rasa empati yang saling dirasakan antara pemimpin pada
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anggota sehingga mereka saling mendukung satu sama lain. Kemudian makin

diperkuat dengan kegiatan-kegiatan oleh pemimpin dalam sikap mendukung

terbentuknya jiwa kepemimpinan. Dari rasa terbuka, sikap mendukung dan

kemudian rasa empati yang dilakukan oleh pemimpin dan anggota, kemudian

tumbuhlah sikap positif pada diri mereka dari proses-proses tersebut. Lalu

yang terakhir adalah sikap kesetaraan, proses ini membantu dalam

pembentukan jiwa kepemimpinan pada diri mereka dengan sikap adil yang

diberikan oleh pemimpin kepada anggota walaupun tidak secara sempurna,

namun mereka mendapatkan porsi yang sama bagi proses pembentukan jiwa

kepemimpinan dalam diri mereka.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai peranan komunikasi

antarpribadi pemimpin pada anggota dalam membentuk jiwa kepemimpinan,

maka saran yang peniliti berikan dengan kaitannya dengan penelitian, yaitu :

1. Agar aspek yang masih belum maksimal yaitu aspek kesetaraan dapat

ditingkatkan lebih baik lagi dalam penerapannya oleh pemimpin kepada

anggota dalam menjalankan organisasinya. Walaupun pemimpin hanya

satu semoga bisa memaksimalkan kinerjanya sebagai pemimpin bagi

banyak anggota.

2. Agar IFL Lampung terus berusaha tanpa lelah mengajak anak muda untuk

mau ikut serta dalam melakukan perubahan ke arah yang baik dalam

hidupnya, dari pada hanya membuang waktu dengan percuma.

3. Agar IFL terus menjalankan program kegiatannya yang sekarang, dan

tanpa henti untuk berinovasi dalam melakukan gerakan perubahan ini,
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karena hal ini sangat bagus dan dibutuhkan di zaman sekarang yang mana

banyak anak muda hanya mbuang waktunya dan tidak melakukan hal yang

berguna bagi dirinya maupun orang lain.

4. Untuk peniliti selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini

pasti tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, sehingga peneliti

berharap agar penelitian ini dapat dikembangkan lagi dengan penelitian

yang lebih baik dan mengembangkan teori ataupun metode penelitian

lainnya yang berhubungan dengan komunikasi antarpribadi, khususnya

pada penelitian yang menggunakan teori Devito pendekatan humanistik.
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