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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pola komunikasi Komunitas Jendela 

Lampung dalam meningkatkan minat baca anak-anak, serta untuk mengetahui apa 

saja faktor pendukung dan penghambat yang ada di Komunitas Jendela Lampung. 

Penelitian menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dipilih 

dengan menggunakan teknik purposive sampling, terdapat tujuh informan, terdiri 

dari lima pengurus aktif dan dua anggota komunitas. Sumber data pada penelitian 

ini yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh dengan observasi, wawancara 

mendalam dan dokumentasi.  

 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Komunitas Jendela Lampung 

menggunakan pola komunikasi yang dikemukakan oleh Effendy (2009), yakni 

pola komunikasi satu arah, pola dua arah dan pola multi arah. Dengan 

menggunakan pola komunikasi yang tepat, sehingga mampu menjalin kedekatan 

satu sama lain, sekaligus dengan memberikan motivasi dan membantu 

meningkatkan minat baca pada anak-anak. Terkait dengan pola komunikasi yang 

digunakan lebih dominan pada penerapan pola komunikasi dua arah. Adapun hal 

yang mempengaruhi minat baca, Pertama, keadaan lingkungan fisik yang 

memadai. Kedua, keadaan lingkungan sosial yang kondusif. Ketiga, adanya rasa 

ingin tahu. Berdasarkan hasil penelitian, jaringan komunikasi ini memiliki 

kesamaan dengan pola komunikasi dan yang membedakan hanyalah bentuk atau 

model yang dimilikinya. Terdapat tiga jaringan komunikasi, yakni jaringan 

lingkaran, rantai dan bintang. Penelitian ini juga menghasilkan adanya, faktor 

pendukung dan penghambat. Faktor pendukung, seperti media komunikasi, 

hubungan personal dan fasilitas pendukung. Untuk faktor penghambat seperti 

faktor lingkungan yang kurang kondusif, faktor kesibukan, dan faktor psikologi. 
 

Kata Kunci : Pola Komunikasi, Komunitas Jendela Lampung, Minat Baca, 

Hambatan Komunitas.  
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By: Rodiyah 

 

ABSTRACT 

 

This study intends to determine the communication pattern of the Jendela 

Lampung Community in Increasing Children's Reading Interest. The purpose of 

this study was to determine the communication pattern used and what are the 

supporting and inhibiting factors in the Jendela Lampung Community. This 

research uses qualitative descriptive approach methods. Informants were selected 

using purposive sampling technique, there were seven informants, consisting of 

five active administrators and two community members. Sources of data in this 

study are primary and secondary data obtained by observation, in-depth 

interviews and documentation. 

 

The results of this study indicate that the Jendela Lampung Community uses the 

communication pattern proposed by Effendy (2009), namely the one-way 

communication pattern, the two-way pattern and the multi-way pattern. By using 

the right communication patterns, so that they are able to establish closeness with 

each other, as well as by providing motivation and helping increase interest in 

reading in children. Associated with the communication pattern used is more 

dominant in the application of two-way communication patterns. As for the things 

that affect reading interest, First, the condition of an adequate physical 

environment. Second, a conducive social environment. Third, there is curiosity. 

Based on the research results, this communication network has similarities with 

communication patterns and the only difference is the form or model it has. There 

are three communication networks, namely circle, chain and star networks. This 

study also resulted in the existence, supporting and inhibiting factors. Supporting 

factors, such as communication media, personal relationships and supporting 

facilities. For inhibiting factors such as environmental factors that are less 

conducive, busyness factors, and psychological factors. 

 

Keywords: Communication pattern, Jendela Lampung Community, Reading 

Interests, Community Barriers. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang dengan budaya membaca yang 

rendah. Rendahnya minat baca saat ini tentunya akan mempengaruhi kualitas 

dan indikator Sumber Daya Manusia Negara Indonesia. Abdul Muhaimin 

Iskandar, Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra, dilansir dari 

portalbandungtimur.pikiran-rakyat.com, dalam siaran pers memperingati Hari 

Buku Nasional Senin 17 Mei 2021 mengungkapkan, bahwa saat ini UNESCO 

menyebutkan hanya 0,001% angka minat baca masyarakat di Indonesia. 

Berarti, dari 1.000 orang hanya satu yang suka membaca.  

   

     

 

Gambar 1. Tingkat Aktivitas Literasi Membaca Menurut Jumlah Provinsi. 

 Sumber Gambar: 

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan 2019 

 

Dari data di atas, terlihat jelas bahwa dari 34 provinsi di Indonesia, 9 provinsi 

(26%) masuk dalam kategori aktivitas literasi sedang dengan indeks (40,01-

60,00); 24 provinsi (71%) masuk dalam kategori rendah indeks (20,01-
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40,00); dan 1 provinsi (3%) masuk ke dalam kategori sangat rendah dengan 

indeks (0-20,00). Artinya, sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki 

tingkat literasi yang rendah dan tidak terdapat satupun provinsi yang 

termasuk dalam kategori tinggi dan sangat tinggi. Menurut UNESCO, setiap 

tahunnya satu orang membaca minimal 3 buku. Sedangkan Indonesia 

memiliki sekitar 273 juta penduduk. Sehingga idealnya jumlah yang harus 

ada yaitu 273 juta dikali 3 buku. Disisi lain total jumlah bacaan di Indonesia 

hanya ada 22.318.083 eksemplar. Jadi untuk rasio nasional di Indonesia, yaitu 

0,09 yang artinya satu buku ditunggu 90 orang. Jika melihat data yang ada, 

Indonesia jelas sekali jauh dari kata ideal atau tidak memenuhi standar dari 

apa yang disebutkan UNESCO. Jumlah penduduk yang banyak dan 

sedikitnya sarana prasarana yang tersedia menjadi faktor utama yang 

mempengaruhi minat baca. 

 

 

Gambar 2. Indeks Alibaca Provinsi di Indonesia 

Sumber Gambar: 

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan 2019 

 
Dalam grafik tersebut terlihat jelas bahwa indeks literasi membaca yang ada 

di Indonesia paling tinggi diduduki oleh DKI Jakarta, tetapi masih dalam 

indeks sedang. Rendahnya minat baca di Indonesia sangat mengkhawatir dan 
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mempengaruhi Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Tentu 

saja hal itu akan berdampak pula pada daerah-daerah yang ada di Indonesia, 

termasuk Provinsi Lampung. Provinsi Lampung masuk dalam kategori 

literasi membaca rendah dan menempati peringkat ke-5 dengan poin 30,59. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa indeks alibaca di Provinsi Lampung berada 

di peringkat rendah.  

 

Selain itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan minat baca di Lampung 

masih tergolong rendah. Pertama, orangtua kurang berperan dalam 

menanamkan kebiasaan membaca buku kepada anak sejak dini. Kedua, akses 

fasilitas pendidikan yang belum merata serta minimnya sarana pendidikan 

juga mempengaruhi kualitas dan kemampuan anak dalam membaca. Ketiga, 

adalah masih kurangnya produksi buku di daerah. Seiring dengan 

perkembangan teknologi disertai dengan kemunculan hal-hal yang serba 

instan kini anak-anak lebih banyak bermain handphone pada saat waktu luang 

dibandingkan dengan membaca buku. Adapun cara untuk mengatasi 

rendahnya minat baca ini pertama, memeratakan akses pendidikan agar 

semua orang bisa mendapatkan hak yang sama. Kedua, harus adanya 

dorongan dan motivasi dengan mengetahui terlebih dahulu apa minat yang 

diinginkan. Ketiga, harus mengetahui manfaat dari membaca buku serta 

memanfaatkan waktu luang dengan membaca. 

 

Berdasarkan hal tersebut, ternyata bukan hanya Pemerintah Kota saja yang 

terus mengupayakan hal meningkatkan minat baca pada anak-anak yang 

tertinggal, tetapi hal ini juga membuat para aktivis terjun langsung ke 

masyarakat untuk dapat memberdayakan anak-anak yang masih tertinggal 

dalam hal membaca, salah satunya ialah komunitas. Komunitas merupakan 

sekumpulan orang yang saling peduli karena kesamaan interest atau values, 

serta terdapat hubungan pribadi yang erat antar para anggota komunitas 

(Hermawan, 2008: 21). Dalam hal ini komunitas yang memiliki kesamaan 

dalam menumbuhkan minat baca anak-anak yang masih tertinggal dalam hal 

literasi membaca yang ada di Kota Bandar Lampung ialah Komunitas Jendela 

Lampung. 
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Komunitas Jendela Lampung merupakan komunitas yang melakukan kegiatan 

di bidang pendidikan khususnya literasi. Melihat sistem pendidikan di 

Lampung kurang baik, Mika Margareta berinisiatif mendirikan Komunitas 

Jendela di Lampung dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca di 

Lampung, khususnya seperti di daerah Teluk Betung. Sebenarnya Lampung 

masih memiliki banyak daerah yang membutuhkan bantuan relawan dari 

komunitas, namun bakung menjadi prioritas dengan segala kekurangan dan 

terbatasnya ruang lingkup pendidikan. Komunitas Jendela Lampung 

kemudian hadir untuk meningkatkan minat baca anak-anak yang ada di 

Bakung Teluk Betung. Dengan program pemberdayaan yang diterapkan 

melalui program rumah baca yang rutin dilakukan seminggu sekali, dan 

terdapat juga program kegiatan lainnya untuk menciptakan pembelajaran 

yang menyenangkan bagi anak-anak, seperti gerakan cinta buku dan belajar 

sambil bermain. Tentu saja program-program yang diberikan edukatif serta 

berkontribusi maksimal dalam meningkatkan minat baca anak-anak yang ada 

di Bandar Lampung.  

 

Dilansir dari Tribunlampungwiki.com, menyebutkan bahwa Komunitas 

Jendela Lampung menawarkan banyak pengalaman unik bagi para relawan 

dalam bergaul dengan anak-anak dengan keadaan ekonomi yang berbeda-

beda. Diperlukan perlakuan khusus bagi anak-anak untuk belajar dan 

mengikuti program yang diberikan. Munculnya komunitas ini karena 

rendahnya minat baca di Lampung dan mendorong sekelompok orang 

tergerak hatinya untuk membuat suatu komunitas, yang dapat meningkatkan 

pendidikan anak-anak di Indonesia khususnya Bandar Lampung.  

 

Anak-anak yang mengikuti kegiatan rumah baca mempunyai kemampuan dan 

kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan pola 

komunikasi antara pengurus dan anggota komunitas dalam proses 

peningkatan minat baca pada anak-anak. Menurut Emil Surya, koordinator 

Komunitas Jendela Lampung, terdapat 12 pengurus aktif dan 200 anggota, 

tetapi untuk anggota yang aktif hanya beberapa orang saja. Tentu saja ada 

beberapa gangguan di sana karena kurangnya fasilitas pendukung, faktor 
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kesibukan yang mempengaruhi individu jarang hadir dalam kegiatan, dan 

juga faktor keaktifan anggota dalam mengikuti kegiatan. Berdasarkan hal 

tersebut, dapat disimpulkan agar terciptanya tujuan yang diinginkan tentunya 

harus terdapat aktivitas komunikasi yang baik dan tepat serta pemahaman 

yang mendalam agar nantinya setiap kegiatan yang dilaksanakan bersama 

akan sesuai dengan visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan.  

 

Untuk menciptakan komunikasi yang tepat maka kita terlebih dahulu harus 

memahami konsep komunikasi yang merupakan bagian dari hubungan antara 

individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari manusia. Dalam 

melakukan komunikasi diperlukan pola-pola komunikasi untuk berinteraksi 

satu sama lain. Pola komunikasi merupakan proses yang dibentuk untuk 

mewakili hal yang saling bergantungan terhadap elemen kepentingan dan 

kesinambungan untuk memfasilitasi pemikiran yang sistematis dan logis 

(Effendy, 2009). Tentu saja, dalam sebuah kelompok atau komunitas 

memiliki pola komunikasi yang berbeda satu sama lain. Pola komunikasi 

yang ada di suatu komunitas dapat diamati pada salah satu komunitas, yakni 

Komunitas Jendela Lampung.  

 

Untuk menganalisis lebih mendalam mengenai pola komunikasi kelompok 

yang ada pada Komunitas Jendela Lampung peneliti menggunakan teori 

fungsional. Teori fungsional digunakan untuk menjelaskan bagaimana 

komunikasi kelompok berkontribusi dalam mengambil keputusan dan 

pemecahan masalah kelompok. Keberhasilan tersebut dapat terjadi apabila 

interaksi yang dilakukan dapat menghasilkan tujuan yang diinginkan 

kelompok. Sehingga jika terjadi permasalahan yang tidak diinginkan dalam 

kelompok komunitas teori ini dapat digunakan untuk menunjang keberhasilan 

kegiatan.  

 

Peneliti mengambil penelitian pada pola komunikasi komunitas dikarenakan 

dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh pengurus dan anggota belum 

maksimal dalam mempersuasif anggota lainnya. Dikarenakan dari banyaknya 

anggota komunitas hanya beberapa orang saja yang aktif dan rutin hadir di 



  6 

setiap kegiatan. Komunikasi yang diterapkan juga dirasa kurang tepat dan 

terdapat hambatan-hambatan yang dirasakan oleh pengurus dan anggota 

sehingga adanya permasalahan internal dan eksternal yang dirasakan. Tetapi 

untuk pola komunikasi yang diterapkan bersama anak-anak dalam kegiatan 

belajar mengajar yang sudah cukup baik dengan melihat antusias anak yang 

sangat tinggi dalam mengikuti kegiatan belajar. Sehingga dengan adanya pola 

komunikasi ini, peneliti dapat mengamati bagaimana interaksi yang dilakukan 

dalam kegiatan diskusi, rapat, pertemuan kegiatan, maupun mengajar anak-

anak. Dan kemudian, akan terjalin relasi yang erat untuk membentuk 

komunikasi yang menyenangkan bagi anak-anak, tentunya hal itu juga 

mempengaruhi keberhasilan tujuan yang diinginkan yaitu menciptakan 

kebiasaan membaca buku, dan kemandirian belajar pada anak. 

 

Selain itu peneliti memilih Komunitas Jendela Lampung sebagai lokasi 

penelitian dikarenakan anak-anak yang mengikuti kegiatan rumah baca 

mayoritas adalah anak-anak yang kurang mampu, disela-sela kesehariannya 

membantu orang tua mereka untuk bekerja di TPA (Tempat Pembuangan 

Akhir) Bakung, sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan di sekolah yang 

mereka dapatkan dirasa kurang cukup. Dipilihnya anak-anak untuk 

meningkatkan minat baca dikarenakan anak-anak yang mengikuti kegiatan 

masih banyak yang belum bisa membaca, dan ada beberapa yang tidak kelas. 

Oleh karena itu perlunya peran komunitas agar membantu dan memotivasi 

anak-anak dalam kegiatan pembelajaran di luar pembelajaran di sekolah. 

 

Dalam melaksanakan kegiatan rumah baca sudah terdapat target kegiatan 

komunitas yang jelas yakni anak usia 4-15 tahun dan memiliki lokasi yang 

tetap sehingga dapat dikatakan memiliki ruangan yang sudah cukup baik. 

Komunitas ini juga memiliki keunggulan tersendiri sehingga bisa dijadikan 

lokasi penelitian, selain melakukan kegiatan rumah baca yang rutin 

dilaksanakan seminggu sekali, terdapat juga kegiatan kerjasama atau 

kunjungan oleh lembaga yang berkaitan seperti, Kick Andy Foundation, 

Najwa Shihab, dan juga melakukan kegiatan minggu mengajar seperti dengan 

UKM Universitas dan lembaga pendidikan lainnya. Sehingga melalui 
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program-program edukatif yang dilakukan dapat menjadi wadah pendidikan, 

yang menyediakan bantuan untuk anak-anak yang kurang mampu bisa 

mengikuti kegiatan belajar di luar pembelajaran di sekolah. Selain itu, 

keunggulan lainnya juga komunitas ini tidak hanya ada di Lampung tetapi 

juga ada di beberapa kota Indonesia seperti, Yogyakarta, Bandung, Lembata, 

Jakarta, Jember dan Malang. 

 

 

Gambar 3. Kunjungan Oleh Najwa Shihab. 

Sumber Gambar: Instagram Komunitas Jendela Lampung 

 

Ada beberapa faktor yang menghambat pembelajaran anak-anak di sana, 

seperti halnya mayoritas anak-anak di sana lahir dengan kebutuhan ekonomi 

yang kurang mampu. Melihat bagaimana anak-anak yang seharusnya sudah 

bisa membaca, sudah bisa menulis, ternyata belum, dan juga ada beberapa 

anak yang tidak naik kelas, dikarenakan waktu belajar mereka banyak 

dihabiskan untuk bekerja dan bermain. Tentunya terdapat masalah tersendiri 

yang dirasakan oleh pengurus dan anggota komunitas oleh sebab itu, perlu 

menggunakan pola komunikasi antara pengurus dan anggota komunitas untuk 

meningkatkan minat baca anak-anak. Berdasarkan hal tersebut, peneliti 

tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, dengan judul penelitian “Pola 

Komunikasi Komunitas Jendela Lampung Dalam Meningkatkan Minat Baca 

Anak-Anak (Studi Pada Pengurus dan Anggota Komunitas Jendela Lampung, 

Bakung, Teluk Betung, Bandar Lampung)” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan 

diangkat dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pola komunikasi pada Komunitas Jendela Lampung dalam 

meningkatkan minat baca anak-anak di Bakung, Teluk Betung, Bandar 

Lampung? 

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Komunitas Jendela 

Lampung dalam meningkatkan minat baca anak-anak? 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pola komunikasi pada Komunitas Jendela Lampung 

dalam meningkatkan minat baca anak-anak di Bakung, Teluk Betung, 

Bandar Lampung.  

2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat 

Komunitas Jendela Lampung dalam meningkatkan minat baca anak-anak  

 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

terkait, penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu:  

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan ilmu komunikasi khususnya dalam pola komunikasi di 

komunitas. Serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

acuan tambahan untuk penelitian berikutnya.  

2. Secara Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman 

dan pengetahuan peneliti dalam memahami bagaimana pola 
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komunikasi di suatu komunitas dan juga mengetahui bagaimana pola 

komunikasi yang diterapkan komunitas Jendela Lampung. 

2. Bagi Pembaca 

Peneliti berharap hasil penelitian ini menjadi referensi tambahan bagi 

pembaca, khususnya mahasiswa ilmu komunikasi yang akan 

melanjutkan penelitian mengenai pola komunikasi pada komunitas. 

3. Bagi Komunitas Jendela Lampung  

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi 

pengurus dan anggota komunitas, dalam memahami dan mengetahui 

pola komunikasi dalam menjalankan kegiatannya khususnya dalam 

meningkatkan minat baca anak-anak. 

 

 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Provinsi Lampung berada pada kategori indeks alibaca pada poin 30,59%. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa Indeks Alibaca tersebut masuk ke dalam 

kategori rendah. Oleh karena itu, lahirlah sebuah komunitas yang memiliki 

kesamaan interest atau values dalam meningkatkan minat baca anak-anak 

yang masih tertinggal dalam hal membaca khususnya yang ada di kota 

Bandar Lampung yaitu Komunitas Jendela Lampung. Untuk menganalisis 

lebih mendalam mengenai pola komunikasi kelompok yang ada pada 

Komunitas Jendela Lampung peneliti menggunakan teori fungsional. Teori 

fungsional digunakan untuk menjelaskan bagaimana komunikasi kelompok 

berkontribusi dalam mengambil keputusan dan pemecahan masalah 

kelompok. Peneliti menggunakan pola komunikasi yang dikemukakan 

Effendy yakni pola komunikasi satu arah, dua arah dan pola komunikasi multi 

arah (Effendy, 2007). Sehingga dari pola komunikasi yang dilakukan oleh 

pengurus dan anggota tentunya akan berdampak juga pada keberhasilan 

tujuan yang diinginkan, yakni melalui kebiasaan membaca buku, membentuk 

kemandirian belajar anak-anak dan membantu meningkatkan minat baca 

anak-anak yang ada di Bakung. 
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Gambar 4. Kerangka Pikir Penelitian 

          Sumber Gambar: Diolah Oleh Peneliti  (2021) 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Profil Komunitas 

2.1.1 Komunitas Jendela Lampung 

Komunitas Jendela Lampung merupakan salah satu komunitas yang bergerak 

di bidang pendidikan khususnya literasi. Didirikan pada tanggal 13 November 

2014. Lahirnya Komunitas Jendela Lampung ini dimonitori oleh Mika 

Margareta, yang sebelumnya bergabung dalam Komunitas Jendela 

Yogyakarta. Terbentuknya komunitas ini berawal dari ide Mika yang 

memiliki keinginan untuk memajukan pendidikan anak-anak di Indonesia 

khususnya di provinsi Lampung. Komunitas ini didirikan atas kesadaran 

perlunya peningkatan pendidikan anak-anak di Lampung, khususnya di Kota 

Bandar Lampung. tepatnya di daerah Teluk Betung Bandar Lampung. Pada 

awalnya komunitas ini berlokasi di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) 

Bakung Teluk Betung dikarenakan fasilitas di sana kurang memadai, oleh 

karena itu komunitas ini pindah lokasi ke Jl. Banten Gang Inpers, Kelurahan 

Bakung, Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. 

Komunitas Jendela Lampung memiliki Penanggung Jawab (PJ), koordinator, 

sekretaris, dan bendahara. Selain itu Komunitas Jendela Lampung juga 

membentuk empat divisi, yaitu divisi kerjasama, divisi program, divisi 

relawan, dan divisi media. Dengan adanya divisi-divisi tersebut diharapkan 

mampu mengembangkan dan meningkatkan kinerja untuk sistem pengurusan 

yang ada di Komunitas Jendela Lampung, saat ini sudah masuk ke dalam 

tujuh periode penanggung jawab dan kepengurusan komunitas. Tentunya 

memberikan program-program kerja yang edukatif serta kontribusi yang 

maksimal dalam meningkatkan minat baca anak-anak yang ada di Bandar 
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Lampung. Selain itu, komunitas ini tidak hanya ada di Lampung tetapi juga 

ada di beberapa kota di Indonesia seperti, Yogyakarta, Bandung, Malang, 

Jakarta, Lembata, dan Jember. 

 

 

Gambar 5. Kepengurusan dan Penanggung Jawab 2021/ 2022. 

Sumber Gambar: Instagram Jendela Lampung 

 

Kegiatan mengajar yang dilakukan oleh komunitas diadakan secara formal 

maupun informal dengan menggunakan buku sebagai referensi belajar dan 

media untuk menumbuhkan kemandirian belajar anak sejak dini. Saat ini, 

kegiatan mingguan yang dilakukan Komunitas Jendela Lampung melalui 

kegiatan pendidikan dan pembelajaran sambil bermain agar memberikan 

pemahaman dan pengetahuan kepada anak-anak. Kegiatan yang dilaksanakan 

komunitas ini rutin diadakan seminggu sekali, dihari minggu pada pukul 

10.00-12.00. dengan diikuti sekitar 40-50 anak dari jenjang TK-SMP. 

Diharapkan dengan adanya rumah baca anak-anak tersebut akan mendapat 

akses pendidikan yang lebih baik dan lebih dengan mudah meningkatkan 

minat baca yang memang seharusnya sudah ditanamkan sejak dini. 

Komunitas Jendela Lampung memiliki beberapa program kerja yang rutin 

dilaksanakan selama seminggu sekali, yakni sebagai berikut: 
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1. Gerakan Cinta Buku 

Tujuan dari program gerakan cinta buku ini untuk menumbuhkan minat 

baca anak-anak. Banyak cara yang bisa dilakukan, seperti membuat 

kerajinan tangan, bercerita lewat gambar yang dikemas dengan menarik, 

menonton video edukasi bersama, gerakan wajib baca buku sebelum 

memulai kegiatan dan sebagainya. Membaca buku memanglah hal yang 

wajib sebelum memulai kegiatan, baik itu membaca buku cerita, maupun 

buku pelajaran untuk menambah wawasan anak-anak yang mengikuti 

kegiatan rumah baca. Program ini dilakukan rutin setiap pertemuan (setiap 

hari minggu) sebelum memulai kegiatan belajar lainnya. Anak-anak 

dituntun dan dibimbing dengan para kakak pengurus maupun anggota 

komunitas agar mereka dapat memahami dan lancar dalam membaca. 

Program gerakan cinta buku tidak hanya membantu pengembangan dasar 

keterampilan serta pemahaman membaca tetapi juga membantu 

menanamkan kebiasaan membaca yang baik, mendukung rasa ingin tahu 

anak dan mengasah kreativitas. 

 

 

Gambar 6. Fasilitas Buku Rumah Baca 

Sumber Gambar: Instagram Jendela Lampung 
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2. Belajar Sambil Bermain 

Kegiatan yang kedua adalah program belajar sambil bermain yang diikuti 

oleh sejumlah anak-anak yang ada di sekitaran daerah kelurahan bakung. 

dilakukannya kegiatan ini agar nantinya anak-anak bisa dengan mudah 

belajar dan terbiasa untuk membaca buku, dikarenakan pembelajaran yang 

diberikan cukup ringan dan tentunya nyaman. Kegiatan ini dilakukan 

setiap pertemuan yakni seminggu sekali dengan dipandu oleh anggota 

komunitas. Tujuan dari kegiatan ini untuk memahami apa yang diajarkan 

guru di sekolah yang sifatnya formal, namun dilakukan dengan cara 

belajar yang menyenangkan. Dengan begitu mereka akan terbiasa dan 

meningkatkan kemampuan akademis yang dimiliki, sehingga menyukai 

hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran.  

 

 

Gambar 7. Kegiatan Belajar Sambil Bermain. 

Sumber Gambar: Instagram Jendela Lampung 

Selain kedua program kerja tersebut terdapat juga lainnya seperti program 

kunjungan belajar budaya dan mobile library tetapi dikarenakan virus 

covid-19 yang telah menyebar di Provinsi Lampung maka untuk sementara 

kegiatan ini ditiadakan dahulu. Dan kedua kegiatan ini terakhir kali 

diadakan pada bulan april 2021.  
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2.1.2 Visi Misi dan Tujuan Komunitas 

Awalnya, Komunitas Jendela dijalankan oleh anak muda asal Yogyakarta. 

Komunitas ini berfokus pada kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan 

anak-anak yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu Komunitas Jendela 

mempunyai visi misi dan tujuan sebagai berikut: 

1. Visi dan Misi Komunitas Jendela 

Tagline Komunitas Jendela adalah “Prepare the Readers to Build the 

Future. Hal tersebut searah dengan upaya untuk menumbuhkan minat baca 

anak-anak dan pemberantasan buta huruf di Indonesia. Melalui tagline nya 

Komunitas Jendela ingin semangat dalam meningkatkan minat baca anak-

anak Indonesia. Agar dapat mewujudkan tagline tersebut, maka 

Komunitas Jendela memiliki visi dan misi sebagai berikut: 

a. Visi 

“Menjadi komunitas berjiwa muda yang fokus berkarya & 

berkontribusi pada pendidikan anak” 

b. Misi 

1. Meningkatkan kemandirian belajar anak dengan kebiasaan 

membaca buku. 

2. Memfokuskan pada kegiatan pembelajaran pendidikan alternatif di 

perpustakaan. 

3. Memberikan pengetahuan gratis kepada anak-anak di Indonesia 

melalui aktivitas non formal untuk menumbuhkan kreativitas dan 

kemampuan motorik anak.  

Berdasarkan visi dan misi Komunitas Jendela, maka hal tersebut juga 

bertujuan untuk: 

1. Memberikan suatu kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan 

minat baca anak  

2. Memberikan pendidikan moral melalui penerapan kegiatan mingguan  

3. Mengembangkan kemandirian belajar anak melalui kegiatan membaca 

4. Mendirikan perpustakaan agar anak-anak mendapatkan akses yang 

mudah dalam memperoleh buku. 
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2.1.3 Jumlah Anak-Anak  Yang Mengikuti Kegiatan Rumah Baca 

Anak-anak yang berpartisipasi dalam kegiatan rumah baca di Komunitas 

Jendela mulai dari usia 4 hingga 15 tahun keatas dari jenjang belum sekolah 

sampai anak SMP. Menurut ketua komunitas, anak-anak yang berpartisipasi 

dalam kegiatan setiap tahun kian berubah dan beberapa anak sudah tidak 

aktif lagi dan jarang hadir dalam mengikuti kegiatan rumah baca. Adapun 

data anak-anak yang mengikuti kegiatan rumah baca yang ada di Komunitas 

Jendela Lampung sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Jumlah Anak-anak yang Mengikuti Kegiatan Rumah Baca 

 Tahun Jumlah 

2016 40 

2017 40 

2018 50 

2019 50 

2020 50 

2021 50 

 

Sumber Tabel 1: Arsip Komunitas Jendela Lampung  

 

 

 

2.1.4 Jumlah Pengurus Aktif dan Anggota Komunitas 

Pengurus aktif yang ada di komunitas terdiri dari koordinator umum, 

sekretaris, bendahara, koor divisi program, koor divisi kerjasama, koor divisi 

media, koor divisi relawan dan anggota divisi komunitas. Saat ini sudah 

masuk ke dalam tujuh periode penanggung jawab dan kepengurusan dan 

tentunya memiliki jumlah pengurus aktif yang berbeda-beda setiap tahunnya. 

Peneliti memperoleh data kepengurusan dari tahun 2016-2021 dan tahun ini 

ada 12 pengurus aktif dalam Komunitas Jendela Lampung.  
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Untuk jumlah anggota komunitas setiap tahun kian bertambah yang pada 

awalnya hanya 45 anggota sekarang menjadi 200 anggota. Hal ini 

dikarenakan komunitas ini mulai aktif dalam mempersuasif khalayak melalui 

media sosial untuk menarik perhatian mereka dan mau menjadi 

anggota/relawan di komunitas. Komunitas ini dibuka secara umum dan 

memiliki status yang berbeda-beda, ada yang sudah berkeluarga, bekerja, 

mahasiswa dan lain sebagainya, oleh karena itu mereka kurang aktif dalam 

mengikuti kegiatan komunitas. Untuk jumlah anggota/relawan komunitas 

yang mendaftar setiap tahunnya kurang lebih ada 50-100 orang, tetapi tidak 

semuanya bisa menjadi anggota komunitas, diperlukan beberapa rangkaian 

yang telah ditentukan. Lalu untuk anggota yang masih aktif mengikuti 

kegiatan setiap minggunya hanya 10-15 orang saja hal ini dikarenakan 

masing-masing dari anggota memiliki kesibukan pribadi. 

Tabel 2. Jumlah Pengurus dan Anggota Tahun 2016-2021 

 

       Tahun Jumlah Pengurus Jumlah Anggota 

2016 30 45 

2017 30 45 

2018 25 130 

2019 24 170 

2020 20 170 

2021 12 200 

       Sumber Tabel 2 : Arsip Komunitas Jendela Lampung 

 

 

 

2.1.5 Struktur Organisasi  

Saat ini, pengurus aktif yang ada di Komunitas Jendela Lampung terdiri dari 

koordinator umum, sekretaris, bendahara, divisi program, divisi kerjasama, 

divisi media, dan divisi relawan. Saat ini sudah masuk ke dalam tujuh periode 

penanggung jawab dan kepengurusan. Adapun struktur organisasi Komunitas 

Jendela Lampung tahun 2021/2022 sebagai berikut: 
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Gambar 8. Struktur Organisasi Komunitas Jendela Lampung. 

Sumber Gambar: Arsip Komunitas Jendela Lampung 

 

 

 

2.2 Penelitian Terdahulu  

Terdapat beberapa penelitian yang memenuhi kriteria dan berkaitan dengan 

penelitian yang akan diteliti. Sehingga nantinya penelitian terdahulu ini akan 

memberikan perbandingan ataupun persamaan terhadap fenomena yang akan 

diteliti. Berikut adalah beberapa temuan terkait dengan penelitian antara lain:  

 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yudistira Satrio Adhi Utomo, 2017, 

dengan judul penelitian “Pola Komunikasi Volunteer Komunitas Rumah 

Bintang Bandung (Studi Deskriptif Pola Komunikasi Volunteer Komunitas 

Rubin Bandung Dalam Memotivasi Semangat Belajar Peserta Didik)” 

Universitas Komputer Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi proses komunikasi dan hambatan komunikasi volunteer 

komunitas Rumah Bintang (Rubin) Bandung dalam memotivasi semangat 

belajar peserta didik.  
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Hasil penelitian ini menyatakan bahwa proses komunikasi volunteer 

Rumah Bintang menciptakan keakraban antara volunteer dan peserta didik 

melalui tahapan saling ramah dan keterbukaan. Dalam kegiatan mengajar 

yang dilakukan secara santai cenderung memakai bahasa daerah, dan 

terkadang memakai bahasa Indonesia, dengan memanfaatkan media 

sebagai fasilitas pendukung untuk menyampaikan pesan pada anak-anak. 

Pola komunikasi yang terjalin di rumah bintang bandung dengan 

menerapkan sistem pembelajaran yang bersifat non formal. Komunitas ini 

juga memberikan pelatihan keterampilan yang sesuai minat peserta didik, 

sehingga mereka dapat merasakan pengalaman belajar yang telah diajarkan 

oleh volunteer. Penelitian Yudistira lebih kepada untuk mengidentifikasi 

proses komunikasi yang terjadi dalam suatu komunitas sehingga dalam 

proses komunikasi tersebut terdapat beberapa hambatan komunikasi yakni 

hambatan “in tune”, serta hambatan semantic terhadap umpan-balik 

peserta didik dan volunteer. Terdapat juga hambatan psikologis yang 

berkaitan dengan perilaku peserta didik sehingga membuat volunteer lebih 

sabar untuk mengatasi hambatan tersebut. 

 

Perbedaan penelitian terletak pada objeknya, singkatnya penelitian 

Yudistira menggunakan pola komunikasi Komunitas RUBIN dalam 

memotivasi semangat belajar peserta didik sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan objek pola komunikasi Komunitas Jendela Lampung dalam 

meningkatkan minat baca anak-anak. Kemudian pada subjek penelitian 

menggunakan volunteer Komunitas Rumah Bintang, sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan pengurus dan anggota Komunitas Jendela 

Lampung sebagai subjek penelitiannya. Penelitian Yudistira menggunakan 

komunikasi antar pribadi sedangkan penelitian ini menggunakan 

komunikasi kelompok. 

 

Persamaan pada penelitian terletak fenomena yang diteliti yaitu mengenai 

pola komunikasi pada komunitas dan sama-sama menggunakan metode 

deskriptif kualitatif untuk menggambarkan objek dan juga kondisi secara 

alamiah yang ada dalam suatu kelompok komunitas. Selain itu persamaan 
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penelitian terletak pada pola komunikasi yang digunakan yakni 

menggunakan pola komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, dan 

komunikasi multi arah.  

 

2. Penelitian pola komunikasi dilakukan oleh Wisnu Dwi Prasetyo dan Palupi 

2017, “Komunikasi Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Deskriptif  

Kualitatif Pola Komunikasi Komunitas Rumah Hebat Indonesia dalam 

Memberdayakan Anak-anak Rejosari, Gilingan, Surakarta)” Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pola komunikasi yang dibentuk oleh Komunitas Rumah Hebat 

Indonesia dalam memberdayakan anak-anak Rejosari. 

 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Komunitas Rumah Hebat Indonesia 

menggunakan pola arus informasi berbentuk Y pada saat kegiatan 

pemberdayaan dengan menggabungkan rangkaian pola penyampaian pesan 

yang kombinasi. Pola ini terbentuk dengan adanya koordinator, serta ada 

dua alternatif pengiriman dan penerimaan pesan bagi para pengajar dan 

kakak hebat sehingga mereka bisa mengirimkan informasi dengan mudah. 

Anggota Komunitas Rumah Hebat perlu memiliki strategi komunikasi 

yang sesuai dalam kegiatan pemberdayaan agar anak-anak dapat mandiri 

dalam mengembangkan potensinya. Program pemberdayaan ini memiliki 

tujuan mengembangkan sumber daya dan keterampilan anak Rejosari 

dengan menggunakan konsep membangun karakter bangsa, meningkatkan 

potensi diri dan memotivasi untuk menerapkan pembelajaran melalui 

perancangan kegiatan. Dalam penelitian ini, komunikasi kelompok 

digunakan untuk bertukar informasi antara pengurus dengan kakak hebat, 

dan juga antara kakak hebat dengan anak-anak didik. Selain menggunakan 

komunikasi kelompok, komunitas ini juga menggunakan komunikasi 

diadik atau komunikasi interpersonal untuk meningkatkan keakraban, 

motivasi dan sikap mandiri.  
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Perbedaan penelitian terletak pada subjek penelitian yakni, pada penelitian 

Wisnu dan Palupi menggunakan komunitas Rumah Hebat Indonesia, 

sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan 

pengurus dan anggota Komunitas Jendela Lampung. Pada objek penelitian 

Wisnu dan Palupi menggunakan pola komunikasi Komunitas Rumah 

Hebat dalam memberdayakan anak-anak Rejosari sementara itu, penelitian 

ini menggunakan pola komunikasi Komunitas Jendela Lampung dalam 

meningkatkan minat baca anak-anak. 

 

Persamaan pada penelitian terletak pada fenomena penelitian yaitu 

mengenai pola komunikasi pada komunitas dan sama-sama menggunakan 

metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan objek dan juga keadaan 

alamiah yang ada pada suatu kelompok komunitas. Selain itu, persamaan 

penelitian terletak pada penggunaan komunikasi kelompok sebagai konsep 

penelitian. Persamaan lainnya terletak pada penggunaan konsep penelitian 

yakni pola komunikasi, yakni pola komunikasi lingkaran, pola komunikasi 

Y, pola komunikasi rantai, pola komunikasi roda dan pola komunikasi 

bintang atau all channel. 

 

3. Penelitian mengenai pola komunikasi lainnya pernah dilakukan oleh, Ayu 

Septika Dewi (2017) dengan judul penelitian “Pola Komunikasi Kelompok 

Dalam Memproduksi Film di Pekanbaru (Studi Pada Komunitas Pecinta 

Film (KOMFEK) Pekanbaru” Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Islam Riau Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana pola komunikasi kelompok selain itu penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dari komunikasi 

kelompok komunitas pecinta film pekanbaru. 

 

Hasil dari penelitian ini Komunitas Pecinta Film di Indonesia merupakan 

wadah bagi kelompok penggiat film dalam tataran sebagai ruang ekspresi 

dan berkreasi melalui media film. Dan sebagai workshop pembelajaran 

untuk memasuki wilayah industri perfilman yang ada. Adapun hasil dari 
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penelitian ini menunjukkan bahwa pola komunikasi kelompok yang 

digunakan adalah pola jaringan atau all channel, dan dapat dikatakan juga 

sebagai pola lingkaran hanya saja pola ini bersifat dinamis dan memiliki 

saluran terbuka jadi siapa saja bisa berkomunikasi secara bebas dan 

berdasarkan hasil penelitian ini, pola ini paling fleksibel karena tidak ada 

batasan atau perantara yang menghambat jalur informasi. Selain mengenai 

pola komunikasinya disini juga peneliti mendapatkan hasil mengenai 

faktor pendukung dan penghambat komunitas. Jika dilihat dari faktor 

pendukungnya yakni faktor individu serta kekompakan dengan rasa 

kekeluargaan dari tiap anggota kelompok, dan hubungan personal yang 

baik. sedangkan faktor penghambatnya yakni faktor kesibukan dari tiap 

anggota, faktor psikologis dan rasa canggung terhadap anggota lainnya 

sehingga takut untuk mengeluarkan pendapat secara langsung atau melalui 

media sosial.  

 

Perbedaan penelitian terletak pada subjek penelitian yakni, pada penelitian 

Ayu menggunakan Komunitas Pecinta Film (KOMFEK) Pekanbaru 

sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan 

pengurus dan anggota Komunitas Jendela Lampung. Pada objek penelitian 

menggunakan Pola Komunikasi Kelompok Dalam Memproduksi Film  

sementara itu, penelitian ini menggunakan pola komunikasi Komunitas 

Jendela Lampung dalam meningkatkan minat baca anak-anak.  

 

Persamaan penelitian terletak pada isu penelitian yaitu mengenai pola 

komunikasi kelompok pada komunitas dan sama-sama menggunakan 

metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan objek dan juga keadaan 

alamiah yang terjadi pada suatu kelompok komunitas. Selain itu, 

persamaan penelitian terletak pada penggunaan komunikasi kelompok 

sebagai konsep penelitian. persamaan lainnya terletak pada penggunaan 

konsep pola komunikasi, yakni pola komunikasi lingkaran, pola 

komunikasi Y, pola komunikasi rantai, pola komunikasi roda dan pola 

komunikasi bintang atau all channel. 
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Tabel 3. Penelitian Terdahulu 

1. Judul Pola Komunikasi Volunteer Komunitas Rumah 

Bintang (Rubin) Bandung (Studi Deskriptif 

Mengenai Pola Komunikasi Volunteer Komunitas 

Rubin Bandung Dalam Memotivasi Semangat 

Belajar Peserta Didik)” 

 Peneliti Yudistira Satrio Adhi Utomo (2017) 

 Metode Penelitian Metode Deskriptif Kualitatif 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

yang menggambarkan fenomena penelitian 

mengenai Pola Komunikasi Volunteer Komunitas 

Rumah Bintang Bandung  
 

 Teori Teori Komunikasi Antarpribadi  
 

 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Proses Komunikasi dan Hambatan 

Komunikasi Volunteer Komunitas Rumah Bintang 

(Rubin) Bandung Dalam Memotivasi Semangat 

Belajar Peserta Didik. 
 

 Hasil Penelitian Hasil penelitian ini menyatakan bahwa proses 

komunikasi volunteer Rumah Bintang 

menciptakan keakraban antara volunteer dan 

peserta didik melalui tahapan saling ramah dan 

keterbukaan, menggunakan media sebagai alat 

bantu untuk penyampaian informasi kepada anak -

anak. Pola komunikasi yang terjalin di rumah 

bintang bandung dengan menerapkan sistem 

pembelajaran yang bersifat non formal. terdapat 

beberapa hambatan komunikasi yakni hambatan “ 

in tune”, serta hambatan semantic terhadap 

umpan-balik peserta didik dan volunteer. Terdapat 

juga hambatan psikologis yang berkaitan dengan 

perilaku peserta didik sehingga membuat 

volunteer lebih sabar untuk mengatasi hambatan 

tersebut. 

 Persamaan Penelitian  Persamaan pada penelitian terletak pada isu 

penelitian yaitu mengenai pola komunikasi pada 

komunitas, lalu persamaan metode deskriptif 

kualitatif. Selain itu persamaan penelitian terletak 

pada pola komunikasi yang digunakan yakni 

menggunakan pola komunikasi komunikasi satu 

arah, komunikasi dua arah, komunikasi multi arah 

 Perbedaan Penelitian Perbedaan penelitian terletak pada objeknya 

penelitian Yudistira menggunakan pola 

komunikasi volunteer Komunitas RUBIN dalam 

memotivasi semangat belajar sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan objek pola 

komunikasi Komunitas Jendela Lampung dalam 

meningkatkan minat baca. Kemudian pada subjek 

penelitian Ia menggunakan volunteer Komunitas  
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  Rumah Bintang, sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan pengurus dan anggota Komunitas 

Jendela Lampung sebagai Subjek Penelitiannya. 

Selanjutnya dalam penelitian Yudistira 

menggunakan komunikasi antarpribadi sedangkan 

penelitian ini menggunakan komunikasi 

kelompok. 
 

 Kontribusi Penelitian Sebagai referensi tambahan dalam memahami 

pola komunikasi pada komunitas dan juga 

memahami jenis pola komunikasi komunikasi satu 

arah, dua arah dan multi arah. 

   

2 Judul Komunikasi Dan Pemberdayaan Masyarakat 

(Studi Deskriptif Kualitatif Pola Komunikasi 

Komunitas Rumah Hebat Indonesia dalam 

Memberdayakan Anak-anak Rejosari, Gilingan, 

Surakarta) 

 Peneliti Wisnu Dwi Prasetyo dan Palupi (2017) 
 

 Metode Penelitian Metode deskriptif Kualitatif  

Metode ini digunakan untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan pola komunikasi yang terjadi 

dalam komunitas Rumah Hebat Indonesia dalam 

memberdayakan anak anak Rejosari. 
 

 Teori Teori Fungsional dan komunikasi kelompok  
 

 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pola komunikasi yang dibentuk oleh 

Komunitas Rumah Hebat Indonesia dalam 

memberdayakan anak-anak Rejosari.  
 

 

 

 

 

 

Hasil Penelitian Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Komunitas 

Rumah Hebat Indonesia menggunakan pola arus 

informasi berbentuk Y pada saat kegiatan 

pemberdayaan dengan menggabungkan rangkaian 

pola penyampaian pesan yang kombinasi. 

Program pemberdayaan ini memiliki tujuan 

mengembangkan sumber daya dan keterampilan 

anak Rejosari dengan menggunakan konsep 

membangun karakter bangsa, meningkatkan 

potensi diri dan memotivasi untuk menerapkan 

pembelajaran melalui perancangan kegiatan. 

Dalam penelitian ini, komunikasi kelompok 

digunakan untuk bertukar informasi antara 

pengurus dengan kakak hebat, dan juga antara 

kakak hebat dengan anak-anak didik. Selain 

menggunakan komunikasi kelompok, penelitian 

ini juga menggunakan komunikasi diadik atau 

komunikasi interpersonal untuk memotivasi, 

meningkatkan keakraban, menumbuhkan 

kemandirian pada anak didik. 
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 Lanjutan   

 Persamaan Penelitian  Persamaan pada penelitian terletak pada isu yang 

diangkat yaitu mengenai pola komunikasi pada 

komunitas. Persamaan penelitian lainnya pada 

penggunaan komunikasi kelompok sebagai 

konsep penelitiannya. Dan penggunaan konsep  

pola komunikasi yakni pola komunikasi lingkaran, 

pola Y, pola rantai, pola roda dan pola bintang 

atau all channel. 

 Perbedaan Penelitian Perbedaan penelitian yakni, pada penelitian 

Wisnu dan Palupi menggunakan Komunitas 

Rumah Hebat Indonesia sebagai subjek penelitian, 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

pengurus dan anggota Komunitas Jendela 

Lampung. Pada objek penelitian Wisnu dan 

Palupi menggunakan pola komunikasi rumah 

hebat dalam memberdayakan anak-anak Rejosari 

sedangkan penelitian ini menggunakan pola 

komunikasi Jendela Lampung dalam 

meningkatkan minat baca anak-anak. 
 

 Kontribusi Penelitian  Sebagai referensi tambahan dalam memahami 

pola komunikasi kelompok pada komunitas. 

Khususnya pada pola komunikasi lingkaran, pola 

komunikasi Y, pola komunikasi rantai, pola 

komunikasi roda dan pola komunikasi bintang 

atau all channel. 

   

3.  Judul “Pola Komunikasi Kelompok Dalam 

Memproduksi Film di Pekanbaru (Studi Pada 

Komunitas Pecinta Film (KOMFEK) Pekanbaru” 

 Peneliti Ayu Septika Dewi (2017) 
 

 Metode Penelitian Metode Deskriptif kualitatif 

Bertujuan untuk membuat deskripsi secara 

sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta 

dan objek tertentu 
 

 Teori Teori Pemikiran Kelompok. 

 Tujuan Penelitian Tujuannya untuk mengetahui bagaimana pola 

komunikasi kelompok selain itu penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat  

dan pendukung dari komunikasi kelompok 

komunitas pecinta film pekanbaru. 
 

 Hasil Penelitian Hasil dari penelitian ini Komunitas Pecinta Film 

di Indonesia merupakan wadah bagi kelompok 

penggiat film dalam tataran sebagai ruang 

ekspresi dan berkreasi melalui media film. Pola 

komunikasi kelompok yang digunakan adalah 

pola jaringan atau all channel, pola ini paling  
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Sumber Tabel 3: Diolah oleh Peneliti (2022) 

 

 

 

 Lanjutan  

  fleksibel karena tidak ada batasan atau perantara 

yang menghambat jalur informasi. Selain 

mengenai pola komunikasinya disini juga peneliti 

mendapatkan hasil mengenai faktor pendukung 

dan penghambat komunitas. Jika dilihat dari 

faktor pendukungnya yakni faktor individu serta 

kekompakan dengan rasa kekeluargaan dari tiap 

anggota kelompok, dan hubungan personal yang 

baik. Sedangkan faktor penghambatnya yakni 

faktor kesibukan dari tiap anggota dan juga faktor 

psikologis dan rasa canggung terhadap anggota 

lainnya sehingga takut untuk mengeluarkan 

pendapat secara langsung atau melalui media.  

Dalam pola ini anggota lain bisa mengungkapkan 

pendapatnya tidak ada yang mengontrol, saling 

menghargai dan menghormati, jika anggota 

membuat kesalahan maka anggota lainnya akan 

memperbaiki dan menghargai pendapatnya. 

 Persamaan Penelitian  Persamaan penelitian terletak isu yang diangkat 

yaitu mengenai pola komunikasi pada komunitas, 

Persamaan pada penggunaan komunikasi 

kelompok sebagai konsep penelitian. Persamaan 

penggunaan pola komunikasi yang lingkaran, pola 

komunikasi Y, pola komunikasi rantai, pola 

komunikasi roda dan pola komunikasi bintang. 

 
Perbedaan Penelitian Perbedaan penelitian terletak pada subjek 

penelitian yakni, pada penelitian Ayu 

menggunakan Komunitas Pecinta Film 

(KOMFEK) Pekanbaru sedangkan pada penelitian 

yang akan dilakukan ini menggunakan pengurus 

dan anggota Komunitas Jendela Lampung. Pada 

objek penelitian menggunakan Pola Komunikasi 

Kelompok Dalam Memproduksi Film  sementara 

itu, penelitian ini menggunakan pola komunikasi 

Komunitas Jendela Lampung dalam 

meningkatkan minat baca anak-anak. 

 

 
Kontribusi Penelitian  Sebagai referensi tambahan dalam memahami 

pola komunikasi kelompok pada komunitas. 

Khususnya pada pola komunikasi lingkaran, pola 

komunikasi Y, pola komunikasi rantai, pola 

komunikasi roda dan pola komunikasi bintang 

atau all channel. 
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2.3 Kajian Teori 

2.3.1 Komunikasi Kelompok 

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya, lebih banyak menghabiskan 

waktu dengan kelompok. Sejak lahir, individu telah berinteraksi dengan 

kelompok primer yaitu keluarga. Bersamaan dengan bertambahnya usia 

individu mulai bergabung dengan berbagai macam kelompok yang biasanya 

dikenal dengan kelompok sekunder seperti halnya kelompok sekolah, tempat 

kerja dan kelompok sosial lainnya. Kelompok menurut Mulyana merupakan 

sekumpulan orang dengan tujuan sama saling berhubungan untuk 

memperoleh tujuan yang sama, saling mengenal, saling berinteraksi, dan 

melihat sebagian bagian-bagian dari kelompok tersebut (Mulyana, 2005). 

Komunikasi kelompok merupakan komunikasi antara seorang pengirim pesan 

kepada sekelompok orang sebagai penerima pesan. Komunikasi kelompok 

merupakan proses pertukaran pesan yang berlangsung antara tiga orang atau 

lebih. Dengan keanggotaanya komunikasi kelompok tidak mempunyai 

batasan jumlah. Sehingga bisa dilakukan antara tiga orang, sampai tiga puluh 

orang. Namun, pada umumnya peserta dalam komunikasi kelompok tidak 

lebih dari lima puluh orang Rohim (dalam Bonaraja Purba dkk, 2020). 

Komunikasi kelompok menurut Effendy merupakan komunikasi antara 

seorang individu dengan sekelompok orang dalam situasi tatap muka atau 

langsung (Effendy, 2009). Kelompok ini bisa kecil atau besar, tetapi berapa 

jumlah orang dalam kelompok kecil dan jumlah orang dalam kelompok besar 

tidak ditentukan oleh perhitungan yang tepat, tetapi melalui karakteristik ciri 

dan sifat komunikan dalam hubungannya yaitu melalui proses komunikasi. 

Komunikasi kelompok pada umumnya terstruktur, dengan para anggota lebih 

melihat diri mereka sebagai kelompok dan pada tingkat kesadaran yang tinggi 

akan tujuan yang perlu mereka capai bersama. Terbentuknya komunikasi 

kelompok dikarenakan kebutuhan individu yang beragam yang kemudian 

membentuk sebuah kelompok yang memiliki latar belakang kesamaan akan 

kepentingan yang sama. Menurut (Effendy, 2005) Komunikasi kelompok 

dibagi menjadi dua yakni:  
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1. Komunikasi Kelompok Kecil (small group) 

Komunikasi kelompok kecil menurut Effendy merupakan suatu 

komunikasi antara seorang individu dan sekelompok orang lalu 

memungkinkan terdapat peluang bagi seseorang individu untuk 

memberikan ulasan secara lisan (Effendy, 2009). Adapun keuntungan 

yang didapat dari komunikasi kelompok kecil yakni terdapat umpan balik 

pribadi, feedback bersifat langsung, dan dapat diketahui situasi 

lingkungannya. Selain keuntungan terdapat juga kerugian didalamnya 

yakni harus mempersiapkan diri sebelum melakukan komunikasi, 

kemukakan fakta dan opini yang logis, jangan mengkritik dan hormati 

kritik komunikan. Komunikasi kelompok kecil didefinisikan sebagai 

sekelompok individu dengan jumlah anggota yang sedikit sehingga relatif 

mudah bagi semua anggota untuk berkomunikasi, baik sebagai sumber 

informasi maupun penerima pesan. Beberapa ahli telah menunjukkan 

bahwa ada batasan yang berbeda pada ukuran komunikasi kelompok 

kecil. Menurut Devito mendefinisikan kelompok kecil sebagai kelompok 

yang terdiri dari 5-12 orang Devito (dalam Wiryanto, 2004).  

 

Komunikasi dalam kelompok kecil memudahkan anggota untuk 

memahami dan menyampaikan informasi dengan mudah kepada 

khalayak. Pengirim dan penerima pesan kemudian menghubungkan 

beberapa harapan yang sama. Kelompok tersebut memiliki latar belakang  

yang sama bagi anggota untuk berinteraksi satu sama lain. Tentunya 

kelompok tersebut sangat berpengaruh untuk memajukan sebuah 

kelompok komunitas. Pada saat melakukan diskusi komunikasi kelompok 

berfokus pada perilaku individu yang melakukan hubungan dan relasi 

antar anggota kelompok lainnya.  

 

2. Komunikasi Kelompok Besar (large group)  

Komunikasi kelompok besar adalah sebuah kelompok yang terdiri dari 

banyaknya komunikator, sehingga hanya sedikit kesempatan untuk 

memberikan komentar secara lisan dalam kelompok ini. Seperti yang 
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dijelaskan oleh Effendy, orang-orang dalam kelompok besar ditentukan 

bukan dengan perhitungan yang akurat, tetapi lebih kepada melalui proses 

komunikasi yang didasarkan pada sifat dan karakteristik jumlah 

komunikan. Kelompok besar lebih beragam dan terdiri dari dari orang-

orang yang berbeda dalam hal jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan, 

pendidikan dan sebagainya. Untuk ukuran komunikasi kelompok besar 

anggota 20-30 orang. Kelompok yang jumlahnya lebih dari itu harus 

dibagi lagi menjadi dua kelompok, tetapi tetap termasuk dalam 

perkumpulan kelompok groups association (asosiasi kelompok atau 

gabungan kelompok). 

 

Penelitian ini mengambil fokus pada kelompok kecil. Alasan peneliti 

mengambil komunikasi kelompok kecil dikarenakan pada saat melakukan 

kegiatan rutin mengajar anak-anak maupun diskusi kelompok, jumlah 

yang hadir tidak lebih dari 15 orang sehingga dapat dikatakan bahwa 

kelompok tersebut termasuk dalam kelompok kecil. Dalam melakukan 

diskusi maupun rapat, komunitas ini memiliki keterkaitan dengan anggota 

lain. Tujuan dari diskusi yang mereka lakukan untuk berbagi informasi 

dan menjalin relasi di mana jalinan relasi yang dibangun dapat 

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh jalannya sebuah aktivitas yang 

dilakukan komunitas. Sebuah diskusi yang dilakukan juga untuk 

mengevaluasi hasil kinerja yang telah dilakukan anggota komunitas 

setelah mengajar anak-anak yang ada di rumah baca. 

 

A. Fungsi Komunikasi Kelompok 

Menurut Sendjaja mengatakan keberadaan suatu kelompok masyarakat 

tercermin dari adanya fungsi-fungsi yang akan dilaksanakan. Fungsi dari 

komunikasi kelompok yang dilaksanakan akan memberikan pemahaman 

dan kemudahan bagi khalayak yang ingin memahami mengenai 

komunikasi kelompok Sendjaja (dalam Lubis, 2013). Terdapat lima 

fungsi komunikasi kelompok untuk menunjang kegiatan yang akan 

dilaksanakan kelompok, dan dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Fungsi hubungan sosial 

 Fungsi ini memberikan kelompok kemampuan untuk menciptakan 

dan untuk membangun hubungan antara anggota kelompok dengan 

menyediakan berbagai kesempatan berkomunikasi secara non formal 

yang santai, serta menghibur. Dalam fungsi hubungan sosial 

dijadikan wadah sebagai tempat berdiskusi dan menjalin hubungan 

yang lebih akrab.  

2. Fungsi pendidikan 

 Fungsi ini melibatkan kelompok baik secara formal maupun 

informal menjalankan korelasi dan saling berdiskusi. Fungsi 

pendidikan dipengaruhi oleh tiga faktor, pertama adalah jumlah 

informasi yang diberikan oleh setiap orang anggota, lalu jumlah 

peserta yang bergabung dalam kelompok tersebut, dan jumlah 

interaksi di dalam kelompok.  

3. Fungsi persuasi  

Dalam fungsi ini, anggota kelompok hendak berusaha mempersuasi 

anggota kelompok lain apakah mereka melakukan apa yang mereka 

inginkan atau malah sebaliknya. Anggota kelompok yang membujuk 

kelompok lainnya menghadapi risiko untuk tidak dapat diterima atau 

diterima dari anggota kelompok lainnya.  

4. Fungsi pemecahan masalah 

Sebuah kelompok dalam fungsi pemecahan masalah dicirikan oleh 

aktivitas dan upaya untuk menyelesaikan masalah dan mengambil 

keputusan. Dalam hal ini, peran kelompok adalah untuk menemukan 

jalan keluar dari masalah serta mencari alternatif lain terhadap 

masalah yang tidak dapat diselesaikan anggota kelompok.   

5. Fungsi terapi 

Fungsi terapi memiliki objek kelompok yang membantu setiap 

anggota membuat perubahan dalam masalah mereka. Ini berarti 

bahwa individu tersebut harus berkomunikasi dengan anggota 

kelompok lain untuk memperoleh manfaat darinya, tapi yang paling 

utama dalam fungsi ini adalah membantu diri sendiri untuk terapi. 
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2.3.2 Teori Fungsional  

Teori fungsional komunikasi kelompok melihat proses sebagai alat bagi 

kelompok dalam membuat keputusan, menekankan hubungan antara kualitas 

komunikasi dan hasil dari kelompok (output) (Littlejohn, dkk 2014). 

Komunikasi mempengaruhi hasil kelompok dengan cara yang berbeda. Ada 

banyak kemungkinan yang menetapkan hasil kelompok yang ingin dicapai 

dan ini merupakan cara agar bisa berbagi pengetahuan, cara bagi anggota 

kelompok untuk menemukan dan mengenali kesalahan, dan sebuah cara 

untuk membujuk seseorang.  

Komunikasi kelompok digunakan oleh anggota untuk mempersuasi anggota 

kelompok lain. Persuasi memiliki makna mempengaruhi atau membujuk 

untuk menerima sudut pandang individu. Melalui interaksi tersebut, anggota 

kelompok harus dapat mempengaruhi anggota kelompok lainnya untuk 

menerima dan menggunakan informasi yang diberikan. Teori fungsional 

digunakan untuk menjelaskan bagaimana komunikasi kelompok berkontribusi 

pada efektivitas pengambilan keputusan kelompok dan pemecahan masalah. 

Keberhasilan dalam mengambil keputusan dan pemecahan masalah dalam 

kelompok dapat terjadi apabila interaksi kelompok yang dilakukan 

menghasilkan pencapaian berbagai hal yang diperlukan untuk menyelesaikan 

tugas masing-masing anggota kelompok Hirokawa dan Gouran (dalam 

Griffin, 2003) 

Berdasarkan teori ini, kelompok mulai dengan mengenali dan menilai sebuah 

masalah. Kelompok kemudian mengumpulkan dan mengevaluasi informasi 

tentang masalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang relevan, 

seperti apa yang terjadi, kenapa, dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Selain itu, 

anggota kelompok mendiskusikan solusi dan informasi yang relevan dengan 

masalah terkait. Kelompok kemudian mengembangkan dan menemukan 

beberapa alternatif untuk pemecahan masalah dan mendiskusikan tujuan yang 

ingin dicapai. Dengan usulan alternatif dan serangkaian tindakan, maka 

tujuan akhir dari pengambilan keputusan dan pemecahan masalah kelompok 

akan tercapai. Dalam teori fungsional berpendapat bahwa keputusan akhir 
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yang diambil oleh kelompok merupakan hasil dari serangkaian keputusan 

yang telah dicapai sebelumnya oleh anggota kelompok. Oleh karena itu, teori 

ini melibatkan anggota kelompok dan dituntut oleh kelompok untuk 

mengambil keputusan tentang pencapaian tujuan dan tugas dengan mengatasi 

masalah yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang kurang memadai, 

dengan anggota kelompok menerima konsekuensi dan harus melakukan 

perbaikan atau penggantian dengan cara melihat secara asli situasi yang 

terjadi saat itu Gouran dan Hirokawa (dalam Littlejohn, dkk 2014). 

Berdasarkan penjelasan di atas maka, asumsi dari pemecahan masalah dalam 

kelompok menurut Dewey sebagai berikut: 

1. Mengungkapkan kesulitan, dengan berdiskusi dengan anggota kelompok 

lainnya agar satu sama lain dapat mengerti kesulitan yang dirasakan setiap 

anggota kelompok. Seperti halnya dengan membicarakan hal-hal yang 

berkaitan dengan permasalahan, memberikan opini dan saling tukar 

pendapat.  

2. Menjelaskan masalah, dengan menjelaskan masalah yang terjadi dalam 

kelompok maka secara tidak langsung anggota kelompok akan mulai 

mendiskusikan hal-hal yang terjadi dalam sebuah kelompok, agar nantinya 

permasalah tersebut tidak berkepanjangan. 

3. Menganalisis masalah, pada saat menganalisis masalah anggota kelompok 

saling mengumpulkan masalah yang dihadapi kelompok. Kemudian, 

dengan menekankan pemahaman satu sama lain, pertama-tama kita 

memahami masalah mana yang perlu diselesaikan.  

4. Menyarankan solusi, anggota kelompok berdiskusi satu sama lain dan 

mengeluarkan opini untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi. 

Anggota kelompok bebas untuk memberikan saran dan masukan agar 

nantinya dapat memilih solusi yang terbaik. 

5. Mengambil alternatif dan menguji kelompok dengan tujuan dan kriteria 

yang berlawanan, hal ini tentu bertentangan dengan tujuan kelompok dan 

dengan melihat bagaimana respon kelompok jika memberikan solusi yang 

tidak sesuai dengan keinginannya. Dengan membandingkan alternatif 

solusi untuk memecahkan masalah pada komunikasi kelompok.  
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6. Menerapkan solusi terbaik, setelah melalui lima proses penyelesain 

masalah sebelumnya, maka langkah terakhir dalam pemecahan masalah 

adalah dengan menerapkan solusi terbaik. Setelah berkonsultasi dan 

mendapatkan opini dari anggota kelompok lain, maka tugas dari ketua 

kelompok adalah menciptakan solusi yang terbaik, tidak pihak yang 

dirugikan dan saling menerima satu sama lain.  

 

 

 

2.3.3 Pola Komunikasi 

Pemahaman mengenai pola komunikasi sebenarnya banyak istilah nya, 

seperti misalnya disamakan dengan jaringan komunikasi, proses komunikasi 

yang pada intinya dilakukan sebagai cara dalam berkomunikasi. Pola 

komunikasi menurut Effendy merupakan proses yang bertujuan untuk 

menghadirkan realitas saling ketergantungan unsur-unsur kepentingan dan 

keberlangsungan pemikiran yang sistematis dan logis. Komunikasi 

merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari manusia untuk membuat sebuah 

hubungan antar manusia baik individu maupun kelompok (Effendy, 2007). 

Dari definisi tersebut, orang yang terlibat dalam komunikasi dan bahwa 

individu menyampaikan suatu hal kepada orang lain dari kebutuhan satu sama 

lain, sehingga dapat dikatakan bahwa manusia/ orang lah yang pada dasarnya 

terlibat dalam komunikasi. Selain itu, pola komunikasi adalah bentuk dari 

proses komunikasi, dan terdapat berbagai model yang bisa digunakan oleh 

kelompok untuk berkomunikasi dengan anggota kelompok lainnya. Pola 

komunikasi sama dengan proses komunikasi, yang meliputi serangkaian 

kegiatan yang menyampaikan pesan sehingga dapat menerima umpan balik 

dari penerima pesan.  

 

Pola komunikasi menunjukkan bahwa jenis hubungan kelompok dapat terjadi  

melalui proses membentuk struktur sistem dan bagaimana orang berinteraksi 

satu sama lain, kelompok pada dasarnya bisa menentukan jenis hubungan 

yang ingin dimiliki. Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

pola komunikasi merupakan sebuah bentuk proses komunikasi dalam bentuk 

jaringan/ pola antara dua orang atau lebih yang mengirimkan pesan yang 
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dihubungkan oleh dua komponen, gambaran dan rencana yang dikatakan 

sebagai bagian penting suatu tahapan kegiatan jika kelompok menjalin 

hubungan antara individu maupun kelompok organisasi. Pola komunikasi 

pada suatu komunitas dapat menjelaskan bagaimana bentuk atau rangkaian 

komunikasi berlangsung antara pengurus maupun anggota dalam melakukan 

rapat rutin, kegiatan dan sebagainya. Adapun pola komunikasi menurut 

(Effendy, 2007) dapat dikategorikan menjadi tiga bagian sebagai berikut: 

 

1. Pola Komunikasi Satu Arah 

Pola komunikasi satu arah adalah proses pemberian informasi dari 

pengirim pesan kepada penerima pesan dengan menggunakan media 

sebagai alat komunikasi ataupun tanpa media perantara. Dalam pola ini 

tidak terdapat umpan balik dari komunikan karena sifatnya hanya satu 

arah. Komunikasi satu arah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-

hari, tetapi memiliki beberapa kekurangan dikarenakan tidak adanya 

umpan balik yang dilakukan setelah pemberian informasi yang diberikan 

oleh informan, artinya hanya satu pihak saja yang mengirim pesan dan 

pihak lain hanya mendengarkan saja.  

 

2. Pola Komunikasi Dua Arah atau Timbal Balik 

Pola komunikasi timbal balik adalah proses mengirim dan menerima 

informasi antara dua orang atau sejumlah kecil orang, dengan beberapa 

umpan balik dan efek antara dua orang atau beberapa orang tersebut. 

Dalam keberlangsungan komunikasi dua arah, komunikator terlebih 

dahulu mengirimkan pesan kepada komunikan. Setelah menerima pesan, 

terjadi reaksi dan juga umpan balik terhadap pesan tersebut. Dan proses 

komunikasi dua arah, kedua belah pihak berperan aktif dalam menerima 

dan menanggapi informasi yang dikirimkan satu sama lain.  

 

3. Pola Komunikasi Multi Arah  

Menurut KBBI multi berarti banyak, lebih dari satu dan lebih dari dua. 

Singkatnya, pola komunikasi multi arah adalah proses komunikasi yang 

berlangsung dalam suatu kelompok yang lebih banyak, di mana 

Komunikator dan Komunikan akan saling bertukar pikiran secara 



  35 

dialogis. Pola Komunikasi terjadi dalam penyebaran  atau penyampaian 

pesan yang berurutan melalui komunikator kepada komunikan, sehingga 

pada hakikatnya pola komunikasi multi arah tidak hanya mengarah 

kepada satu orang melainkan bisa ke beberapa orang untuk bertukar 

informasi.  

 

 

 

2.3.4 Struktur Jaringan Komunikasi 

Struktur jaringan komunikasi adalah susunan saluran atau rangkaian yang 

menghubungkan pesan yang disampaikan individu kepada orang lain di 

dalam suatu kelompok. Secara umum, jaringan komunikasi memiliki dua 

perspektif. Pertama, kelompok kecil bergantung pada sumber yang dimiliki 

untuk meningkatkan pola komunikasi yang menyatukan beberapa struktur 

jaringan komunikasi. Kemudian, jaringan komunikasi ini adalah proses 

komunikasi yang biasa dijumpai dalam suatu kelompok dan berusaha 

menyampaikan informasi dari seorang individu ke individu lain. Kedua, 

jaringan komunikasi dipandang sebagai struktur formal yang dibuat oleh 

organisasi sebagai sarana komunikasi bagi organisasi (Devito, 1997) 

membagi pola komunikasi menjadi lima yakni jaringan lingkaran, jaringan 

bintang, jaringanY, jaringan roda, dan jaringan rantai. Adapun penjelasannya 

sebagai berikut: 

 

1. Struktur Jaringan Lingkaran 

Tidak ada pemimpin dalam struktur ini. Semua anggota kelompok 

memiliki fungsi dan mempunyai wewenang yang sama untuk 

mempengaruhi anggota kelompok lainnya, karena bersifat lingkaran dan 

menyeluruh. Serta penyebaran pesannya lebih bersifat dinamis 

dikarenakan, setiap anggota dapat berinteraksi dengan dua anggota lain di 

sisinya. Pola lingkaran memungkinkan semua anggota berkomunikasi 

satu dengan yang lainnya hanya melalui sejenis sistem pengulangan 

pesan. Tidak seorang yang berhubungan langsung dengan semua anggota 

lainnya, demikian pula tidak ada anggota yang memiliki akses langsung 

terdapat seluruh informasi yang diperlukan untuk memecahkan persoalan 
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Sumber Gambar : Buku Komunikasi Antar Manusia, Devito (1997) 

 

2. Struktur Jaringan Roda 

Terdapat pemimpin yang jelas dalam struktur roda, yang pusatnya berada 

di posisi tengah. Dalam jaringan roda pemimpin adalah satu-satunya 

orang yang bisa mengirim dan menerima pesan informasi dari semua 

anggota kelompok. Oleh sebab itu, dalam struktur jaringan ini jika 

seorang anggota ingin menyampaikan informasi kepada anggota lain, 

maka pesan tersebut harus terlebih dahulu disampaikan kepemimpinnya. 

 

     

 

 

 

  

  

 

Sumber Gambar : Buku Komunikasi Antar Manusia, Devito (1997) 

3. Struktur Jaringan Y 

Struktur jaringan Y lebih jarang digunakan daripada struktur roda, tetapi 

lebih terpusat daripada pola jaringan lainnya. Struktur jaringan Y 

memiliki pemimpin yang jelas, tetapi ada anggota lain yang bertindak 

sebagai pemimpin kedua. Anggota itu dapat menyampaikan dan 

mendapatkan informasi dengan dua anggota lainnya. Dan yang terakhir 

anggota lain memiliki komunikasi yang terbatas dengan satu orang 

anggota lainnya. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 9. Pola Jaringan Lingkaran 

Gambar 10.Pola Jaringan Roda. 
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Sumber Gambar: Buku Komunikasi Antar Manusia, Devito (1997) 

 
4. Struktur Jaringan Rantai 

Struktur jaringan rantai hampir sesuai dengan struktur melingkar, namun  

anggota kelompok yang terakhir hanya bisa berinteraksi dengan satu 

orang. selain itu, anggota di posisi tengah memiliki peran sebagai 

kepemimpinan yang lebih banyak daripada anggota kelompok di yang 

berada posisi lain.  

 

 

 

               

      Sumber Gambar : Buku Komunikasi Antar Manusia, Devito (1997) 

 

5. Struktur Jaringan All Channel  

Struktur semua saluran cukup sesuai dengan struktur lingkaran dalam arti 

bahwa semua anggota kelompok memiliki kesamaan dan mempunyai hak  

untuk mengundang dan mempersuasif anggota lainnya. Tanpa terkecuali 

struktur jaringan ini memungkinkan semua anggota untuk berkomunikasi 

dengan anggota kelompok lainnya. Selain itu, pola ini memungkinkan 

keterlibatan anggota secara umum dan keanggotaan yang luas. Pola 

jaringan ini banyak ditemukan di kelompok atau komunitas yang sifatnya 

umum dan terbuka. 
 

 

 

 

 

     

Gambar 11. Pola Jaringan Y. 

Gambar 12. Pola Jaringan Rantai. 
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Sumber Gambar: Buku Komunikasi Antar Manusia, Devito (1997) 

 

 

 

2.3.5 Komunitas 

Komunitas merupakan sebuah pengenalan dan hubungan sosial yang dibentuk 

dengan berbagai aspek kepentingan fungsional (Soenarno, 2002). Definisi 

lain juga mengatakan bahwa komunitas merupakan sekumpulan orang yang 

sama-sama memiliki kepedulian satu sama lain lebih dari yang sewajarnya. 

Dikarenakan memiliki kesamaan interest atau values maka terjadilah 

hubungan pribadi yang erat antar anggota kelompok komunitas Hermawan 

(dalam Syahfitri, 2019). Komunitas adalah suatu kelompok sosial yang 

mencakup dari sebagian orang yang berada di lingkungan yang sama dan 

pada umumnya saling bergantung satu sama lain. Pada hakikatnya suatu 

komunitas yang ada di tengah-tengah masyarakat memiliki sumber daya yang 

harus dikembangkan dan mempunyai maksud, kepercayaan, kebutuhan, 

risiko, serta sejumlah kondisi lainnya yang serupa.  

 

Komunitas memiliki begitu banyak arti yang didefinisikan sebagai 

sekumpulan individu yang bertempat tinggal di suatu daerah tertentu yang 

memiliki karakteristik budaya yang sama. Definisi komunitas pada dasarnya 

sama dan memiliki percakapan yang lebih informal, memiliki ciri khas 

interaksi spontan, kerukunan, kesamaan dan kesatuan. Dengan demikian, 

pembentukan komunitas sangat dipengaruhi oleh kebutuhan sosial ekonomi, 

ideologi dan budaya, baik dalam hal pengembangan keterampilan maupun 
 

  

  

Gambar 13. Pola Jaringan Bintang. 
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hubungan dengan orang lain yang sama. Selain itu, pembentukan komunitas 

dapat dipengaruhi oleh kesamaan antara lokasi geografis. Menurut Crow dan 

Allan (dalam Ayu, 2018) komunitas dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu: 

 

a. Berdasarkan lokasi atau tempat 

Wilayah atau tempat tinggal sebuah komunitas dapat dilihat sebagai 

tempat di mana sekumpulan orang yang mempunyai kesamaan secara 

geografis. Selain itu biasanya juga mereka saling mengenal satu sama lain 

sehingga dapat tercipta interaksi dan memberikan kontribusi bagi 

masyarakat di lingkungannya. Biasanya bisa dengan mudah sekelompok 

orang membuat sebuah komunitas dikarenakan lokasi atau wilayah yang 

mereka tempati dan dapat  memberikan manfaat untuk wilayahnya  

b. Berdasarkan minat 

Pada dasarnya sekumpulan orang yang membentuk suatu komunitas 

karena mereka memiliki ketertarikan misalnya saja kesamaan pekerjaan, 

suku, ras, agama, maupun hobi. Sehingga nantinya faktor-faktor ini akan 

membuat sebuah komunitas yang sesuai dengan apa yang mereka 

inginkan berdasarkan minat yang sudah mereka buat. Dari ketertarikan ini 

maka seorang individu maupun kelompok mau masuk dan bergabung ke 

dalam sebuah komunitas itu sendiri.  

c. Berdasarkan keterkaitan 

Individu memiliki rasa keterkaitan pada sebuah kelompok komunitas, 

sehingga dari sini ia mampu mengembangkan ide yang dimiliki untuk 

memajukan sebuah komunitas. Dari keterkaitan itu mereka memerlukan 

sebuah pertemuan tatap muka untuk mengembangkan ide-ide yang telah 

dibuat individu maupun kelompok.  

 

 

 

2.3.6 Minat Baca  

Pada prinsipnya, minat dapat diartikan sebagai kegembiraan atau 

ketidaknyamanan dalam melakukan sesuatu. Minat secara linguistik diartikan 

dengan kesukaan, kecenderungan pikiran yang menginginkan suatu hal. 

Menurut Slameto (dalam Maulidia, 2018), yang dimaksud dengan minat 
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adalah perasaan terobsesi atau menyukai melakukan suatu hal tanpa ada yang 

mengatakan. Minat berkaitan oleh sesuatu yang memberikan manfaat dan 

membuat kesenangan pribadi seseorang. Rasa senang yang dirasakan individu 

merupakan minat yang bersifat hanya sementara sedangkan minat yang 

bersifat tetap biasanya berkaitan dengan unsur kepuasan dan pemuasan 

keinginan.  

 

Minat dianggap penting bagi kehidupan agar dapat melakukan suatu kegiatan 

dengan baik, salah satunya ialah minat baca. Aspek minat baca mencakup 

kesenangan membaca, sadar akan manfaat dari membaca, dan frekuensi 

membaca. Pada dasarnya minat baca tidak hanya timbul dalam diri individu, 

tetapi seiring dengan pertumbuhan maka minat baca akan berkembang dan 

harus diasah sejak dini sehingga pada saat tumbuh dewasa individu akan 

terbiasa dengan minat yang dilakukan. Dengan keinginan yang kuat lalu 

bersamaan dengan usaha seseorang untuk membaca maka akan semakin 

bagus bagi individu untuk mengetahui banyak informasi dan pengetahuan 

baru yang sebelumnya belum diketahui.  

 

Smith dan Robinson mengemukakan membaca merupakan upaya aktif untuk 

memahami suatu pesan seorang pengarang/penulis. Saat membaca, individu 

berusaha untuk mengikuti dan merespon pesan yang disampaikan oleh 

penulis sehingga pembaca dapat memahami tujuan dari informasi yang 

disampaikan Smith dan Robinson (dalam Rahim 2005). Tujuan utama 

membaca yaitu untuk mencari tahu dan memperoleh informasi, memahami 

isi, dan mempelajari pentingnya bacaan yang tertera dalam tulisan.  

 

Berdasarkan hal tersebut, minat baca menurut Wahadaniah merupakan minat 

yang berpengaruh dan menyeluruh, dengan rasa senang saat membaca 

sehingga seseorang bisa membaca dengan luas atas dasar keinginannya 

sendiri. Minat baca juga mempengaruhi perasaan senang tersendiri yang bisa 

dirasakan oleh seseorang dan menganggap sebagai kegiatan yang bermanfaat 

bagi dirinya Wahadaniah (dalam Ratnasari, 2011). Dari beberapa definisi di 

atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa minat baca merupakan suatu 
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kemampuan yang memotivasi seorang individu supaya tertarik, 

memperhatikan, dan senang dengan kegiatan membaca yang dilakukannya. 

Dengan cara ini, individu mengikuti terus menerus tanpa adanya paksaan dan 

atas kehendaknya sendiri. Mereka yang memiliki minat baca yang kuat dan 

optimis menunjukkan kemauan untuk mendapatkan bahan bacaan dan 

literatur yang mengarah pada pemahaman yang maksimal untuk dirinya.  

 

Meningkatkan minat baca sejak dini memanglah penting oleh karena itu 

hadirlah Komunitas Jendela Lampung yang akan memberikan dan mengajar 

anak-anak yang ingin belajar bersama. peran Komunitas Jendela Lampung 

dinilai penting karena dapat membantu anak-anak khususnya yang ada di 

Bakung, Teluk Betung, Bandar Lampung dikarenakan pada kegiatan rumah 

baca di daerah tersebut terdapat beberapa anak-anak yang sistem 

pendidikannya terlambat, sehingga perlu adanya bantuan dari kelompok 

komunitas untuk memotivasi serta meningkatkan minat baca anak-anak.  

 

Dengan demikian minat baca pada anak tidaklah dimiliki dengan sendirinya 

melainkan harus dibentuk dan dibiasakan. Oleh karena itu, selain lingkungan 

keluarga sebagai lingkungan terdekat perlu adanya suatu upaya yang 

maksimal  terutama dari kalangan pendidik tujuannya untuk melatih, 

meningkatkan, membina, dan mengajarkan membaca kepada anak-anak. 

Salah satu peran yang dibutuhkan adalah peran suatu komunitas yang mampu 

meningkatkan dan motivasi membaca anak, agar kelak mendapatkan taraf 

hidup yang sesuai dengan impian. Karena minat berperan sangat penting 

dalam menetapkan aktivitas yang akan dikerjakan. Meskipun tekadnya sangat 

kuat tetapi tidak memiliki minat pada diri sendiri maka hal itu akan percuma 

individu tidak akan melakukan dan malas terhadap sesuatu yang ditekadkan 

tersebut. Begitu pula dengan orang yang tidak berminat pada kegiatan 

membaca pastinya individu akan merasa kesulitan dan tidak terbiasa, 

sehingga dapat dikatakan bahwa posisi minat dalam kegiatan membaca 

menempati tingkat rasa ingin tahu yang tinggi atas fakta, teori, prinsip, 

pengetahuan dan informasi. Sutarno mengungkapkan minat baca sebagai 

kecenderungan hati yang tinggi orang tersebut kepada suatu sumber bacaan 
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tertentu (Sutarno, 2008). Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi minat 

baca antara lain: 

1. Keadaan lingkungan fisik yang memadai, dalam arti tersedianya bahan 

bacaan yang menarik, berkualitas, dan beragam 

2. Keadaan lingkungan sosial yang kondusif, maksudnya keadaan sekitar 

pembaca ketika ingin membaca. yaitu adanya iklim yang selalu 

dimanfaatkan dalam waktu tertentu untuk membaca. 

3. Rasa haus akan informasi, rasa ingin tahu, terutama yang aktual 

4. Berprinsip hidup bahwa membaca merupakan kebutuhan rohani 

 

a. Jenis-Jenis Minat Baca 

Farida Rahim 2018, membagi minat baca menjadi dua bagian yaitu minat 

baca spontan dan minat baca terpola. Jenis minat baca yang 

memungkinkan khalayak dengan mudah mengetahui jenis minat baca apa 

yang dilakukan oleh anak-anak. Adapun deskripsinya sebagai berikut:  

 

1. Minat baca spontan 

Minat baca spontan salah satu kegiatan membaca yang dilakukan atas 

dasar inisiatif dan kemauan pribadi individu tanpa adanya pengaruh dari 

pihak luar. Oleh karena itu, minat baca spontan bisa menjadi rasa 

senang tersendiri yang dirasakan individu yang menikmati suatu objek 

yang berhubungan dengan kepentingannya. 

 

2. Minat baca terpola 

Minat baca terpola merupakan kegiatan membaca yang dilakukan oleh 

individu sebagai hasil atau dampak yang didapatkan secara sengaja. 

Melalui berbagai macam aktivitas seperti hal nya kegiatan belajar di 

sekolah yang dilakukan bersama guru secara formal. Tidak hanya itu 

pada Komunitas Jendela Lampung juga termasuk minat baca yang 

terpola dikarenakan di sana anak-anak dituntut untuk mengikuti 

serangkaian kegiatan yang dilakukan seminggu sekali melalui program 

rumah baca untuk belajar bersama. 

 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya pada perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya Moleong, 2005 (dalam 

Herdiansyah, 2012). Dengan menggunakan pendekatan deskriptif dalam 

bentuk kata-kata maupun bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dengan memanfaatkan berbagai metode. Metode penelitian kualitatif sering 

disebut sebagai metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan 

dalam kondisi yang alamiah (natural setting) (Sugiyono, 2013). 

 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada 

generalisasi. Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai penelitian kualitatif 

di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu 

penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial 

secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang 

mendalam antara seorang peneliti dengan fenomena maupun objek yang 

diteliti. Metode penelitian deskriptif kualitatif berguna untuk menguraikan 

informasi kualitatif dan sekaligus untuk menggambarkan dengan jelas 

masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini sering dipakai untuk menganalisis 

aktivitas dan fenomena sosial yang terjadi pada komunitas.  
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3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan pedoman untuk mengambil data apa saja yang 

relevan dengan permasalahan penelitian Moleong, 2006 (dalam Herdiansyah, 

2009). Fokus penelitian harus konsisten dengan permasalahan dan tujuan 

penelitian yang diterapkan terlebih dahulu, untuk mempermudah peneliti, 

maka penelitian ini memfokuskan pada pola komunikasi Komunitas Jendela 

Lampung dalam meningkatkan minat baca anak-anak yang ada di Teluk 

Betung, Bandar Lampung. Sehingga dapat diketahui bagaimana pola 

komunikasi antara pengurus dan anggota Komunitas Jendela Lampung yang 

berpengaruh terhadap keberhasilan tujuan komunitas, yakni Membentuk 

kemandirian belajar anak melalui kebiasaan membaca buku, dan juga 

memberikan pengetahuan gratis kepada anak-anak di Bakung Teluk Betung 

melalui kegiatan rumah baca. 

 

 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Komunitas Jendela Lampung yang berlokasi di 

Jl. Banten,Gang Inpers, Kelurahan Bakung, Teluk Betung Barat, Kota Bandar 

Lampung 35223.  

 

 

 

3.4 Penentuan Informan 

Informan merupakan subjek dari sebuah penelitian. Dalam penelitian 

kualitatif menurut Sugiyono penentuan informan yang sering digunakan 

adalah purposive sampling Teknik purposive sampling merupakan cara 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu, misalnya seseorang yang dianggap paling tahu tentang 

apa yang diharapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi 

objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2016). Agar nantinya informasi 

yang didapatkan bersifat akurat dan apa adanya dikarenakan diperoleh dari 

sumber yang terpercaya. Saat ini ada 12 (dua belas) pengurus aktif di 

Komunitas Jendela yang terdiri dari, koordinator umum, bendahara, 
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sekretaris, empat koor divisi dan anggota divisi. Untuk anggota/ Relawan ada 

sekitar 200 orang, tetapi anggota yang aktif hanya beberapa orang saja 

dikarenakan itu merupakan jumlah seluruh anggota dari awal terbentuknya 

komunitas ini. Untuk keaktifan anggota hanya ada 10-15 (sepuluh sampai 

lima belas orang) saja di setiap pertemuan. Informan yang dipilih terdiri dari 

7 (tujuh) orang, yang terdiri dari 5(lima) orang pengurus aktif dan 2 (dua) 

orang anggota komunitas. Pemilihan 7 (tujuh) informan ini dikarenakan studi 

kualitatif tidak menerima ukuran sampel minimum. Menurut Martha dan 

Kresno menyebutkan bahwa kecukupan dan kesesuaian adalah syarat 

menentukan jumlah informan. Dengan menentukan jumlah informan yang 

memberikan informasi yang cukup, maka syarat relevansi dapat terpenuhi. 

Oleh karena itu, kriteria seorang peneliti untuk menentukan jumlah informan 

bukanlah keterwakilan, melainkan kedalaman informasi yang cukup. Adapun 

kriteria penentuan informan sebagai berikut: 

1. Informan yang dipilih karena memenuhi syarat sebagai bagian dari 

Komunitas Jendela Lampung 

2. Informan sebagai pengurus aktif komunitas  

3. Informan sebagai anggota atau relawan komunitas  

4. Informan masih aktif di setiap kegiatan komunitas 

5. Informan memiliki hubungan baik dengan anggota komunitas lainnya 

6. Informan dipilih karena rutin mengikuti kegiatan rumah baca seminggu 

sekali. 

Tabel 4. Informan Penelitian 

1 Koordinator Umum 1 Orang 

2 Sekretaris 1 Orang 

3 Bendahara 1 Orang 

4 Koor Divisi 2 Orang 

5 Anggota/ Relawan 2 Orang 

     Jumlah 7 Orang 
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3.5 Sumber Data 

1. Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh melalui sumber 

pertama, yang disebut sebagai informan. Data atau informasi didapatkan 

melalui wawancara langsung. Penelitian dilakukan secara langsung 

melalui observasi dengan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan 

penelitian. Sumber informasi utama penelitian ini adalah pengurus dan 

anggota Komunitas Jendela Lampung yang mengetahui fenomena dan 

permasalahan yang ingin diteliti. 

 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan informasi yang didapatkan melalui 

bahan bacaan peneliti, dengan cara mempelajari dan memahami dari 

literatur, buku, dokumen maupun media lainnya (Sugiyono, 2012). 

Dikarenakan data sekunder diperoleh dari melalui kepustakaan yang sudah 

tersedia, peneliti hanya perlu mencari dan mengumpulkan informasi yang 

berkaitan dengan problem dan masalah penelitian.   

 

 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi merupakan proses melihat, mencermati, mengamati, dan 

merekam karakter individu maupun kelompok secara terstruktur untuk 

suatu harapan tertentu yang tentunya berkaitan dengan fenomena yang 

akan diteliti Cartwright (dalam Herdiansyah, 2012). Observasi merupakan 

kegiatan yang mencari data secara langsung di suatu lokasi penelitian dan 

pada hakikatnya observasi adalah tingkah laku yang diamati secara 

langsung oleh peneliti.  

 

2. Wawancara Mendalam  

Wawancara adalah percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan 

informasi, pendapat, data maupun keterangan terkait permasalahan yang 

akan diteliti Moleong, 2005 (dalam Herdiansyah, 2012). Wawancara 
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mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, 

terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan 

pada pusat penelitian. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung 

dengan para informan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan 

pedoman wawancara yang akan dibuat.  

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik penyatuan informasi yang menampilkan 

serta mencari tahu melalui arsip-arsip yang dimiliki oleh subjek penelitian 

atau bisa juga dengan dokumen orang lain yang berkaitan dengan 

fenomena yang diteliti. Dokumentasi juga diartikan sebagai cara 

memperoleh gambaran tentang subjek maupun objek melalui media 

tertulis dan dokumen lain yang telah dipublish langsung oleh subjek yang 

bersangkutan (Herdiansyah, 2009). 

 

 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses sistematis menemukan dan mengedit data 

yang diperoleh dari wawancara, dokumen, dan catatan-catatan yang 

ditemukan di lapangan. Dengan mengklasifikasikan data, menguraikannya 

dalam kategori yang sama, sehingga dari kesimpulan tersebut nantinya 

peneliti dan orang yang membaca akan mudah memahami apa yang telah 

ditulis (Sugiyono, 2013). Adapun proses analisis data kualitatif adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih dan mendasarkan 

pada pokok bahasan dengan pola yang sesuai dengan penelitian. Reduksi 

data menentukan pada teknik pemilihan yang memfokuskan pada 

penyederhanaan, abstraksi, dan perubahan data “kasar” catatan tertulis di 

lapangan. Diperlukan teknik ini untuk menemukan data yang sama untuk 

memudahkan penelitian. Data yang didapatkan melalui proses wawancara 
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mendalam, observasi dan dokumentasi tersebut akan diolah sehingga 

menemukan situasi yang berkaitan dengan fenomena penelitian.  

 

2. Penyajian Data 

Pada tahap ini berbagai data dikumpulkan dan memungkinkan untuk 

mengambil kesimpulan. Penyajian data berupa teks deskriptif, grafik, 

matriks dan diagram dengan mengintegrasikan informasi dalam format 

yang konsisten dan dapat dikelola untuk memudahkan peneliti dan 

pembaca memahami konteks penelitian tersebut. Dalam penelitian 

kualitatif, penyajian data biasanya bersifat deskriptif yang menggambarkan 

suatu fenomena atau peristiwa.  

 

3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap untuk mencari atau memahami 

makna yang terlihat setelah itu informasi tersebut harus diuji 

keabsahannya. Tahap penarikan kesimpulan adalah deskripsi suatu objek 

yang sebelumnya masih samar-samar namun setelah diteliti menjadi nyata, 

dapat berupa hubungan, asumsi atau konsep  

 

 

 

3.8 Teknik Keabsahan Data 

Pada teknik keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi. Menurut 

Sugiyono triangulasi merupakan teknik validasi data yang menggunakan 

suatu hal selain data yang telah dimiliki peneliti untuk  keperluan pembanding 

dengan data tersebut (Sugiyono, 2013). Terdapat tiga jenis triangulasi,   

triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu penjelasannya 

sebagai berikut: 

 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dengan cara mengecek 

informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dengan informan yang 

telah ditentukan. Kemudian peneliti menganalisis data yang diperoleh 

untuk menarik kesimpulan yang dapat memuat hasil penelitian.  
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2. Triangulasi Waktu 

Data yang terkumpul tentunya akan bergantung pada waktu 

pelaksanaanya. Oleh karena itu, triangulasi waktu bertujuan untuk menguji 

kredibilitas dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara 

mendalam, observasi, wawancara, dan dokumentasi di waktu yang 

berbeda. Sehingga nantinya dapat ditemukan hasil informasi yang sesuai 

dengan penelitian.  

 

3. Triangulasi Teknik 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

kepada sumber yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda. 

Seperti halnya jika peneliti memperoleh informasi dengan wawancara 

mendalam, observasi dan dokumentasi. Namun, informasi yang didapatkan 

berbeda maka peneliti akan melakukan interaksi kembali dengan informan 

yang bersangkutan untuk memastikan bahwa informasi tersebut akurat. 

 

 



 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN  

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Komunitas Jendela Lampung merupakan salah satu komunitas yang bergerak 

di bidang pendidikan khususnya literasi. Sesuai dengan judul penelitian, 

adapun keterkaitan pola komunikasi dengan minat baca, ini sesuai dengan 

penjelasan pola komunikasi yang merupakan bentuk atau pola hubungan dua 

orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara 

yang tepat. Hal ini tentunya diperlukan agar informasi yang diberikan dapat 

dengan mudah dipahami anak-anak, sehingga mampu menjalin kedekatan 

satu sama lain, sekaligus dengan memberikan motivasi dan edukasi. Terkait 

dengan pola komunikasi yang digunakan itu lebih dominan pada penerapan 

pola komunikasi dua arah, hal ini peneliti dapatkan melalui hasil analisis yang 

dilakukan dan beberapa kegiatan juga menggunakan pola komunikasi ini, 

seperti kegiatan pembelajaran, pendekatan, pemberian motivasi, dan lain 

sebagainya. Pada pola ini komunikan dengan mudah memberikan respon 

kepada komunikator, sehingga mempermudah komunikasi satu sama lain.  
 

1. Pola Komunikasi 

Pola komunikasi dikategorikan menjadi tiga bagian yakni pola komunikasi 

satu arah, dua arah dan multi arah (Effendy, 2007). Berdasarkan 

pembahasan di atas, pengurus dan anggota Komunitas Jendela Lampung 

menggunakan ke tiga pola komunikasi tersebut dalam kegiatan 

meningkatkan minat baca anak-anak. Adapun penjelasannya di bawah ini: 

a. Pola komunikasi satu arah 

Pola komunikasi ini digunakan pada saat kegiatan kolaborasi dengan 

lembaga pendidikan lain dan kegiatan belajar mengajar yang sifatnya 
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formal yang memberikan materi pembelajaran saja, seperti seorang 

guru yang mengajar, tujuannya agar kegiatan terstruktur dengan baik.  

b. Pola komunikasi dua arah 

Pola komunikasi dua arah sering diterapkan di Komunitas Jendela 

Lampung pada saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar, 

pendekatan dan pemberian motivasi anggota, sampai dengan membahas 

program kerja mingguan bersama anggota komunitas lainnya.  

c. Pola komunikasi multi arah 

Pola komunikasi ini digunakan pada saat berlangsungnya kegiatan yang 

sifatnya berkelompok terjadi dalam penyebaran pesan yang berurutan. 

Pola komunikasi multi arah ini diterapkan komunitas dalam kegiatan 

gathering anggota baru, kegiatan diskusi, dan kegiatan event ulang 

tahun Komunitas Jendela Lampung. 

 

2. Struktur Jaringan Komunikasi 

Struktur jaringan komunikasi adalah rangkaian yang menghubungkan 

pesan yang disampaikan individu kepada orang lain di dalam kelompok. 

Struktur jaringan komunikasi digunakan pada saat pengurus dan anggota 

saling berinteraksi, berdiskusi, dan sebagainya dengan menggunakan 

struktur jaringan lingkaran, rantai, dan bintang (all channel): 

a. Struktur Jaringan Lingkaran  

Jaringan lingkaran pada Komunitas Jendela Lampung terdapat pada 

aktivitas koordinasi yang dilakukan oleh pengurus dan anggota, dan 

juga pada pelaksanaan kegiatan besar seperti event ulang tahun, sampai 

dengan kegiatan gathering submit anggota baru. 

b. Struktur Jaringan Rantai 

Struktur jaringan ini diterapkan di jendela lampung dalam aktivitas 

pembagian tugas yang diberikan oleh ketua umum, dengan memberikan 

arahan kepada koor divisi program, divisi media, divisi kerjasama dan 

divisi relawan sampai ke anggota komunitas.  

c. Struktur Jaringan Bintang 

Struktur jaringan bintang terdapat pada pendekatan dan aktivitas diskusi 

yang membahas mengenai tema belajar untuk mengajar anak-anak. 
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Pada kegiatan tersebut pengurus dan anggota dapat berkomunikasi 

secara langsung tanpa perantara dari pihak manapun.  

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat 

Adapun faktor pendukung di Komunitas Jendela Lampung, seperti media 

komunikasi yang digunakan yakni instagram dan juga whatsapp grup, 

kemudian hubungan personal yang diterapkan oleh pengurus ke anggota, 

maupun ke anak-anak dan fasilitas pendukung yang ada, seperti 

kelengkapan buku, alat tulis dan sebagainya. Untuk faktor penghambat 

seperti faktor lingkungan yang kurang kondusif, faktor kesibukan yang 

masing-masing anggota memiliki status yang berbeda-beda, dan faktor 

psikologis seperti halnya perbedaan pendapat satu orang dengan orang 

lainnya yang membuat kesalahpahaman anggota komunitas. 

 

 

 

5.2 Saran  

Ada beberapa saran yang akan peneliti usulkan terkait penelitian tentang pola 

komunikasi Komunitas Jendela Lampung dalam meningkatkan minat baca 

anak-anak  yang ada di Bakung, Teluk Betung. diantaranya yaitu: 
 

1. Diharapkan melalui penelitian yang telah dilakukan, bahwa pola 

komunikasi antara pengurus dan anggota komunitas dapat lebih 

dioptimalkan lagi sehingga nantinya anggota baru yang masih sengan 

tersebut, mau untuk mengikuti kegiatan dan berkontribusi dalam 

meningkatkan minat baca anak-anak yang ada di Bakung.  

2. Pengurus yang ada di Komunitas Jendela Lampung diharapkan mendata 

jumlah anggota baru setiap tahunnya atau setiap ada pembukaan open 

recruitment sehingga nantinya akan menjadi lebih jelas lagi mengenai 

anggota-anggota yang sudah tidak aktif. Dan lebih baik lagi jika diberikan 

keterangan atau kategori bagi anggota yang sudah tidak aktif tersebut.  

3. Untuk program kegiatan yang ada di komunitas diharapkan tetap 

dijalankan dengan baik, melalui kerjasama dengan organisasi dan lembaga 

pendidikan terkait ini membuat keunggulan tersendiri bagi Komunitas 

Jendela Lampung dan tentunya ini membawa pengaruh baik untuk anak-
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anak yang ada di Bakung. Untuk fasilitas pendukung yang sudah ada 

diharapkan terus dipertahankan dan dijaga dengan baik.  
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