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ABSTRAK 

 

POLA DAN JARINGAN KOMUNIKASI  KEPAKSIAN SEKALA BRAK 

(STUDI PADA KEPAKSAN SEKALA KABUPATEN LAMPUNG BARAT) 

 

 

Oleh 

 

RIDHO HIDAYATULAH 

 
 

Kepaksian Sekala Brak adalah salah satu Kelompok yang memiliki pola dan jaringan 

komunikasi didalam kelompoknya. Hal ini membuat peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan tujuan untuk menemukan, mengetahui, menganalisa, dan menjelaskan 

bagaimana pola dan jaringan komunikasi yang ada pada Kepaksian Sekala Brak. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Untuk 

menjawab masalah diatas, fokus penelitian sebagai berikut: pola dan jaringan 

komunikasi pada Kepaksian Sekala Brak . Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 

Kepaksian Sekala Brak di Kabupaten Lampung barat dimana kepaksian ini terbagi 

menjadi empat paksi yaitu Paksi Pernong, Belunguh, Nyerupa dan Bejalan Diway. 

Informan dipilih dengan menggunakan teknik Snawball Sampling, Informan penelitian 

berjumlah 4 (empat) orang. Penelitian ini menggunakan Teori pendukung yaitu teori 

jaringan Peter R monge dan teori penyebaran informasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pola komunikasi yang terjadi di Kepaksian sekala brak yaitu pola komunikasi 

multi arah dan jaringan komunikasi di Kepaksian sekala Brak yaitu membentuk struktur 

jaringan rasi bintang.  

 

Kata kunci: Jaringan Komunikasi, Kepaksian  Sekala Brak, Pola Komunikasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

PATERNS AND COMMUNICATION NETWORK OF THE  

KEPAKSIAN SEKALA BRAK 

 ( STUDY ON KEPAKSIAN SEKALA BRAK OF WEST LAMPUNG REGENCY)  

 

 

By 

 

RIDHO HIDAYATULLAH 

 

 

 

Kepaksian Sekala Brak is one of the groups that have patterns and communication 

network within the group. This makes researchers interested in conducting research with 

the goal to find, know, analyzes, and explains how the patterns and communication 

networks that exist on the Kepaksian Sekala Brak. Research methods used in this 

research is descriptive with qualitative approach . To address the above issues, the focus 

of the research is as follows: pattern and communication network on the Kepaksian 

Sekala Brak. The subject of this studi is Kepaksian Sekala Brak, where the kingdom is 

divided into four groups that is Paksi Pernong, Belunguh, Nyerupa, and Bejalan Diway. 

The informant is selected by using the Snowball technique, the informant's research 

amounted of four (4) people. This research uses the theory of network, known supported 

by Peter R monge and the theory of information dissemination. The results showed that 

the pattern of communication that occur on the Kepaksian Sekala Brak  are 

multidirectional communication patterns and communication networks in Kepaksian 

Skala Brak formed a structure like a Star Constellation. 

Keywords: Communication Networks, Kepaksian Sekala Brak, Communication 

Patterns. 
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elakukan hal-hal baik dan berharap menjadi orang yang berguna bagi kedua orang, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masyarakat Lampung memiliki ragam kebudayaan yang masih bertahan hingga 

sekarang. Salah satunya yaitu warisan budaya tentang kerajaan-kerajaan adat. Kerajaan 

ini mampu bertahan hingga sekarang karena masih memegang teguh adat istiadat yang 

telah dianut sejak masa nenek moyang hingga kini dan tentunya karena adanya 

komunikasi yang baik ditubuh kerajaannya. Salah satunya adalah masyarakat Kerajaan 

Kepaksian Sekala Brak di Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Barat. 

Menurut sejarah adat dan budaya masyarakat Lampung berasal dari daerah Sekala 

Brak yang berlokasi di daerah Lampung barat atau persisnya di daerah Kecamatan 

Belalau, Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Banding Agung. 

Awal mula berdirinya Kerajaan Sekalabrak bermula dari datangnya 4 (empat) orang 

bangsawan keturunan Sultan Iskandar Zulkarnain, ke Sekala Brak. Sesampainya di 

Sekala Brak ke-empat bangsawan ini menemukan Suku Tumi yang beragama 

animisme dengan menyembah pohon yang bernama Belasa Kepappang.  Karena Suku 

Tumi tersebut tidak mau diubah kepercayaannya maka terjadilah 

peperangan/pertempuran yang besar dan berakhir dengan dikalahkan Suku Tumi, dan 

sebagai tanda dan bukti telah ditaklukkannya Sekala Brak maka ditebanglah 



2 
 

sesembahan dari Suku Tumi tadi (Belasa Kepappang) dan dijadikan sebagai tempat 

duduk Raja dan menjadi hak milik bersama ke-empat bangsawan tersebut. 

Setelah Suku Tumi berhasil ditaklukkan oleh ke-empat bangsawan tersebut maka 

mereka sepakat untuk membagi masing-masing daerahnya di Sekala Brak dan  

berkuasa mutlak dalam wilayah kekuasaannya tersebut, tetapi untuk menjalin 

kebersamaan dalam kesatuan maka mereka juga membentuk persekutuan yang disebut 

Paksi Pak, dan ini merupakan kerajaan yang pertama di Sekala Brak. (Daud, 2012: 44) 

Dataran Sekala Brak akhirnya dikuasai oleh keempat Paksi, Maka Sekala Brak 

kemudian diperintah oleh keempat Paksi dengan menggunakan nama Paksi Pak Sekala 

Brak. Keempat paksi tersebut adalah Paksi Buay Nyerupa, Paksi Buay Belunguh, Paksi 

Buay Pernong, dan Paksi Buay Bejalan Di way. Inilah cikal bakal Kepaksian Sekala 

Brak yang merupakan puyang bangsa Lampung.  

Dalam tiap kepaksian Raja yang pertama bergelar Ratu, dan bentuk kerajaannya adalah 

Keratuan yang disebut Paksi. Dalam menjalankan pemerintahannya, Raja didukung 

oleh perangkat pemerintahan adat yang terdiri dari Pemapah Saibatin (semacam 

Lembaga Penasihat, biasanya bergelar Dalom), Suku-suku lamban (kampong dalom 

yang bergelar raja), perangkat adat suku, dipati, penggawa, raja pengampungan 

lamban, dan hulubalang (sebagai prajurit pengawal kerajaan). (Daud, 2012: 45-70) 

Komunikasi antar anggota kepaksian  meliputi semua bentuk komunikasi antar anggota 

suatu etnik yang berkebudayaan sama dan memiliki tujuan yang sama. Kepaksian 

Sekala Brak merupakan suatu kelompok besar yang terdiri dari empat paksi yang 

mempunyai kebudayaan dan tujuan yang sama tersebut dan melibatkan interaksi antar 
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anggota didalamnya.  

Dijelaskan diatas Kepaksian Sekala Brak merupakan suatu kelompok besar. Kelompok 

adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu 

sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan 

memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. (Mulyana, 2005: 67).  

Ada dua kelompok secara psikologis yaitu :  

1. Anggota kelompok merasa terikat dengan kelompok 

2. Nasib anggota saling bergantung, sehingga hasil setiap terkait dalam cara 

tertentu dengan hasil lain. 

Kepaksian Sekala Brak menjadi kerajaan yang  terorganisasi dengan rapih dengan 

adanya empat kepaksian yang saling bekerjasama. Tentunya kerjasama ini dilakukan 

dengan adanya komunikasi yang baik antar kepaksian sebagai suatu organisasi yang 

kuat. Organisasi berarti perpaduan bagian-bagian yang satu sama lain saling 

bergantung . Keterkaitan komunikasi dengan organisasi terletak pada tinjauannya yang 

berfokus pada manusia yang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi (Riswandi, 

2004: 145).  

Organisasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang mapan dari mereka yang bekerja 

sama untuk mencapai tujuan bersama, melalui suatu jenjang kepangkatan dan 

pembagian tugas Hal ini juga yang terjadi pada setiap kepaksian dalam berkordinasi 

antar kepaksian. sehingga dengan adanya komunikasi dalam kordinasi yang rapih antar 

kepaksian membuat kepaksian sekala Brak menjadi organisasi yang kokoh demi 

tercapainya tujuan bersama.  
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Sementara Budaya Kepaksian Sekala Brak sendiri berkembang karena adanya suatu 

kebiasaan pada masyarakat terdahulu yang kemudian diwarisi oleh generasi 

berikutnya. Sehingga budaya saat ini sering juga dikatakan sebagai bentuk kebiasaan 

masyarakat tertentu.  

Kompleksitas yang terdapat dalam suatu budaya pada akhirnya akan menampilkan 

suatu perilaku sosial yang kemudian menjadi ciri suatu etnik. Kebudayaan merupakan 

pengetahuan yang diperoleh, yang digunakan orang untuk menginterpretasikan 

pengalaman dan melahirkan tingkah laku sosial. 

Kepaksian Sekala Brak menjadi salah satu warisan budaya yang masih bertahan adat 

istiadat nya, hal ini dikarenakan kemampuan masyarakatnya dalam menjaga 

keseimbangan antar paksi dan melestarikan budaya kerajaan dengan sangat baik. 

Masyarakat Sekala Bekhak tidak pernah melupakan adat istiadat mereka karena adanya 

komunikasi yang baik dalam struktur adat kerajaan . 

Masyarakat Kepaksian Sekala Brak ada karena adanya satu kepentingan yang sama 

yaitu salah satunya mempertahankan tradisi adat yang sudah ada. Pola komunikasi yang 

terjadi dipengaruhi oleh latar belakang budaya yang diwarisi oleh Kepaksian Sekala 

Brak yang diekpresikan melalui simbol-simbol dan norma yang dianut.  

Kepaksian Sekala Brak dapat bertahan dengan adat istiadat leluhur yang dipegang 

teguh, namun mereka pun tetap tidak melupakan dunia luar dapat bersikap kooperatif 

dengan masyarakat umum maupun pemerintah.  

Kepaksian ini memiliki empat paksi yang saling bekerja sama demi tercapainya tujuan 

dari kepaksian itu sendiri. Tentu saja bukan hal mudah dalam mencapai tujuan 
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kepaksian. Adanya empat paksi membuat keempat paksi harus seimbang dalam 

berkordinasi. Ditambah lagi dengan adanya dinamika kelompok antar kepaksian yang 

harus membuat kedudukan setiap kepaksian seimbang dalam menjalankan tujuan dari 

kepaksian.  

Berdasarkan riset, ada salah satu kepaksian yang unggul atau lebih dikenal masyarakat 

luas. Kepaksian tersebut adalah Kepaksian Pernong, Berbeda dengan tiga paksi lain, 

dalam  silsilah penguasa yang dimuat dalam situs resmimya Paksi Buay Pernong 

merunutkan akar geneologisnya pada Sultan Iskandar Zulkarnain. Sebagaimana 

beberapa kesultanan lainnya, sebagai moyang pertama.  

Selanjutnya mereka berturut-turut menyebut Umpu Ratu Mumelar Paksi dan Umpu 

Ratu Ngegalang Paksi. Barulah pada generasi keempat, diletakkan Umpu Pernong 

Ratu Buay Pernong sebagai Pendiri Kepaksian Buay Pernong. Sehingga jika dihitung 

lebih lanjut dengan meletakkan Umpu Pernong sebagai generasi pertama, maka Sultan 

Edwardsyah sekarang merupakan generasi ke-20 pemegang tampuk kekuasaan Paksi 

Buay Pernong, sebagaimana paksi-paksi yang lain. 

Selain itu kepaksian Pernong juga merupakan salah satu kepaksian yang kuat, salah 

satu contohnya yaitu mereka menjadi salah satu paksi yang menolak keberadaan 

kolonial Belanda pada masa penjajahan dan melakukann perlawanan kuat terhadap 

mereka. Karena dengan politik kolonialnya, Belanda ingin merubah sistem kepaksian 

menjadi marga-marga. Hal ini ditolak oleh mereka karena bagi mereka, wilayah 

masyarakat, maupun pengaruh paksi jauh lebih luas dan lebih besar dari marga. 

Pernyataan diatas memberikan contoh bahwa ditiap kepaksian memiliki kedudukan 
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yang mungkin berbeda. Penjelasan diatas menunjukkan bahwa kepaksian memiliki 

dinamika kelompok tersendiri dalam tubuh kerajaannya.  Tapi dalam prosesnya, 

keempat paksi harus membuat keseimbangan antar paksi agar tidak terjadi perpecahan.  

Selain itu faktor  budaya yang sudah terbentuk dengan baik ditubuh kepaksianpun 

menjadi suatu hal yang wajib dijaga agar warisan kebudayaan kepaksian sekala berak 

tidak hilang begitu saja dan terus bisa dilihat dimasa-masa yang akan datang. 

Penjelasan-penjelasan diatas memberikan inspirasi bagi peneliti untuk mengkaji lebih 

jauh bagaimana sebenarnya pola-pola komunikasi Kepaksian Sekala Bekhak yang ada, 

sehingga dapat mempertahankan Kepaksian sampai sekarang. Oleh karena itu peneliti 

sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pola dan jaringan komunikasi 

Kepaksian Sekala Brak. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan 

menjadi kajian oleh penulis dalam skripsi ini  yaitu : 

1. Bagaimanakah pola komunikasi yang terjadi pada  Kepaksian Sekala Brak ? 

2. Bagaimanakah jaringan komunikasi pada Kepaksian Sekala Brak? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarakan latar belakang penelitian ini bertujuan untuk 

1. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, menganalisis, dan menjelaskan 

bagaimanakah proses pola komunikasi yang terjadi antar paksi didalam Kepaksian 

Sekala Brak 
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2. Penelitian ini bertujuan untuk   menemukan, menganalisis, dan menjelaskan 

bagaimanakah jaringan komunikasi didalam Kepaksian Sekala Brak. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu : 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan studi dalam rangka 

mengetahui pola dan jaringan komunikasi Kepaksian Sekala brak, dan juga 

diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya 

 

2.  Secara praktis  

a. Penelitian ini menjadi sumber bahan masukan dan referensi bagi mahasiswa 

mengenai pola dan jaringan komunikasi Kepaksian Sekala Brak 

b. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk melengkapi dan memenuhi 

sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Komunikasi pada 

program studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung 
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 BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

  

A. Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu 

Penulis akan melakukan penelitian dengan judul “ Pola dan Jaringan Komunikasi 

Kepaksian Sekala Brak (Studi Pada kepaksian Sekala Brak Kabupaten Lampung Barat). 

Penulis memakai penelitian terdahulu sebagai referensi dan acuan penulis dalam  

membuat penelitian ini yang tentunya telah penulis analisis terdahulu yang berkaitan 

dengan bahasan penelitian ini.  

Penelitian tentang pola komunikasi sebelumnya pernah diteliti oleh Radhit Gugi 

Nugroho, mahasiswa Ilmu komunikasi Fisip Universitas Lampung, tahun 2013. 

Penelitian yang berjudul “Pola Komunikasi Kelompok Dalam Tradisi Masu Babuy 

(Studi Pada Kelompok Pemburu Pekon Lombok Kecamatan Lumbok Seminung 

Kabupaten Lampung Barat). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimanakan 

proses dan pola komunikasi yang terjadi antara kelompok Pemasu berikut simbol-

simbol dan makna dari simbol komunikasi yang digunakan kelompok Pemasu dalam 

tradisi Masu Babuy. 
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Dalam hasil penelitian ini, ia menjelaskan bahwa Pola komunikasi yang terbentuk pada 

objek penelitian berbentuk menyerupai kotak dengan tiap informannya berinteraksi 

pada tingkatan interaksi kelompok besar pemasu. Dan proses komunikasi yang terjadi 

pada tingkatan kelompok kecil pemasu membentuk pola komunikasi bentuk cakar 

ayam. 

Penelitian tentang pola komunikasi juga pernah dilakukan oleh Afdi Maulfianti, 

mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Lampung, tahun 2011. Ia menganalisis tentang 

pola komunikasi sosial masyarakat suku primitif baduy luar dengan masyarakat luar 

baduy Kabupaten Rangkasbitung  Provinsi Banten. Masalah yang menjadi pokok 

bahasan dalam penelitian ini menyangkut bagaimanakah pola komunikasi yang terjadi 

antara masyarakat suku primitif Baduy Luar dan masyarakat yang bukan Suku Baduy. 

Dalam hasil penelitian, ia menjelaskan bahwa masyarakat suku primitif Baduy Luar 

tetap berinteraksi dan berkomunikasi dengan kelompoknya maupun dengan bukan 

masyarakat baduy sendiri dengan menggunakan bahasa Sunda Banten. 

Pemahaman mengenai bagaimana cara kelompok Baduy luar berinteraksi dan 

berkomunikasi ternyata membentuk pola komunikasi bintang yaitu semua anggota 

berkomunikasi dengan semua anggota didalam kelompoknya. 

Berikut adalah tebel penelitian terdahulu serta kontribusi bagi penelitian ini 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

Peneliti Radhit Gugi Nugroho ( 2013) 

Judul Penelitian Pola Komunikasi Kelompok Dalam Tradisi Masu Babuy (Studi 

Pada Kelompok Pemburu Pekon Lombok Kecamatan Lumbok 

Seminung Kabupaten Lampung Barat) 
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Peneliti  Radhit Gugi Nugroho ( 2013) 

Hasil Penelitian Pola komunikasi yang terbentuk pada objek penelitian berbentuk 

menyerupai kotak dengan tiap informannya berinteraksi pada 

tingkatan interaksi kelompok besar pemasu. Dan proses komunikasi 

yang terjadi pada tingkatan kelompok kecil pemasu membentuk pola 

komunikasi bentuk cakar ayam. 

Kontribusi Pada 

Penelitian 

Menjadi referensi bagi penulis sekaligus menjadi pedoman 

penyusunan penelitian 

Perbedaan Penelitian Objek yang diteliti merupakan kelompok yang masih belum 

terstruktur dengan rapi dan jelas, sedangkan penelitian yang akan 

disusun objek penelitiannya merupakan kelompok yang memang 

sudah terstruktur. 

  

Peneliti  Afdi Maulfianti (2011) 

Judul penelitian Pola Komunikasi Sosial Masyarakat Suku Primitif Baduy Luar 

dengan Masyarakat Luar Baduy ( Studi Deskriptif pada Suku 

Primitif  Baduy Luar Kabupaten Rangkasbitung Provinsi Banten) 

Hasil penelitian  Pola komunikasi yang terbentuk pada objek penelitian berbentuk 

pola komunikasi bintang dimana setiap anggota kelompok 

masyarakat suku Baduy luar berkomunikasi dengan masyarakat luar 

yang bukan suku Baduy. 

Kontribusi pada 

penelitian  

Menjadi referensi bagi penulis serta membantu dalam proses 

penyusunan penelitian 

Perbedaan penelitian Penelitian ini meneliti bagaimana pola komunikasi yang terjadi 

antara dua kelompok yang sangat berbeda ciri-ciri dan 

spesifikasinya yaitu masyarakat Suku Baduy luar dengan 

masyarakat luar bukan Baduy, sedangkan  penelitian yang akan 

disusun meneliti tentang bagaimana pola komunikasi antara 

kelompok yang berada dalam lingkup yang sama yaitu Kepaksian 

Sekala Berak.  

 

B. Tinjauan tentang Kepaksian Sekala brak 

Menurut sejarah adat dan budaya masyarakat Lampung berasal dari daerah Sekala 

Brak yang berlokasi di daerah Lampung barat atau persisnya di daerah Kecamatan 

Belalau, Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Banding Agung. 

Awal mula berdirinya Kerajaan Sekalabrak bermula dari datangnya 4 (empat) orang 

bangsawan keturunan Sultan Iskandar Zulkarnain, ke Sekala Brak. Sesampainya di 
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Sekala Brak ke-empat bangsawan ini menemukan Suku Tumi yang beragama 

animisme dengan menyembah pohon yang bernama Belasa Kepappang.  

Karena Suku Tumi tersebut tidak mau diubah kepercayaannya maka terjadilah 

peperangan/pertempuran yang besar dan berakhir dengan dikalahkan Suku Tumi, dan 

sebagai tanda dan bukti telah ditaklukkannya Sekala Brak maka ditebanglah 

sesembahan dari Suku Tumi tadi (Belasa Kepappang) dan dijadikan sebagai tempat 

duduk Raja dan menjadi hak milik bersama ke-empat bangsawan tersebut. 

Setelah Suku Tumi berhasil ditaklukkan oleh ke-empat bangsawan tersebut maka 

mereka sepakat untuk membagi masing-masing daerahnya di Sekala Brak dan  

berkuasa mutlak dalam wilayah kekuasaannya tersebut, tetapi untuk menjalin 

kebersamaan dalam kesatuan maka mereka juga membentuk persekutuan yang disebut 

Paksi Pak, dan ini merupakan kerajaan yang pertama di Sekala Brak (Daud, 2012: 44) 

Dataran Sekala Brak akhirnya dikuasai oleh keempat Paksi, Maka Sekala Brak 

kemudian diperintah oleh keempat Paksi dengan menggunakan nama Paksi Pak Sekala 

Brak. Inilah cikal bakal Kepaksian Sekala Brak yang merupakan puyang bangsa 

Lampung. 

C. Tinjauan Tentang Komunikasi Antar Pribadi 

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, 

yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, 

baik secara verbal atau nonverbal. Komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi 

yang hanya dua orang, seperti suami istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru-murid 

dan sebagainya (Mulyana, 2000: 73). 
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Terdapat berbagai tujuan dalam komunikasi interpersonal. Tujuan komunikasi tidak 

perlu disadari pada saat terjadinya pertemuan dan juga tidak perlu ditanyakan, tujuan ini 

boleh disadari atau tidak disadari dan boleh disengaja atau tidak disengaja. Diantara 

tujuan-tujuan itu adalah sebagai berikut:  

1. Menemukan diri sendiri, salah satu tujuan komunikasi interpersonal adalah 

menemukan personal atau pribadi. Bila kita terlibat dalam pertemuan interpersonal 

dengan orang lain kita belajar banyak sekali tentang diri kita maupun orang lain. 

Kenyataannya sebagian besar dari persepsi kita adalah hasil dari apa yang telah kita 

pelajari dalam pertemuan interpersonal. Komunikasi interpersonal memberikan 

kesempatan kepada kita untuk berbicara tentang apa yang kita sukai atau mengenai 

diri kita.  

2. Menemukan dunia luar hanya komunikasi interpersonal menjadikan kita dapat 

memahami lebih banyak tentang diri kita dan orang lain yang berkomunikasi dengan 

kita. Hal ini menjadikan kita memahami lebih baik dunia luar, dunia objek, kejadian-

kejadian dan orang lain.  

3. Membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti, Salah satu keinginan orang 

yang paling besar adalah membentuk dan memelihara hubungan dengan orang lain. 

Banyak dari waktu kita pergunakan dalam komunikasi interpersonal diabdikan untuk 

membentuk dan menjaga hubungan dengan orang lain.  

4. Berubah sikap dan tingkah laku, banyak waktu kita gunakan untuk mengubah sikap 

dan tingkah laku orang lain dengan pertemuan interpersonal. Kita boleh 

menginginkan mereka memilih cara tertentu. Kita lebih sering membujuk melalui 

komunikasi interpersonal dari pada komunikasi media massa.  
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5. Untuk bermain dan kesenangan, bermain mencakup semua aktivitas yang 

mempunyai tujuan utama adalah mencari kesenangan. Dengan melakukan 

komunikasi interpersonal semacam itu dapat memberikan keseimbangan yang 

penting dalam pikiran yang memerlukan rileks dari semua keseriusan dilingkungan 

kita.  

6. Untuk membantu ahli-ahli kejiwaan, ahli psikologi klinis dan terapi menggunakan 

komunikasi interpersonal dalam kegiatan profesional mereka mengarahkan kliennya. 

Kita semua juga berfungsi membantu orang lain dalam interaksi interpersonel kita 

sehari-hari. Apakah profesional atau tidak profesional, keberhasilan memberikan 

bantuan tergantung kepada pengetahuan dan keterampilan komunikasi interpersonal. 

(Muhammad, 2009: 165-168) 

 

D. Tinjauan Tentang Komunikasi Kelompok 

1. Komunikasi kelompok 

Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang 

berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama 

lainnya dan memandang mereka sebagian dari kelompok tersebut, meskipun 

mempunyai peran berbeda. Misalnya: keluarga, tetangga, kawan-kawan terdekat, 

kelompok diskusi, dsb.  

Komunikasi kelompok merujuk pada komunikasi yang dilakukan kelompok kecil 

bersifat tatap-muka. Komunikasi kelompok melibatkan juga komunikasi 

antarpribadi, karena itu kebanyakan teori komunikasi antarpribadi berlaku juga bagi 

komunikasi kelompok (Mulyana, 2001: 2). 



14 
 

 

Menurut David Krech  dalam buku Individual In Society yang diterbitkan Univercity 

Of California  dikemukakan bahwa komunikasi kelompok dapat dipetakan menjadi 3 

kelompok komunikasi (Krech, 1982: 456) yaitu;  

 

1. Small groups (kelompok yang berjumlah sedikit)  

yaitu komunikasi yang melibatkan sejumlah orang dalam interaksi satu dengan 

yang lain dalam suatu pertemuan yang bersifat berhadapan. Ciri-ciri kelompok 

seperti ini adalah kelompok komunikan dalam situasi berlangs ungnya 

komunikasi mempunyai kesempatan untuk memberikan tanggapan, dalam hal ini 

komunikator dapat berinteraksi atau melakukan komunikasi antar pribadi. 

2. Medium groups (agak banyak) 

Komunikasi dalam kelompok sedang lebih mudah sebab bisa diorganisir dengan 

baik dan terarah, misalnya komunikasi antara satu bidang dengan bidang yang 

lain dalam organisasi atau perusahaan. 

3. Large groups (jumlah banyak)  

Merupakan komunikasi yang melibatkan interaksi antara kelompok dengan 

individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. 

Komunikasinya lebih sulit dibandingkan dengan dua kelompok di atas karena 

tanggapan yang diberikan komunikan lebih bersifat emosional. 

Komunikasi kelompok terjadi ketika tiga orang atau lebih bertatap muka, biasanya 

di bawah pengarahan seorang pemimpin untuk mencapai tujuan atau sasaran 

bersama dan mempengaruhi satu sama lain. Lebih mendalam ketiga ilmuwan 
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tersebut menjabarkan sifat-sifat komunikasi kelompok (Curtis, 2005:149) sebagai 

berikut:  

1. Kelompok berkomunikasi melalui tatap muka;  

2. Kelompok memiliki sedikit partisipan;  

3. Kelompok bekerja di bawah arahan seseorang pemimpin;  

4. Kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama;  

5. Anggota kelompok memiliki pengaruh atas satu sama lain. 

Peranan yang dimainkan oleh anggota kelompok dapat membantu penyelesaian 

tugas kelompok, memelihara suasana emosional yang lebih baik, atau hanya 

menampilkan kepentingan individu saja (yang tidak jarang menghambat kemajuan 

kelompok). Beal, Bohlen, dan Audabaugh (dalam Rakhmat, 2004: 171) meyakini 

peranan-peranan anggota-anggota kelompok terkategorikan sebagai berikut: 

1. Peranan Tugas Kelompok. Tugas kelompok adalah memecahkan masalah atau 

melahirkan gagasan-gagasan baru. Peranan tugas berhubungan dengan upaya 

memudahkan dan mengkoordinasi kegiatan yang menunjang tercapainya 

tujuan kelompok. 

2. Peranan Pemiliharaan Kelompok. Pemeliharaan kelompok berkenaan dengan 

usaha-usaha untuk memelihara emosional anggota-anggota kelompok. 

3. Peranan individual, berkenaan dengan usahan anggota kelompok untuk 

memuaskan kebutuhan individual yang tidak relevan dengan tugas kelompok. 
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2. Dinamika kelompok 

Dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu 

yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lain 

dan berlangsung dalam situasi yang alami .  

Dinamika kelompok didefisikan sebagai konsep yang menggambarkan proses 

kelompok yang selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri dengan 

keadaan yang selalu berubah-ubah. Proses dinamika kelompok mulai dari individu 

sebagai pribadi yang masuk kedalam kelompok dengan latar belakang yang berbeda-

beda, belum mengenal antar individu yang ada dalam kelompok dana kemudian 

saling berinterkasi demi tujuan bersama.   

Kelompok selalu mengadakan pengawasan dan pengendalian agar para anggota 

menyesuaikan diri dengan norma- norma yang berlaku dalam kelompok. 

Konformitas perlu  agar  terdapat landasan interaksi yang sama bagi poara anggota 

kelompok. Landasan yang sama seperti itu menciptakan ketertiban dalam kehidupan 

kelompok dan kemudahandalam kordinasi , hal mana berarti peningktana efektifitas 

kerja kelompok itu didaam menjalankan fungsinya (Shaw,1979: 259-260) 

Dinamika kelompok berasal dari  kata dinamika dan kelompok. Dinamika berarti 

interaksi atau interpendensi antar kelompok satu dengan lain, sedang kelompok 

adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan mempunyai tujuan bersama. 

Jadi dapat diartikan bahwa dinamika kelompok yaitu suatu kumpulan invidu yang 

saling berinteraksi atau interpendensi dengan kelompok lain .  
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Ada beberapa faktor pada kelompok yang dapat mendorong orang berkinginan untuk 

menjadi anggotanya dengan harapan mendapatkan pemenuhan kebutuhan tertentu 

(Shaw,1979:83-84)  meliputi :  

1. Daya tarik yang ada pada anggota-anggota kelompok itu  

2. Daya tarik yang berasal dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok  

3. Daya tarik yang diberika oleh tujuan yang hendak dicapai oleh kelompok 

4. Daya tarik .dari kenggotaan itu sendiri 

Selanjutnya, terdapat faktor-faktor lain diluar kelompok oleh seseorang dirasakan 

dapat dicapai melalui keanggotaan kelompok itu, yaitu :  

1. Daya tarik oleh orang lain di luar kelompok, yang menurut perkiraan seseorang 

akan dapat didekatinya memlalui kelompok itu  

2. Daya tarik dari tujuan-tujuan tertentu diluar tujuan kelompok, namun diharapkan 

dapat dicapai apabila ia menjadi anggota kelompok itu.  

 

E. Tinjauan Tentang Komunikasi Organisasi 

kegiatan organisasi tidak pernah luput dari kegiatan komunikasi. Komunikasi 

memegang peranan penting dalam kegiatan dan aktivitas komunikasi. Komunikasi 

organisasi sebagai petunjuk dan penafsiran pesan antara unit-unit komunikasi yang 

merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit 

komunikasi dalam hubungan-hubugan hierarkis antara yang satu dengan lainnya dan 

berfungsi dalam suatu lingkungan  (Mulyana, 2001:208) 

Secara lengkap  menurut  Rogers (dalam Effendy, 2004:114) organisasi didefinisikan 

sebagai suatu sistem yang mapan dari mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan 
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bersama, melalui suatu jenjang kepangkatan dan pembagian tugas. Goldhaber (dalam 

Fajar, 2009:122) mengatakan komunikasi organisasi adalah arus pesan dalam suatu 

jaringan yang sifat hubungannya saling bergantung satu sama lain 

Komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan didalam 

organisasi dalam  kelompok formal maupun informal organisasi. Jika organisasi 

semakin besar dan semakin kompleks, maka demikian juga komunikasinya ( Devito, 

2011:340)  

Korelasi antara ilmu komunikasi dengan organisasi terletak pada peninjauannya yang 

terfokus kepada manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi itu 

Menurut Pace & Faules, ada dua perspektif utama yang akan mempengaruhi bagaimana 

komunikasi organisasi didefinisikan (Pace,2006:33) yaitu : 

1. Perspektif objektif menekankan definisi komunikasi organisasi sebagai pertunjukan 

dan penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari 

suatu organisasi tertentu. Fokusnya adalah penanganan pesan, yakni menerima, 

menafsirkan, dan bertindak berdasarkan informasi dalam suatu peristiwa komunikasi 

organisasi. Komunikasi dipandang sebagai alat untuk merekayasa atau 

mengkonstruksi organisasi yang memungkinkan individu (anggota organisasi) 

beradaptasi dengan lingkungan organisasi.  

2. Perspektif subjektif mendefinisikan komunikasi organisasi sebagai proses penciptaan 

makna atas interaksi diantara unit-unit organisasi yang menciptakan, memelihara, 

dan mengubah organisasi. Fokusnya adalah bagaimana individu 
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F. Tinjauan Komunikasi Dalam Budaya 

Samovar dan Rich E Porter (1993:26) menyatakan bahwa hubungan reciprocal (timbal 

balik) antara budaya dan komunikasi penting untuk dipahami bila ingin mempelajari 

komunikasi antarbudaya secara mendalam. Hal ini terjadi karena melalui budayalah 

orang-orang dapat belajar berkomunikasi. 

Selanjutnya Porter dan Samovar kembali menegaskan, kemiripan budaya dalam 

persepsi akan memungkinkan pemberian makna yang cenderung mirip pula terhadap 

suatu realitas sosial atau peristiwa tertentu. Sebagaimana kita memiliki latar belakang 

budaya yang berbeda-beda maka dengan sendirinya akan mempengaruhi cara dan 

praktek berkomunikasi kita. 

Banyak aspek/unsur dari budaya yang dapat mempengaruhi perilaku komunikasi 

seseorang. Pengaruh tersebut muncul melalui suatu proses persepsi dan pemaknaan 

suatu realitas. 

Berikut kita akan membicarakan beberapa unsur sosial budaya sebagai bagian dari 

komunikasi antarbudaya, yang dapat berpengaruh secara langsung terhadap makna-

makna yang kita bangun dalam persepsi kita sehingga mempengaruhi perilaku 

komunikasi kita (Samovar, 1993:28-32). 

1. Sistem kepercayaan (belief), dan sikap (attitude ) 

Kepercayaan merupakan kemungkinan-kemungkinan subyektif yang diyakini 

individu bahwa suatu obyek atau peristiwa memiliki karakteristik-karakteristik 

tertentu. Kepercayaan melibatkan hubungan antara objek yang dipercayai dan 

karakteristik-karakteristik yang membedakannya. Selanjutnya ditegaskan lagi, 
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budaya ternyata memainkan peranan yang sangat kuat dalam pembentukan 

kepercayaan. 

Dalam konteks komunikasi antar budaya, kita tidak bisa memvonis bahwa suatu 

kepercayaan itu salah dan benar. Bila kita ingin membangun suatu komunikasi yang 

memuaskan dan sukses maka kita harus menghargai kepercayaan dari lawan bicara 

kita yang sekalipun apa yang dipercayainya itu tidak sesuai dengan apa yang kita 

percayai. 

 

2. nilai (values)  

Sementara nilai-nilai dijelaskan Porter dan Samovar sebagai aspek evaluatif dari 

sistem-sistem kepercayaan. Dimensi evaluatif dari nilai-nilai ini meliputi kualitas 

kemanfaatan, kebaikan, estetika, kemampuan memuaskan kebutuhan dan 

kesenangan. 

Dalam pandangan Mulyana (2004:43), nilai merupakan kepercayaan yang relatif 

bertahan lama akan suatu benda, peristiwa, dan fenomena berdasarkan kriteria 

tertentu. 

Nilai-nilai budaya tersebut kemudian dipakai oleh seseorang menjadi rujukan dalam 

mempersepsi apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar dan yang salah, 

sejati dan palsu, positif dan negatif, dll. Nilai-nilai rujukan ini kemudian akan 

mempengaruhi perilaku komunikasi seseorang sehingga dapat membedakan atau 

mentaati perilaku yang mana yang harus dilakukan dan perilaku komunikasi yang 

seperti apa yang harus dihindari (Samovar, 1993:29). 
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Nilai-nilai dalam suatu budaya tampak dalam bentuk perilaku-perilaku para anggota 

budaya sebagaimana dituntut atau disyaratkan oleh budaya yang bersangkutan. 

Misalnya, umat muslim dituntut untuk menjalankan ibadah puasa dalam bulan 

Ramadhan, umat katholik dituntut untuk menghadiri misa, dsb. Nilai-nilai ini disebut 

oleh Porter dan Samovar sebagai nilai-nilai normatif. 

3. Selanjutnya, kepercayaan dan nilai ini berkontribusi pada pengembangan sikap. 

Sikap dalam pandangan Porter dan Samovar dipahami sebagai suatu kecenderungan 

yang diperoleh dengan cara belajar untuk merespons suatu objek atau realitas secara 

konsisten. Sikap tersebut dipelajari dalam suatu konteks budaya. 

Martin dan Thomas (2004: 97-99) mengulas bagaimana komunikasi mempengaruhi 

budaya. Dijelaskan, bahwa budaya tidak akan bisa terbentuk tanpa komunikasi. Pola-

pola komunikasi yang tentunya sesuai dengan latar belakang dan nilai-nilai budaya akan 

menggambarkan identitas budaya seseorang. 

Contoh yang paling sederhana, Wilibrodus, seorang mahasiswa yang berasal dari 

Manggarai berbicang-bincang dengan Andre dari suku Rote. Dialek yang terdengar baik 

dari Wilibrodus maupun Andre tersebut setidaknya mencerminkan identitas budaya 

masing-masing. Dari dialek Manggarai yang disampaikan Wilibrodus setidaknya 

memberi gambaran bahwa ia adalah seorang anggota dari komunitas budaya Manggarai. 

Begitu pun dengan Andre. 

Jadi jelaslah bahwa perilaku-perilaku komunikasi yang sudah terbangun dan terpola 

sedemikian rupa sehingga melahirkan suatu kharakteristik yang khas akan membentuk 

suatu kebiasaan/budaya komunikasi bagi suatu komunitas budaya tertentu. Singkatnya, 
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aktivitas komunikasi dari seorang anggota budaya dapat merepresentasikan 

kepercayaan, nilai, sikap dan bahkan pandangan dunia dari budayanya itu. Selain itu, 

melalui komunikasi dapat pula memperkuat nilai-nilai dasar dan esensial suatu budaya. 

G. Teori Yang Mendukung Penelitian 

1. Teori jaringan ( Peter R Monge dan Noshir S Contractor) 

Penelitian ini menggunanakan teori Jaringan. Teori ini pertama kali dikemukakan 

oleh Peter R. Monge dan Noshir S. Contractor, dimana ada satu cara lain untuk 

melihat struktur organisasi adalah dengan meneliti pola-pola interaksi dalam 

organisasi guna mengetahui siapa berkomunikasi dengan siapa. 

 Jaringan atau networks didefinisikan sebagai social structures created by 

communication among individual and groups (struktur social yang diciptakan 

melalui komunikasi di antara sejumlah individu dan kelompok). Ketika orang 

berkomunikasi dengan orang lain, maka terciptalah hubungan (link) yang merupakan 

garis-garis komunikasi dalam organisasi. Sebagian dari hubungan itu merupakan 

jaringan formal (formal network) yang dibentuk oleh aturan-aturan organisasi seperti 

struktur organisasi.  

Namun, jaringan formal pada dasarnya mencakup hanya sebagian dari struktur yang 

terdapat pada organisasi. Selain jaringan formal terdapat juga jaringan informal 

(emergent network) yang Teori jaringan atau network (Peter R. Monge & Noshir S. 

Contractor) didefinisikan sebagai struktur sosial yang diciptakan melalui komunikasi 

diantara sejumlah individu dan kelompok. Ketika orang berkomunikasi dengan orang 
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lain, maka terciptalah hubungan yang merupakan garis-garis komunikasi dalam 

organisasi.  

Sebagian dari hubungan itu merupakan jaringan formal yang dibentuk oleh aturan-

aturan organisasi seperti struktur organisasi. Namun jaringan itu hanya mencakup 

sebagian dari struktur yang terdapat dalam organisasi. Saluran komunikasi nonformal 

yang terbentuk melalui kontak atau interaksi yang terjadi diantara anggota organisasi 

setiap harinya (Morrisan, 2009: 50) 

Jaringan dalam kelompok (group network) terbentuk karena individu cenderung 

berkomunikasi lebih sering dengan anggota organisasi tertentu lainnya. Organisasi 

pada dasarnya terbentuk dari kelompok-kelompok yang lebih kecil yang terhubung 

bersama-sama dalam kelompok-kelompok yang lebih besar dalam jaringan 

organisasi (organizational network). Skema sederhana gambaran suatu jaringan 

antara lain adalah : 

Jika menganalisis jaringan, maka beberapa hal yang akan terlihat adalah : 

1. Cara-cara setiap dua orang berinteraksi atau berhubungan yang disebut dengan 

analisis dyad. 

2. Bagaimana setiap tiga orang saling berinteraksi, yang disebut dengan analisis 

triad. 

3. Dapat pula melakukan analisis kelompok dan bagaimana kelompok kemudian 

terbagi menjadi beberapa kelompok. 

4. Cara-cara bagaimana berbagai kelompok itu saling berhubungan satu sama lain 

dalan suatu jaringan global (global network) 
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Dari hasil dan pemaparan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut teori 

jaringan unit organisasi paling dasar adalah hubungan di antara dua orang. 

Selanjutnya dalam sistem organisasi terdiri atas hubungan yang tak terhitung 

jumlahnya yang membentuk kelompok-kelompok yang terhubung dengan organisasi. 

Hubungan juga dapat menentukan peran jaringan (network role) tertentu yang berarti 

bahwa anggota menghubungkan beberapa kelompok dalam cara-cara tertentu. Ketika 

anggota organisasi berkomunikasi satu sama lain, mereka melaksanakan atau 

memenuhi berbagai peran dalam hubungannya dengan jaringan terdiri atas beberapa 

peran sebagai jembatan, penghubung, dan pemisah. 

Hubungan dan jaringan juga dapat dicirikan melalui sejumlah kualitas lain yang 

dimilikinya, yaitu seperti berikut ini : 

1. Ada kalanya suatu hubungan bersifat ekslusif, tetapi umumnya hubungan 

bersifat terbuka atau inklusif. 

2. Konsep lain adalah sentralitas atau sentrality, yang menunjukkan seberapa luas 

terhubung dengan orang lain. 

3. Hubungan juga sangat beragam dalam hal frekuensi dan stabilitasnya, yaitu 

sebarapa sering hubungan itu terjadi dan seberapa besar hubungan itu dapat 

diperjkirakan atau diprediksi. 

4. Hubungan juga dapat ditinjau dari ukurannya, yaitu banyak sedikitnya sejumlah 

anggota. Pada intinya peneliti jaringan harus melihat berbagai variable yang 

terkait dengan keterhubungan berbagai individu dalam jaringan. 



25 
 

 

Terdapat cukup banyak pemikiran yang membahas cara-cara jaringan berfungsi 

dalam organisasi. Misalnya jaringan dapat : 

1. Mengontrol aliran informasi. 

2. Menyatukan orang-orang dengan kepentingan yang sama. 

3. Membangun interpretasi yang sama. 

4. Mendorong pengaruh sosial. 

5. Memungkinkan terjadinya tukar menukar sumber daya 

Dengan demikian teori Jaringan memberikan gambaran mengenai organisasi, atau 

lebih tepatnya memberikan berbagai gambaran dan menjelaskan salah satu fungsi 

organisasi  

Gagasan dasar yang sangat penting mengenai jaringan adalah‘keterhubungan’ atau 

‘keterkaitan (connectedness) yaitu ide bahwa terdapat jalur komunikasi yang relatif 

stabil di antara individu-individu anggota organisasi. Para individu yang saling 

berkomunikasi satu sama lain akan terhubung bersama-sama ke dalam kelompok-

kelompok yang pada gilirannya kelompok-kelompok itu akan saling berhubungan 

membentuk jaringan keseluruhan.  

Setiap orang memiliki seperangkat hubungan yang unik dengan orang lain yang 

disebut ‘jaringan personal’(personal network). Jaringan dalam kelompok (group 

network) terbentuk karena individu cenderung berkomunikasi lebih sering deng an 

anggota organisasi tertentu lainnya.  
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Organisasi pada dasarnya terbentuk dari kelompok-kelompok yang lebih kecil yang 

terhubung bersama-sama dalam kelompok yang lebih besar dalam jaringan 

organisasi (organizational network). Unit organisasi paling dasar, menurut teori 

jaringan, adalah hubungan di antara dua orang. Sistem organisasi terdiri atas 

hubungan yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk kelompok-kelompok yang 

terhubung dengan organisasi.  

Suatu hubungan ditentukan melalui jumlah tujuan yang ingin dicapai (apakah 

memiliki satu atau beberapa tujuan), berapa banyak orang yang terlibat, dan fungsi 

suatu hubungan dalam organisasi (Morisan,2009:52). Hubungan juga dapat 

menentukan suatu ‘peran jaringan’ (network role) tertentu yang berarti bahwa 

anggota menghubungkan beberapa kelompok dengan cara-cara tertentu. 

Ketika anggota organisasi berkomunikasi satu sama lain, mereka melaksanakan atau 

memenuhi berbagai peran dalam hubungannya dengan jaringan yang terdiri atas 

peran sebagai jembatan, penghubung, dan pemisah. 

2. Teori Penyebaran Informasi/ Difusi Inovasi (Everet M Rogers) 

Teori difusi yang paling terkemuka dikemukakan oleh Everett Rogers dan para 

koleganya. Rogers menyajikan deksripsi yang menarik mengenai mengenai 

penyebaran dengan proses perubahan sosial, di mana terdiri dari penemuan, difusi 

(atau komunikasi), dan konsekuensi-konsekuensi.  

Perubahan seperti di atas dapat terjadi secara internal dari dalam kelompok atau 

secara eksternal melalui kontak dengan agen-agen perubahan dari dunia luar. Kontak 
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mungkin terjadi secara spontan atau dari ketidaksengajaan, atau hasil dari rencana 

bagian dari agen-agen luar dalam waktu yang bervariasi, bisa pendek, namun 

seringkali memakan waktu lama. 

Termasuk ke dalam pengertian peran komunikasi secara luas dalam mengubah 

masyarakat melalui penyebar serapan ide-ide dan hal-hal baru adalah kegiatan yang 

dikenal dengan difusi inovasi. Difusi merupakan suatu bentuk khusus komunikasi. 

Menurut Rogers dan Shoemoker  (Rogers, 1971: 476), studi difusi mengkaji pesan-

pesan yang berupa ide-ide ataupun gagasan baru. Lalu karena pesan-pesan yang 

disampaikan itu merupakan hal-hal yang baru, maka di pihak penerima akan 

menimbulkan perilaku yang berbeda pada penerima pesan, dari pada kalau si 

penerima pesan berhadapan dengan pesan-pesan biasa yang bukan inovasi 

Menurut Robbins, inovasi adalah perubahan, penemuan sesuatu yang baru, baik 

berupa gagasan, metode, alat, produk, atau hal lainnya (Robbins, 1997:532). 

Dalam difusi inovasi ini, satu ide mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun untuk 

dapat tersebar. Rogers menyatakan bahwa pada realisasinya, satu tujuan dari 

penelitian difusi adalah untuk menemukan sarana guna memperpendek 

keterlambatan ini. Setelah terselenggara, suatu inovasi akan mempunyai 

konsekuens.- konsekuensi, mungkin mereka berfungsi atau tidak, langsung atau tidak 

langsung, nyata atau laten (dalam Littlejohn, 2009: 455-456). 

 

  Teori Difusi Inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi 

disampaikan (dikomunikasikan) melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu 

kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Hal tersebut sejalan dengan 
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pengertian difusi dari Rogers (Rogers, 1961: 475), yaitu “as the process by which an 

innovation is communicated through certain channels over time among the members 

of a social system.” Lebih jauh dijelaskan bahwa  difusi adalah suatu bentuk 

komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaranan pesan-pesan yang 

berupa gagasan baru, atau dalam istilah Rogers (Rogers, 1961: 475), difusi 

menyangkut “which is the spread of a new idea from its source of invention or 

creation to its ultimate users or adopters.”  

Sesuai dengan pemikiran Rogers, dalam proses difusi inovasi terdapat 4 (empat) 

elemen pokok, yaitu: 

1. Inovasi; gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. 

Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan 

individu yang menerimanya. Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang maka 

ia adalah inovasi untuk orang itu. Konsep ’baru’ dalam ide yang inovatif tidak 

harus baru sama sekali. 

2. Saluran komunikasi; yaitu ’alat’ untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari 

sumber kepada penerima. Dalam memilih saluran komunikasi, sumber paling 

tidak perlu memperhatikan  

a. Tujuan diadakannya komunikasi dan  

b. Karakteristik penerima.  

Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada 

khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih 

tepat, cepat dan efisien, adalah media massa. Tetapi jika komunikasi 
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dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, 

maka saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal. 

3. Jangka waktu; proses keputusan inovasi, dari mulai seseorang mengetahui 

sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan 

terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak 

dimensi waktu terlihat dalam  

a.   Proses pengambilan keputusan inovasi,  

b Keinovatifan seseorang: relatif lebih awal atau lebih lambat   dalam menerima 

inovasi 

c.   Kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial. 

4. Sistem sosial yaitu kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat 

dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan 

bersama    

Pada masyarakat yang sedang membangun seperti di negara-negara berkembang, 

penyebar serapan inovasi terjadi terus menerus, dari suatu tempat ke tempat yang 

lain, dari suatu waktu ke waktu yang berikutnya, dan dari bidang tertentu ke bidang 

yang lainnya. Difusi inovasi sebagai suatu gejala kemasyarakatanan berlangsung 

berbarengan dengan perubahan sosial yang terjadi. Bahkan kedua hal itu merupakan 

sesuatu yang saling menyebabkan satu sama lain.  

Penyebar serapan inovasi menyebabkan masyarakat menjadi berubah, dan 

perubahan sosial pun merangsang orang untuk menemukan dan menyebarluaskan 

hal-hal yang baru. Masuknya inovasi ke tengah suatu sistem sosial terutama karena 

terjadinya komunikasi antaranggota suatu masyarakat, ataupun antara suatu 
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masyarakat dengan masyarakat yang lain/ dengan demikian komunikasi merupakan 

faktor yang penting untuk terjadinya suatu perubahan sosial. Melalui saluran-saluran 

komunikasilah terjadi pengenalan, pemahaman,penilaian, yang kelak akan 

menghasilkan penerimaan ataupun penolakan terhadap suatu inovasi.  

Suatu inovasi biasanya terdiri dari dua komponen, yakni komponen ide dan 

komponen objek (aspek material atau produk fisik dari ide tadi). Setiap inovasi 

memiliki komponen ide, namun banyak juga yang tidak mempunyai rujukan fisik. 

Penerimann terhadap suatu inovasi yang memiliki kedua komponen tersebut 

memerlukan adopsi yang berupa tindakan. Sedangkan inovasi yang hanya 

mempunyai komponen ide, penerimaannya pada hakikatnya lebih merupakan suatu 

putusan simbolik (Nasution, 2005: 125). 

 

H. Tinjauan Tentang Pola Komunikasi  

Pola komunikasi merupakan suatu sistem penyampaian pesan melalui lambang tertentu, 

mengandung arti, dan pengoperan perangsang untuk mengubah tingkah laku individu 

lain. Pola komunikasi dapat dipahami sebagai pola hubungan antara dua orang atau 

lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan 

yang dimaksud dapat dipahami (Djamarah, 2004:1). 

Pola Komunikasi terdiri atas beberapa macam yaitu : 

1. Pola Komunikasi satu arah adalah proses penyampaian pesan dari komunikator 

kepada komunikan baik menggunakan media maupun tanpa media, tanpa ada umpan 

balik dari komunikan dalam hal ini komunikan bertindak sebagai pendengar saja. 
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2. Pola Komunikasi dua arah atau timbal balik (Two way traffic communication) yaitu 

komunikator dan komunikan menjadi saling tukar fungsi dalam menjalani fungsi 

mereka, komunikator pada tahap pertama menjadi komunikan dan pada tahap 

berikutnya saling bergantian fungsi. Namun pada hakekatnya yang memulai 

percakapan adalah komunikator utama, komunikator utama mempunyai tujuan 

tertentu melalui proses komunikasi tersebut, Prosesnya dialogis, serta umpan balik 

terjadi secara langsung (Siahaan, 1991 : 57). 

3. Pola komunikasi multi arah yaitu proses komunikasi terjadi dalam satu kelompok 

yang lebih banyak di mana komunikator dan komunikan akan saling bertukar 

pikiran secara dialogis (Effendy, 2003: 141). 

 

Denis Mc.Quail (dalam Sendjaja, 1993 : 39) menyatakan bahwa secara umum pola 

komunikasi terbagi menjadi enam tingkatan yaitu sebagai berikut:  

1. Intrapersonal Communication yaitu proses komunikasi yang terjadi dalam diri 

seseorang, berupa proses pengolahan informasi, melalui pancaindra dan sistem syaraf 

misalnya berfikir, merenung, mengingat-ingat sesuatu, menulis surat dan 

menggambar.  

2. Interpersonal Communication yaitu komunikasi yang dilakukan secara langsung 

antara seseorang dengan orang lain, misalkan percakapan tatap muka diantara dua 

orang, surat menyurat pribadi, dan percakapan melalui telepon. Corak komunikasi 

juga lebih bersifat pribadi, dalam arti pesan atau informasi yang disampaikan hanya 

ditujukan untuk kepentingan pribadi para pelaku komunikasi yang terlibat.  
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3. Komunikasi dalam kelompok yaitu kegiatan komunikasi yang berlangsung antara 

dua kelompok, pada tingkatan ini setiap individu masing-masing berkomunikasi 

sesuai dengan pesan dan kedudukannya dalam kelompok bukan bersifat pribadi.  

4. Komunikasi antar kelompok atau asosiasi yaitu kegiatan komunikasi yang 

berlangsung antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya atau suatu asosiasi 

dengan asosiasi lainnya. Jumlah pelaku yang terlibat dalam komunikasi jenis ini 

boleh jadi hanya dua atau beberapa orang saja, tetapi masing-masing membawa 

pesan dan kedudukannya sebagai wakil dari kelompok masing-masing.  

5. Komunikasi organisasi adalah mencakup kegiatan organisasi dan komunikasi antar-

organisasi. Sifat pola komunikasi ini lebih formal dan mengutamakan prinsip-prinsip 

efisiensi dalam melaksanakan kegiatan komunikasinya. 

6. Komunikasi dengan masyarakat luas dimana pada tingkat komunikasi ini komunikasi 

ditujukan pada masyarakat luas.  

Salah satu tantangan besar dalam menentukan pola komunikasi organisasi adalah proses 

yang berhubungan dengan jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi dapat membantu 

menentukan iklim dan moral organisasi, yang pada gilirannya akan berpengaruh pada 

jaringan komunikasi. Tantangan dalam menentukan pola komunikasi organisasi adalah 

bagaimana menyampaikan informasi keseluruh bagian organisasi dan bagaimana 

menerima informasi dari seluruh bagian organisasi 

Pola komunikasi yang dimaksud di sini adalah gambaran tentang bentuk atau cara yang 

digunakan seseorang atau sekelompok orang dalam menyampaikan pesan baik secara 

langsung maupun melalui media dalam konteks hubungan dan interaksi yang 

berlangsung dalam masyarakat. 
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I. Tinjauan Tentang Jaringan Komunikasi 

Jaringan komunikasi adalah penggambaran “how say to whom” (siapa berbicara kepada 

siapa) dalam suatu sistem sosial. Jaringan komunikasi menggambarkan komunikasi 

interpersonal, dimana terdapat pemuka-pemuka opini dan pengikut yang saling 

memiliki hubungan komunikasi pada suatu topik tertentu, yang terjadi dalam suatu 

sistem sosial tertentu seperti sebuah desa, sebuah organisasi, ataupun sebuah perusahaan 

(Gonzales, 1993:90). 

Pengertian jaringan komunikasi menurut Rogers (Rogers, 1983: 323) adalah suatu 

jaringan yang terdiri dari individu-individu yang saling berhubungan, yang 

dihubungkan oleh arus komunikasi yang terpola. Knoke dan Kuklinski (Knoke, 1982: 

43) melihat jaringan komunikasi sebagai suatu jenis hubungan yang secara khusus 

merangkai individu-individu. obyek-obyek dan peristiwa-peristiwa. Sedangkan Farace 

(dalam Berberg, 1987: 239) melihat jaringan komunikasi sebagai suatu pola yang 

teratur dari kontak antara person yang dapat diidentifikasi sebagai pertukaran informasi 

yang dialami seseorang di dalam sistem sosialnya. Dari berbagai pengertian tersebut di 

atas adalah rangkaian hubungan diantara individu sebagai akibat terjadinya pertukaran 

informasi, sehingga membentuk pola-pola atau model-model jaringan komunikasi 

tertentu. 

Analisis jaringan komunikasi merupakan metode penelitian untuk mengidentifikasi 

struktur komunikasi dalam suatu sistem, dimana data hubungan mengenai arus 

komunikasi dianalisa menggunakan beberapa tipe hubungan-hubungan interpersonal 

sebagai unit analisa. Tujuan penelitian komunikasi menggunakan analisis jaringan 
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komunikasi adalah untuk memahami gambaran umum mengenai interaksi manusia 

dalam suatu sistem (Rogers, 1981:177). Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam 

analisis jaringan komunikasi adalah :  

1.  Mengidentifikasi klik dalam suatu sistem 

2. Mengidentifikasi peranan khusus seseorang dalam jaringan komunikasi,   misalnya 

sebagai liaisons, bridges dan isolated 

3. Mengukur berbagai indikator (indeks) struktur komunikasi, seperti keterhubungan 

klik, keterbukaan klik, keintegrasian klik, dan sebagainya.  

 

Klik dalam jaringan komunikasi adalah bagian dari sistem (sub sistem) dimana anggota-

anggotanya relatif lebih sering berinteraksi satu sama lain dibandingkan dengan 

anggota-anggota lainnya dalam sistem komunikasi (Rogers, 1981:138 ).  

Dalam proses difusi, untuk mendapatkan informasi bagi anggota kelompok, dalam 

jaringan komunikasi terdapat peranan-peranan sebagai berikut (Rogers, 1981:25 ) :  

1. Liaison, yaitu orang yang menghubungkan dua atau lebih kelompok/sub kelompok, 

akan tetapi Liaison bukan anggota salah satu kelompok/sub kelompok.  

2. Gatekeeper, yaitu orang melakukan penyaringan terhadap informasi yang masuk 

sebelum dikomunikasikan kepada anggota kelompok/sub kelompok.  

3. Bridge, yaitu anggota suatu kelompok/sub kelompok yang berhubungan dengan 

kelompok/ sub kelompok lainnya.  

4.  Isolate , yaitu mereka yang tersisih dalam suatu kelompok/sub kelompok  

5. Kosmopolit, yaitu seseorang dalam kelompok/sub kelompok yang menghubungkan 

kelompok/sub kelompok dengan kelompok/sub kelompok lainnya atau pihak luar.  
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6. Opinion Leader, yaitu orang yang menjadi pemuka pendapat dalam suatu 

kelompok/sub kelompok. 

7. Star yaitu orang yang menjadi pemusatan jalur informasi dari individu lainnya dalam 

suatu jaringan komunikasi 

8. Neglectee yaitu orang yang memilih untuk mendapatkan suatu informasi tapi tidak 

dipilih sebagai sumber informasi 

 

Dalam kelompok formal maupun informal pola komunikasi sangat  dibutuhkan untuk 

terciptanya kelarasan penyaluran pesan dalam setiap individu yang menjadi bagian dari 

sebuah kelompok, agar dapat memaksimalkan hasil dan meminimalisir hal yang tidak 

diinginkan/ hambatan untuk mencapai tujuan.  

Menurut Devito (Devito, 2011:382) ada lima struktur jaringan komunikasi kelompok, 

kelima struktur tersebut adalah:  

1. Struktur Lingkaran 

Struktur lingkaran tidak memiliki pemimpin. Semua anggota posisinya sama. Mereka 

memiliki wewenang atau kekuatan yang sama untuk mempengaruhi kelompok. 

Setiap anggota bisa berkomunikasi dengan dua anggota lain disisinya. 

                                                                       

Struktur Lingkaran 

Gambar.1 
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2. Struktur Roda 

Struktur roda memiliki pemempin yang jelas. Yaitu yang posisinya dipusat. Orang 

ini merupakan satu-satunya yang dapat mengirim dan menirima pesan dari semua 

anggota. Oleh karena itu, jika seorang anggota ini berkomunikasi dengan anggota 

lain, maka pesannya  harus disampaikan melalui pemimpinnya. 

Orang yang berada ditengah (pemimpin) mempunyai wewenang dan kakuasaan 

penuh untuk mempengaruhi anggotanya. Penyelesaian masalah dalam struktur roda 

bisa dibilang cukup efektif tapi kefektifan itu hanya mencakup masalah  yang 

sederhan saja. 

 

                                                  

                                                      Struktur Roda 

Gambar.2 

 

3. Struktur Y 

Strukut Y relatif kurang tersentralisasi dibanding dengan struktur roda tetapi lebih 

tersentralisasi dibandingkan dengan pola lainnya. Pada struktur Y juga terdapat 

pemimpin yang jelas tetapi semua anggota lainya berperan sebagai pemimpin kedua. 

Anggota ini dapat mengirimkan dan menerima pesan dari du orang lainnya. Ketiga 

anggota lainnya komunikasinya terbatas hanya dengan satu orang lainnya. 
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Jaringan Y memasukkan dua orang sentral yang menyampaikan informasi kepada 

yang lainnya pada batas luar suatu pengelompokan. Pada jaringan ini, seperti pada 

jaringan ranttai, sejumlah saluran terbuka dibatasi, dan komunikasi bersifat  

disentralisasi atau dipusatkan. Orang hanya bisa secara resmi berkomunikasi dengan 

orang-orang tertentu saja. 

 

                                                        

                                                          Struktur Y 

        Gambar.3 

 

4. Struktur Rantai 

Struktur rantai sama dengan struktur lingkaran kecuali, bahwa para anggota yang 

paling ujung hanya dapat berkomunikasi dengan satu orang saja.Keadaan terpusat 

juga terdapat disini. Orang yang berada di posisi tengah lebih berperan sebagai 

pemimpin dari pada mereka yang berada di posisi lain. 

 

                                                  

                                                       Struktur Rantai 

       Gambar.4 
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5. Struktur semua saluran, atau pola bintang  

Hampir sama dengan struktur lingkaran dalam arti semua anggota adalah sama dan 

semuanya juga memiliki kekuatan yang sama untuk mempengaruhi anggota lainnya, 

pola anggota ini memungkinkan adanya partisipasi secara optimum.  

                                                         

                                                  Struktur semua saluran  

         Gambar.5 

 

Struktur diatas memiliki keunggulan dan kekurangan, dalam sebuah kelompok atau 

organisasi struktur jaringan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok atau 

organisasi hasilnya akan menghambat arus pesan dalam komunikasi internal antara 

masing-masing anggota, ketua kelompok atau organisasi harus dengan cermat 

memutuskan jaringan seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan kelompok (Devito, 

2011:345) 

 

J. Kerangka Teori    

Kepaksian Sekala Brak merupakan suatu kelompok besar yang mempunyai tujuan dan 

melibatkan interaksi antar anggotan didalamnya. Adanya empat paksi mempermudah 

dalam menjalankan komunikasi dengan masyarakat. 
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Kepaksian Sekala Brak dapat bertahan dengan adat istiadat leluhur yang dipegang 

teguh, namun mereka pun tetap tidak melupakan dunia luar dapat bersikap kooperatif 

dengan masyarakat umum maupun pemerintah. Kepaksian ini memiliki empat paksi 

yang saling bekerja sama demi tercapainya tujuan dari kepaksian itu sendiri.  

Tentu saja bukan hal mudah dalam mencapai tujuan kepaksian. Adanya empat paksi 

membuat keempat paksi harus seiimbang dalam berkordinasi. Ditambah lagi dengan 

adanya dinamika kelompok antar kepaksian yang harus membuat kedudukan setiap 

kepaksian seimbang dalam menjalankan tujuan dari kepaksian. 

Adanya kerja sama antar kepaksian tidak terlapas dari warisan dan budaya dari 

kepaksian sendiri, serta dalam proses nya pola dan jaringan kepaksian berhubungan 

dengan teori jaringan ( Peter R Monge dan Noshir S Contractor) dan teori penyebaran  

informasi/ difusi inovasi (Everet M Rogers) 

Kebudayaan dan teori itu sendiri terbentuk juga karna adanya proses komunikasi antar 

pribadi, komunikasi kelompok, dan juga komunikasi organisasi didalam tubuh 

kepaksian. Dengan adanya proses-proses tersebut dengan dijalani dengan dinamika 

kelopompok yang terjadi maka terbentuklah Pola dan Jaringan Komunikasi Kepaksian 

sekala Brak. 

Maka kerangka pikir dari penelitian tentang Pola dan Jaringan Komunikasi kepaksian 

Sekala Brak dapat digambarkan pada tabel berikut. 
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Gambar.6  Bagan Kerangka Pemikiran 

 

Kepaksian Sekala Brak 

1.Paksi Buay Belunguh 

2. Paksi Buay Bejalan  Di Way 

3. Paksi Buay Pernong 

4. Paksi Buay Nyerupa  

Warisan budaya adat 

 

Komunikasi 

organisasi 

 

Komunikasi 

Kelompok 

 

Komunikasi 

Antar Pribadi 

 

Komunikasi 

Antar Pribadi 

 

1. Teori Jaringan 

2. Teori Penyebaran Informasi 

 

Dinamika 

Kelompok 

 

Pola dan Jaringan Komunikasi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian  

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan metode 

penelitian kualitatif. Metode kualitatif menurut Moleong (Moleong, 2004:6) adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian, misalnya, perilaku, persepsi,motivasi,tindakan dan lain-lain.penelitian 

ini juga bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk melukiskan 

variabel demi variabel, satu demi satu yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi 

aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, menurut Rakhmat (Rakhmat, 

2005: 25), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan , atau 

penghubungan dengan variabel yang lain. Deskripsi yang akan dicapai dalam penelitian 

ini adalah bagaimanakah pola dan jaringan komunikasi komunikasi pada Kepaksian 

Sekala Brak. 

 

B. Fokus penelitian 

Fokus penelitian berperan penting daalam penelitian kualitatif, yaitu untuk membatasi 

studidan bidang kajian penelitian. Tanpa adanya fokus penelitian, maka peneliti akan 

terjebak pada melimpahnya volume data yang diperolehnya hingga sekarang. Dengan 
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adanya fokus penelitian, seorang peneliti tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan 

dan data mana pula yang walaupun mungkin menarik, karena tidak relevan, tidak perlu 

dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan (Moleong, 2007:62-63). 

Fokus penelitian ini berfokus pada bagaimanakah pola dan jaringan komunikasi yang 

terjadi antara empat kepaksian yang ada didalam Kepaksian Sekala Brak. 

 

C. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan kepada Kepaksian Sekala Brak di Kabupaten Lampung Barat. 

Kepaksian Sekala Brak merupakan salah satu kerajaan adat di Indonesia yang masih 

bertahan di Indonesia hingga sekarang . 

 

D. Informan 

Informan adalah orang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan 

kondisi latar penelitian (Moleong, 2007:90). Informan yang bertindak sebagai sumber 

data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber 

(key informan) dalam penelitian ini adalah para petinggi kepaksian yang terkait dengan 

penyelenggaraan kepemerintahan di Kepaksian Sekala Brak. 

 

Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari 

tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan komplesitas dari keragaman fenomena 

sosial yang diteliti. Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik snowball 

sampling, yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa 

menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian 
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yang diperlukan. Pencarian informan akan dihentikan setelah informasi penelitian 

dianggap sudah memadai.  

 

Penentuan kriteria informan kunci telah peneliti tentukan berdasarkan atas kondisi 

Kepaksian Sekala Brak terkini. Dimana peneliti mempertimbangkan hal-hal seperti 

berikut: 

1.  Tidak ada lagi sultan-sultan dari kepaksian yang bermukim di wilayah adat 

(kebanyakan sudah bermukim di luar provinsi Lampung) dan hanya kembali 

kewilayah adat apabila ada acara adat saja 

2. Biaya penelitian, lokasi penelitian yang jauh membuat peneliti memperhatikan biaya 

penelitian agar tidak terlalu besar 

3. Waktu penelitian  yang tidak panjang. 

Adapun kriteria-kriteria penentuan Informan Kunci (key informan) yang tepat, dalam 

pemberian informasi dan data yang tepat dan akurat mengenai Pola dan Jaringan  

Kepaksian Sekala Brak, adalah sebagai berikut: 

1. Masih bertempat tinggal di wilayah adat Kepaksian Sekala brak 

2. Usia informan 25-60 tahun 

3. Keaktifan dalam kepaksian yang dibuktikan dengan kontribusi informan 

terhadap kepaksian dan juga gelar adatnya. 

Dengan kriteria yang telah ditentukan, maka peneliti akan memulai penelitian  dari 

informan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan diatas.  
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E. Sumber Data 

Menurut Umar (dalam Koestoro Basrowi, 2006:138) secara umum data diartikan 

sebagai suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain. 

Sedangkan menurut Soeratno dan Arsyad (dalam Koestoro Basrowi, 2006: 138) data  

adalah semua hasil observasi atau pengukuran yang telah dicatat untuk suatu keperluan 

tertentu. 

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu sumber data primer dan data sekunder. 

1. Data primer yaitu data terpenting dalam penelitian yang akan diteliti. Data primer 

adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melaluli pengamatan sendiri, 

maupun melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Data primer 

dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan jawaban dari daftar pertnyaan 

yang akan diajukan. 

2. Data Sekunder yaitu data yang mendukung data primer, mencakup data lokasi 

penelitian dan data lain yang mendukung masalah penelitian. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

1. Wawancara mendalam (In Depth Interview). 

Menurut Prabowo (dalam Koestoro Basrowi, 2006: 140) wawancara adalah metode 

pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, 

caranya adalah dengan cara bercakap-cakap secara tatap muka. 

Teknik wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan tanya 

jawab langsung kepada informan. Teknik wawancara yang dilakukan penulis adalah 
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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   

Menurut Ngalim Poerwoto, obsevarsi yaitu metode atau cara-cara menganalisis 

secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu 

atau kelompok secara langsung (dalam Koestoro dan Basrowi, 2006 : 144-145). 

Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di 

lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan 

yang diteliti. Observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara 

langsung tentang bagaimana pola komunikasi yang terjadi pada Kepaksian Sekala 

Bekhak. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yang dimaksudkan penulis disini adalah pengumpulan data informasi-

informasi dari Kepaksian Sekalabrak beserta dokumentasi pada saat proses 

wawancara. 

G. Teknik Pengolahan Data  

Dalam penelitian kualitatif, mengolah data adalah memberi kategori, mensistematisir, 

dan bahkan memproduksi makna oleh si “peneliti” atas apa yang menjadi pusat 

perhatiannya. 
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Mile dan Huberman (Salim, 2006: 20-24), menyebutkan ada tiga langkah pengolahan 

data kualitatif, yakni reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan 

penarikan kesimpulan (conclusion drawing and verification). Dalam pelaksanaannya 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, merupakan sebuah 

langkah yang sangat luwes, dalam arti tidak terikat oleh batasan kronologis. Secara 

keseluruhan langkah-langkah tersebut saling berhubungan selama dan sesudah 

pengumpulan data, sehingga model dari Miles dan Huberman disebut juga sebagai 

Model Interaktif. 

Berdasarkan pada penjelasan yang telah dikembangkan oleh Salim (2006: 22-23), dapat 

dijelaskan secara ringkas sebagai berikut: 

1. Reduksi data (data reduction), dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan 

pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar 

yang diperoleh 

2. .Penyajian data (data display). Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi 

tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau 

penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks 

naratif 

3. .Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification). Peneliti 

berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna 

setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi 

yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi 
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H. Teknik Analisa Data  

Analisis data kualitatif menurut Bognan & Biklen (dalam Moleong, 2007:248), adalah 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi di 

atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan 

data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil 

penelitiannya kepada orang lain. McDrury (dalam Moleong, 2007: 248) tahapan analisis 

data kualitatif adalah sebagai berikut:  

a. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam 

data. 

b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari 

data.  

c. Menuliskan ‘model’ yang ditemukan.  

d. Koding yang telah dilakukan.  

 

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, 

yaitu seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui situasi obyek penelitian. 

Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil 

wawancara, dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan 

dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang 

ada direkaman tersebut. Setelah peneliti menulis hasil wawancara tersebut kedalam 
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transkrip, selanjutnya peneliti harus membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan 

reduksi data. Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu 

mengambil dan mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks 

penelitian atau mengabaikan kata-kata. 

 

I. Keabsahan Data  

Setiap penelitian harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggung jawabkan. 

Kredibilitas penelitian kualitatif adalah keberhasilan mencapai maksud mengeksplorasi 

masalah yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian. Upaya untuk 

menjaga kredibiltas dalam penelitian adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut 

(Sugiyono, 2009: 270-276) :   

a.  Perpanjangan pengamatan Peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan 

pengamatan untuk mengetahui kebenaran data yang telah diperoleh maupun untuk 

menemukan data-data yang baru. 

b. Meningkatkan ketekunan Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan tersebut, maka peneliti akan 

melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak. 

c. Triangulasi Pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu.  

d. Analisis kasus negative Peneliti mencari data yang berbeda atau yang bertentangan 

dengan temuan data sebelumnya. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau 

bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.  
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e. Menggunakan bahan referensi Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya 

pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai 

contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara.  

f. Mengadakan member chek, Member check adalah proses pengecekan data yang 

diperoleh peneliti kepada pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh 

para pemberi data berarti data tersebut sudah valid, sehingga semakin kredibel atau 

dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai 

penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan 

diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus 

merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh 

pemberi data 
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BAB IV  

GAMBARAN UMUM 

 

A. Sejarah Kepaksian Sekala Brak 

Menurut sejarah adat dan budaya masyarakat Lampung berasal dari daerah Sekala 

Brak yang berlokasi di daerah Lampung Barat atau persisnya di daerah Kecamatan 

Belalau, Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Banding Agung. 

Awal mula berdirinya Keratuan Paksi Pak adalah datangnya 4 (empat) orang 

bangsawan keturunan Sultan Iskandar Zulkarnain, ada yang ke pagaruyung ada juga 

yang ke Muko-muko, dan ke empat orang bangsawan ini ke Sekala Brak. 

Sesampainya di Sekala Brak mereka ke-empat bangsawan ini menemukan Suku Tumi 

yang beragama animisme dengan menyembah pohon yang bernama Belasa 

Kepappang. Karena Suku Tumi tersebut tidak mau diubah kepercayaannya maka 

terjadilah peperangan/pertempuran yang besar dan berakhir dengan dikalahkan Suku 

Tumi, dan sebagai tanda dan bukti telah ditaklukkannya Sekala Brak maka ditebanglah 

sesembahan dari Suku Tumi tadi (Belasa Kepappang) dan dijadikan sebagai tempat 

duduk Raja dan menjadi hak milik bersama ke-empat bangsawan tersebut. 

Setelah Suku Tumi berhasil ditaklukkan oleh ke-empat bansawan tersebut maka 

mereka sepakat untuk membagi masing-masing daerahnya di Sekala Brak dan  
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berkuasa mutlak dalam wilayah kekuasaannya tersebut, tetapi untuk menjalin 

kebersamaan dalam kesatuan maka mereka juga membentuk persekutuan yang disebut 

Paksi Pak, dan ini merupakan kerajaan yang pertama di Sekala Brak. 

Paksi Pak Sekala Brak terletak di wilayah Kabupaten Lampung Barat, merupakan 

salah satu dari sepuluh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung. Kabupaten 

Lampung Barat dengan Ibukota Liwa (Jarak Liwa dari Bandar Lampung sekitar 240-an 

km atau 6-7 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraanroda empat) ini, dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1991 tanggal 16 Agustus 1991. Secara 

geografis Kabupaten Lampung Barat terletak pada posisi koordinat antara 40 47’ 16” – 

50 56’ 42”Lintang Selatan dan 1030 35’ 8” – 1040 33’ 51” Bujur Timur, dengan batas 

wilayah antara lain adalah : 

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way 

Kanan, Kabupaten Lampung Tengah dan KabupatenTanggamus 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan SelatSunda. 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan SamuderaHindia 

4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten  Kaur Provinsi Bengkulu dan 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) Provinsi SumateraSelatan. 

 

B. Wilayah Kekuasaan Kepaksian Sekala Brak 

1. Paksi Buay Nyerupa 

Kepaksian Buway Nyerupa adalah salah satu anggota konfederasi Paksi Pak Sekala 

Brak yang beribu kota di Negeri Ratu (Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau 
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Lampung Barat). Saat ini kepaksian dipimpin oleh Sultan Salman Parsi gelar Sultan 

Piekulun Jayaningrat sebagai sultan ke-20. 

Wilayah territorial Paksi Buway Nyerupa meliputi Sukau, Liwa, dan Ulu Krui 

Batas-batas wilayahnya  adalah dari Wates perbatasan dengan Kembahang, terus ke 

Hilian Khubok Padang Dalom, naik ke Gunung Pesagi Balak, terus  ke Pesagi 

Lunik, turun ke Gunung Pupus, turun di Way  Kiwis, terus ke Kawor Nebak Villa 

membelah Way Ranau terus ke Way Panas Julang, naik ke Gunung Seminung terus  

ke Sulung turun mit kawit Kerambay turun mit Way Jangkar menyancang terus mit 

Punjung mendapatkan Way Laay terus ke Lawok Kuala Stabas, membelok ke Way 

Balau perbatasan MargaTenumbang. 

Batas teritorial ini merupakan batas-batas  yang direkam dalam Tambo Sukau dari 

kulit kayu yang ditetapkan dengan Besluit Residen Bengkuulu tertanggal 12 Mei 

1865 No 1121. Batas wilayah ini kemudian dikukuhkan kembali oleh G. Banding 

De ft Controleur van Kroei tanggal 11 Mei 1909 (beraksara Arab Jawi dengan 

bahasa Melayu) bahwa wilayah Sukau berdasarkan Besluit Residen Bengkulu 

tanggal 21 April 1909 nomor 125, yaitu adalah dari Puncak Gunung Seminung 

(batas Palembang), turun hingga vila Gajah Kerambay nomor 1777, kemudiain dari 

vila ini menuju ke selatan naik bukit yang tiada putus hingga Sulung. 

 

2. Paksi Buay Bejalan Di Way 

Paksi Buay Bejalan Diwai merupakan salah satu Paksi Pak Sekala Brak yang 

semula berpusat di Puncak, kemudian dipindahkan ke Negeri Ratu Kembahang 
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hingga sekarang ini. Saat ini kepaksian dipimpin oleh Sultan Selayar Akbar 

Puspanegara, SE. sebagai generasi ke-20 dengan gelar Sultan Jaya Kusuma. Ia 

sendiri tidak tinggal di Kembahang, namun menetap di Baturaja Sumatera Selatan, 

dan hanya hadir ke Lampung pada acara-acara tertentu saja yang berkaitan dengan 

adat kepaksian. 

Batas wilayah teritorial Paksi Buay Bejalan Diwai adalah: 

- Sebelah timur berbatasan dengan Paksi Buay Pernong (Batubrak). 

- Sebelah barat berbatasan dengan Paksi Buay Nyerupa (Sukau). 

- Sebelah utara berbatasan dengan Gunung Pesagi di Ujung Kembahang. 

- Sebelah selatan berbatasan dengan Marga (Ulu) Krui, di Gunung Kemala, 

Kecamatan Pesisir Tengah sekarang. 

Batas wilayah ini merujuk pada Surat Paduka Kontroliur Krui tertanggal 25 Rabiul 

Awal 1279 H berbatas di Dusun  Liwa  Way  Tegaga  masuk  dalam  Marga 

Kembahang dan menetapkan Raden Pengucap sebagai Kepala Dusun Way Tegaga. 

Selanjutnya batas-batas Marga Kembahang di Liwa adalah Sukau, Pematang Kebol 

dan seterusnya sebagaimana yang tertulis dalam Tambo Tanduk Kerbau beraksara 

Lampung, dan Tambo Kulit Kayu yang sampai saat ini masih ada di tangan 

keturunan Suttan  Jaya Kesuma III (silsilah  ke 19) dalam keadaan baik.  

3. Paksi Buay Pernong 

Kepaksian Buay Pernong atau sering disebut Buay Kenyangan –berarti kahyangan 

(tempat para dewa), atau yang turun dari kahyangan adalah salah satu anggota 

konfederasi Paksi Pak Sekala Brak yang beribu kota di Pekon Balak Kecamatan 
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Batubrak Lampung Barat. Saat ini kepaksian dipimpin oleh Sultan Edwardsyah 

Pernong gelar Pangeran Raja Selalau Pemuka Agung Dengian Paksi Sultan Sekala 

Beghak XXIII. 

Wilayah teritorial Paksi Buway Pernong: 

- Sebelah barat berbatasan dengan Paksi Buay Bejalan Diway). 

- Sebelah timur dan utara dengan Paksi BuayBelunguh). 

- Sebelah selatan berbatasan dengan Tenumbang (Paksi BuayNyerupa). 

4. Paksi Buay Belunguh  

Paksi Buay Belunguh merupakan salah satu Paksi Pak Sekala Brak yang mula-mula 

berpusat di Bernasi, kemudian pindah ke Kenali (keduanya masuk wilayah 

Kecamatan Belalau Lampung Barat). Paksi Buay Belunguh saat ini dipimpin Sultan 

M. Yanuar Yusuf Firmansyah gelar Pangeran Junjungan Sakti II sebagai generasi 

ke-12 keturunan lurus Umpu Belunguh, pendiri pertama Kepaksian Buay Belunguh. 

 Batas wilayah teritorial Paksi Buay Belunguh meliputi seluruh wilayah yang 

sekarang masuk wilayah Kecamatan Belalau dengan ibukota di Kenali. 

 

C. Sistem Pemerintahan Kepaksian Sekala Brak 

Pada Paksi Pak Sekala Brak berlaku hal yang sama dalam tata cara mengatur 

kehidupan masyarakat adat di  mana setiap Paksi dipimpin oleh seorang raja 

adat/saibatin secara turun temurun. Lembaga dan masyarakat adat dipimpin oleh 

seorang raja adat/saibatin yang merupakan keturunan lurus dari Umpu pertama, dan ia 
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dibantu dan didukung oleh para Raja, Batin, Raden, Minak danKimas. 

Asas yang dianut oleh Paksi Pak Sekala Brak adalah Saibatin Lulus Kawai dan bukan 

Saibatin Pepadun. Artinya apa yang dipakai oleh orang tuanya dalam hal ini adok/gelar 

secara otomatis diwariskan kepada anak laki-lakinya yang tertua, kecuali bila tidak 

beranak laki-laki, maka jatuh pada anak tertua perempuan atau cucu laki-laki tertua 

(dari anak perempuan tersebut).  

Pengecualian ini berlaku jika si anak perempuan tertua melakukan pernikahan dengan 

sistem semanda lepas, di mana ia tidak pergi ke rumah keluarga suaminya dan malah 

suaminya yang pergi ke rumah keluarganya untuk menegakkan jurai si isteri. Namun 

jika ia menikah dengan sistem Djujor Mentudau –yakni ia pergi meninggalkan rumah 

keluarganya mengikuti suami-, maka ia tidak mendapatkan warisan dari keluarganya, 

baik gelar  adat maupun harta, sehingga kepemimpinan adat jatuh pada adik laki-

lakinya, yang kelak digantikan oleh anak turun si adik laki-laki tersebut. 

Jika menilik stambo silsilah masing-masing paksi, tradisi suksesi model pertama, yakni 

dari bapak ke putra sulung paling banyak berlaku dalam Paksi Pak Sekala Brak. 

Sementara model kedua, di mana anak perempuan sulung tetap memegang 

kepemimpinan dijumpai pada kasus Paksi Buay Bejalan Diway, yaitu Pangeran Jaya 

Kesuma II (keturunan ke-17) tidak memiliki anak laki-laki, melainkan dua anak 

perempuan; yang tua bernama Siti Asma Dewi dan yang muda bernama Djarifah.  

Putri tertua Pangeran Djaya Kesuma (Siti Asma Dewi) ini diperisteri oleh anak kedua 

Pangeran Buay Nyerupa Sukau, yaitu Nasrun Abdul Majid yang berdasarkan Besluit 

Paduka Tuan HPB van Kroei di  Liwa ddo 23 September 1936 No. 81, diangkat 

sebagai Depati Mangkoe dengan gelar Suttan Djaya Indra, kemudian ia diangkat 
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menjadi Pesirah Marga Kembahang (Paksi Buay Bejalan Diway) berdasarkan Besluit 

Residen Bengkulen tanggal 28 Juli 1938.  

Namun berdasarkan adat turun-temurun, sebagai keturunan lurus ke-18 dari Paksi 

Buay Jalan Diwai,  Siti Asma Dewi tetap didaulat sebagai pemegang kekuasaan adat 

dalam Marga Kembahang Paksi Buay Bejalan Diwai dengan gelar Ratu Kemala Jagat, 

kemudian ia digantikan anak sulungnya, Azrim Efendi Puspanegara (keturunan ke-19) 

pada tahun 1969 dengan gelar Suttan Jaya KesumaIII. 

Peristiwa suksesi yang hampir sama terjadi pada kasus Batin Dengian (keturunan ke-8 

Paksi Buay Belunguh). Meski anak perempuan kedua, ia didaulat menggantikan 

kedudukan adat ayahnya, Pengeran Bala Seribu III –karena kakak laki- lakinya sebagai 

putra sulung menjadi ratu semanda di Marga Tenumbang, sehingga si kakak dianggap 

tidak ada. 

Sementara model ketiga, yakni putri sulung menjalani perkawinan sistem mentudau, 

sehingga kehilangan hak suksesi adat yang kemudian jatuh pada adik laki-lakinya, 

dijumpai pada Paksi Buay Belunguh, yakni ketika putri  sulung Batin Dengian, 

Nurpiah memilih perkawinan sistem jujor mentudau, sehingga adik laki-lakinya, 

Pangeran Jaya di Lampung II menggantikan kedudukan sang ibu sebagai saibatin 

keturunanke-9. 
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A.  Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan mengenai 

pola dan jaringan komunikasi pada Kapaksian Sekala Brak, sebagai berikut :

1) Pola komunikasi yang terbentuk didalam kepaksian Sekala Brak yaitu pola 

komunikasi multi arah dengan tingkatan pola komunikasi organisasi dam 

membentuk gambar pola berbentuk Bintang. Meskipun kerajaan memiliki 

hirarki yang jelas dengan sultan penegang gelar tertinggi, tidak menutup juga 

untuk masyarakat bebas menerima informasi dari mana saja dan juga 

mengemukakan pendapat mereka. Dimana, Pola Komunikasi multi arah yaitu 

Proses komunikasi terjadi dalam satu kelompok yang lebih banyak di mana 

Komunikator dan Komunikan akan saling bertukar pikiran secara dialogis. .Dan 

dalam peneltian ini peneliti menyimpulkan bahwa pola yang digunakan 

Kepaksian Sekala Brak yaitu pola komunikasi multi arah.

2) Jaringan komunikasi Pada Kepaksian Sekala membentuk sosiogram berbentuk 

layang-layang, dan membentuk empat klik dimana memungkinkan paksi satu 

dapat mengirim dan menerima informasi dari paksi lainnya. Dalam hal ini 

berdasarkan analisi peneliti, peneliti mengambil kesimpulan bahwa Kepaksian 
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Sekala Brak membentuk struktur jaringan rasi bintang atau semua saluran 

dimana setiap pimpinan paksi memiliki kedudukan yang sama untuk 

memengaruhi anggota lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran 

sebagai berikut:

1. Untuk generasi tua agara mendelagasikan ilmu-ilmu tentang budaya Kepaksian 

Sekala Brak kepada generasi muda dengan memberikan pemahaman tentang budaya 

Lampung khusunya tentang Kepaksian Sekala Brak

2. Untuk seluruh masyarakat khususnya generasi penerus, peneliti menyarankan agar 

terus belajar mengenai sejarah budaya lampung , agar budaya yang ada tidak tergerus 

zaman khusus nya belajar mengenai Kepaksian Sekala Brak.

3. Penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu peneliti berharap 

agar ada peneliti selanjutnya yang mambahas tentang Kepaksian Sekala brak.
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