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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi berasal dari kata “communication” dan berasal dari bahasa latin 

communicatio yang terbentuk dari dua kata “com” (bahasa Latin cum) berarti 

“dengan’ atau “bersama dengan”, dan “unio” (bahasa Latin union) berarti “bersatu 

dengan”. Jadi, komunikasi dapat diartikan “union with” (bersatu dengan) atau “union 

together”(bersama dengan). Ungkapan ini lazim disebut dalam satu kata saja, yakni 

“communion” yang berarti “saya” tidak sekadar “bersama-sama dengan” orang lain 

(bersama dalam satu kesatuan - bersatu dalam kesamaan. Adapun definisi komunikasi 

menurut para ahli, sebagaimana dikembangkan oleh Liliweri 

1. Menurut Laswell  

a. Komunikasi adalah proses yang menggambarkan siapa mengatakan apa 

dengan cara apa kepada siapa dengan efek apa.   

b. Komunikasi merupakan rangkaian proses pengalihan informasi dari satu orang 

ke orang lain dengan maksud tertentu.  

c. Komunikasi adalah proses yang melibatkan seseorang untuk menggunakan 

tanda-tanda (alamiah atau universal) berupa simbol-simbol (berdasarkan 

perjanjian maunusia) verbal maupun nonverbal yang disadari atau yang tidak 

disadari yang bertujuan untuk memengaruhi sikap orang lain.  

      1 
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2. Menurut Hybels dan Weafer komunikasi merupakan setiap proses pertukaran 

informasi, gagasan dan perasaan. Proses ini meliputi informasi yang disampaikan 

baik secara lisan maupun tertulis dengan kata-kata, atau yang disampaikan dengan 

bahasa tubuh. 

3. Menurut Azriel Winnett dalam komunikasi kesehatan buku karangan Alo Liliweri  

Komunikasi adalah segala aktivitas interaksi manusia yang bersifat hunan 

relationship disertai dengan peralihan sejumlah fakta. 

4. Menurut Karlfried Knapp komunikasi merupakan interaksi antar pribadi yang 

menggunakaan sistem simbol linguistik, seperti sistem simbol verbal (kata-kata), 

verbal dan non-verbal. Sistem ini dapat disosialisasikan secara langsung/tatap 

muka atau melalui media lain (tulisan, oral dan visual).1 

Komunikasi sebagai alat pemimpin untuk menyampaikan kebijakannya, sebab 

dengan komunikasi yang efektif maka akan memberikan hasil sesui dengan apa yang 

diinginkan. Pemimpin atau manajer yang bertindak sebagai komunikator, memiliki 

peran yang sangat penting dalam memengaruhi perilaku organisasi, sebab seorang 

pemimpin bertanggung jawab atas lancar tidaknya pekerjaan yang dilakukan 

bawahannya. Lancarnya arus komunikasi yang diterapkan oleh pemimpin, akan 

memperoleh keberhasilan dalam segala bidang, baik dalam bidang politik, ekonomi 

maupun pembangunan. 

                                                           

        1Alo Liliweri, Dasar-Dasar Komunikasi Kesehatan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 3-4. 
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Komunikasi berperan dan berpengaruh terhadap kegiatan organisasi, karena 

tanpa komunikasi yang efektif, maka pencapaian tujuan organisasi akan rendah. 

Organisasi apapun termasuk birokrasi pemerintah yang sadar akan tahapan 

pertumbuhannya dan peka terhadap perubahan lingkungan akan menyadari adanya 

rangkaian fase evolusioner sampai pada fase revolusioner yang berkaitan dengan 

krisis manajemen dan komunikasi, sehingga memperoleh pengalaman dalam 

menyusun kebijakan dan strategi yang dapat memberikan solusi tepat. Untuk 

mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, pemerintah tidak terlepas dari sikap yang 

sangat kuat untuk mempengaruhi segala keputusan yang diambilnya.  

Aparatur pemerintah desa sebagai figur utama dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa, karena dituntut memiliki kemampuan, kredibilitas dan 

akuntabilitas dan kinerja aparatur pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai 

komunikator juga merupakan sumber daya manusia sehingga perlu ditingkatkan baik 

kemampuan profesional maupun pengisian formasi, sesuai tuntutan organisasi dan 

beban kerja yang dihadapi. Kepala desa merupakan pemegang otoritas utama dalam 

kepemerintahan desa, sehingga perlu memiliki kemampuan inovatif dan inisiatif 

dalam memimpin desanya.  

Berkaitan dengan di atas, upaya komunikasi yang efektif juga diterapkan di 

Desa Siwalan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. Dalam hal peran 

komunikasi, Kepala Desa Siwalan Drs. H. Abdul Roziq Yusuf merupakan salah satu 
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aktor yang mampu mendongkrak kesadaran masyarakat Siwalan, untuk terus 

berkarya dalam bergotong-royong. Dengan usaha beliau, tentu tidak lepas dari 

strategi dalam melakukan pendekatan-pendekatan komunikasinya, sehingga ia 

mampu membawa desa beserta masyarakatnya memperoleh prestasi ditingkat 

kabupaten Ponorogo. 

Prestasi yang berhasil diperoleh dari desa Siwalan, pertama, yaitu Lomba 

Desa pada tahun 2013, yang meliputi semua aspek seperti; keorganisasian, 

lingkungan, kebersihan sampai dengan pembangunan. Yang ke- dua yaitu lomba 

pasar yang meliputi; keamanan, keaktifan dan sebagainya.  

 Adapun praktik-praktik yang dilakukan beliau Kepala Desa (Drs. H. Abdul 

Roziq Yusuf) sebagai motorisasi pergerakan dalam gotong-royong, yaitu dengan 

mencoba untuk membentangkan keterbukaan anggaran keuangan Desa Siwalan di 

setiap ada kesempatan berkumpul dengan warga, agar semua warga tahu dan 

mengerti kegunaan-kegunaan uang desa. Sebelum menginformasikan tentang 

anggaran desa, beliau terlebih dahulu mengkalkulasikan kegunaan-kegunaan uang 

tersebut, setelah mengkalkulasikan beliau baru menginformasikan terkait rancangan 

pembangunan, yang mana penginformasian beliau selalu mengajak warga agar telibat 

dalam pembangunan desa, sehingga apa yang di harapkan dari pembangunan desa 

memperoleh hasil yang maksimal dengan anggaran dana yang cukup tidak 

berlebihan.  
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Teknik-teknik yang diterapkan untuk berkomunikasi dengan warga yaitu 

dengan mengisi acara-acara keagamaan dan kegiatan umum yang bersifat soasial. 

Kegiatan keagamaan seperti; maulid Nabi, tahlilan kubro, rutinan RT, sima’an Al-

Qur”an dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan umum yang bersifat sosial seperti 

acara resepsi pernikahan, ta’ziah, menjenguk orang sakit, tutup tahun pemuda desa 

dan lain sebagainya. Hal tersebut sangat efektif untuk memudahkan masyrakat dalam 

bergotong-royong. Terlebih beliau juga orang yang dermawan sebab setiap kali panen 

ia sering membagi-bagikan hasilkan sebagian panennya kepada masyarakat.  

Keberhasilan Desa Siwalan dalam memenangkan beberapa perlombaan desa, 

dan juga antusias masyarakat dalam bergotong royong tinggi, merupakan sebuah 

bukti keberhasilan seorang pemimpin desa dalam memperdayakan potensi-potensi 

sumber daya yang ada di desa Siwalan. Dari latar belakang di atas, penulis tertarik 

untuk mengadakan sebuah penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul Strategi 

Komunikasi Kepala Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk 

Bergotong royong di Desa Siwalan. 

(Studi Kasus Komunikasi Kepala Desa Siwalan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten 

Ponorogo) 
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B. Rumusan Masalah 

Untuk memudahkan pembahasan selanjutnya, akan penulis spesifikasikan ke dalam 

beberapa sub pertanyaan di bawah ini : 

1. Bagaimana strategi komunikasi kepala Desa Siwalan dalam meningkatkan 

kesadaran masyarakatnya untuk bergotong royong ? 

2. Media apa yang digunakan kepala Desa Siwalan dalam meningkatkan 

kesadaran masyarakatnya untuk bergotong royong ? 

3. Bagaimana praktik-praktik komunikasi yang dilakukan Kepala Desa untuk 

mengajak masyarakatnya agar gemar bergotong royong ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis strategi komunikasi yang efektif. 

2. Untuk menjelaskan media komunikasi Kepala Desa Siwalan agar masyarakat 

gemar bergotong royong. 

3. Untuk mendeskripsikan praktik-praktik strategi komunikasi Kepala Desa Siwalan.  

D. Manfaat Penelitian 

Harapan penulis, penelitian yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna 

terutama bagi penulis dan kalangan umum, diantaranya sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

  Kajian peneliti ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam 

perkembangan kajian ilmu komunikasi dan kepimpinan, Ilmu komunikasi adalah 
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suatu ilmu yang mempelajari proses pengalihan suatu maksud dari satu sumber 

kepada penerima, proses tersebut merupakan suatu seri aktivitas, rangkaian atau 

tahap-tahap yang memudahkan peralihan maksud tersebut. Kepemimpinan adalah 

proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya 

dalam upaya mencapai tujuan organisasi.  

Dengan demikian, kajian penelitian ini diharapkan bisa menemukan sebuah wacana 

baru sehingga dapat melengkapi dan mengembangkan kajian-kajian ilmu dakwah dan 

kepemimpinan yang sudah ada sebelumnya. 

2. Manfaat Praktis  

Bagi akademisi, harapan penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu 

pengetahuan di bidang ilmu komunikasi dan kepemimpinan. Bagi pemimpin 

masyarakat, sebagai bahan strategi untuk melakukan kegiatan kepemimpinanya. Bagi 

peneliti, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dalam strategi komunikasi 

dakwah Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bergotong 

royong. 

E. Telaah Pustaka 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan strategi komunikasi 

Kepala Desa, belum ada yang membahas secara khusus terkait Strategi Komunikasi 

Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bergotong royong di 
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Desa Siwalan. Namun, ada beerapa penelitian yang membahas mengenai peranan 

Kepala Desa, di antaranya sebagai berikut. 

 Tulisan Septiana Nur Utami (Tahun 2011), “Peranan Kepala Desa Sebagai 

Motivator Pembangunan Desa (Kepala Desa Ngancar Sebagai  Motivator dalam 

Menggerakan Swadaya Masyarakat Dalam Rangaka Pembangunan Fisik di Desa 

Ngancar, Kecamatan Giriwoyo, KabupatenW onogiri)”. Skripsi ini dibahas motivasi 

Kepala Desa Ngancar kepada masyarakat dengan menggunakan teori komunikasi dan 

motivasi. Penyampaian tersebut dilakukan melalui dua cara, yaitu disampaikan secara 

langsung atau dengan lisan dan bertatap muka dengan masyarakat melalui kegiatan 

formal maupun informal. 

 Motivasi yang disampaikannya Kepala Desa Ngancar ada dua bentuk, yaitu 

motivasi swadaya berupa nasehat secara umum dan motivasi swadaya berupa nasehat 

agama. Motivasi secara umum yaitu pemahaman masyarakat bahwa pembangunan 

desa tidak mungkin berjalan tanpa partisipasi dari masyarakat sehingga masyarakat 

harus mandiri dalam membangun desanya.Sementara, motivasi swadaya berupa 

nasehat agama dilakukan Kepala Desa Ngancar karena sesuai dengan karakteristik 

warga masyarakat Desa Ngancar. Pemberian pemahaman bahwa yang namanya 

beribadah itu tidak hanya sholat dan mengaji, tetapi juga saling membantu sesama.2 

                                                           

         2Septiana Nur Utami, Peranan Kepala Desa Sebagai Motivator Pembangunan Desa , Kepala 

Desa Ngancar Sebagai  Motivator dalam Menggerakan Swadaya Masyarakat Dalam Rangaka 

Pembangunan Fisik di Desa Ngancar, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Skripsi (Surakarta: 

Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, 2011), 134. 
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Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian Septiana Nur 

Utami terletak pada fokus penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah teknik 

penyampaian pesan Kepala Desa Siwalan dalam menyadarkan masyarakat untuk 

gemar bergotong royong. Pada penelitiannya Septiana Nur Utami fokus penelitiannya 

adalah bentuk pesan yang disampaikan Kepala Desa Ngancar sebagai motivator 

pembangunan. Persamaannya terletak pada sumber data penelitian, yaitu sama-sama 

dalam bidang pembangunan desa melalui swadaya masyarakat. 

Karya selanjutnya adalaah skripsi  yang diteliti Ricardo Karauan yang 

berjudul “Tinjauan Tentang Perilaku Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan 

di Desa Taunelet, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa”. Skripsi ini dibahas 

perilaku Kepala Desa Taunelet dalam pelaksanaan pembangunan dengan 

menggunakan teori konsep perilaku, konsep kepemimpinan dan konsep 

pembangunan desa. Hasil penelitian ini adalah Kepala Desa Tounelet menetapkan 

program pembangunan desa dengan cara demokratis dengan kepemimpinan 

partisipatif, dimana kepala desa melibatkan unsur masyarakat dalam setiap 

pengambilan keputusan program pembangunan, sehingga dalam kegiatan atau 

program yang ditetapkan selaras dengan kepentingan warga masyarakat setempat, 

yang merupakan hasil dari aspirasi bersama.3 

                                                                                                                                                                      

 

        3 Ricardo Karauan, Tinjauan Tentang Perilaku Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan 

di Desa Taunelet, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa , Skrips (Manado:Jurusan Ilmu 

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNSRAT, 2013), 4. 
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Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian Ricardo 

Karauan terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah perealisasian 

program kerja melalui strategi komunikasi kepala desa. Pada penelitian Ricardo 

Karauan fokus penelitiannya adalah penetapan program kerja melalui musyawarah 

masyarakat. Persamaannya terletak pada sumber data, yaitu sama-sama 

merealisasikan pembangunan desa. 

Karya selanjutnya lagi skripsi yang diteliti Wayati yang bejudul “Peranan 

Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa Tampo, 

Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna”. Analisis karya tersebut menggunakan 

statistik deskriptif. Peran pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam pembinaan terhadap masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, dan 

pengembangan terhadap masyarakat sudah berjalan dengan baik karena pemerintah 

desa selalu memberikan penyuluhan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat 

dalam mengurus kepentingan masyarakat.4 

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian Wayati 

terletak pada sumber data. Sumber dalam penelitian ini adalah pesan komunikasi 

kepala desa. Kemudian sumber data Wayati adalah pemerintah desa untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menggunakan media, yaitu pembinaan, 

                                                           

       4 Wayati, Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa 

Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, Skripasi (Kendari: Jurusan Ilmu Ekonomi Jurusan 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluoleo, 2016), 96. 
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pelayanan dan pengembangan. Persamaannya terletak pada objek penelitian yaitu 

sama-sama pada pemerintahan desa. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga peneliti akan 

menjabarkan dan mendeskripsikan hasil temuan (data) dengan menggunakan kata-

kata dengan melihat lokasi penelitian. Penelitian ini termasuk field research 

(penelitian lapangan). Artinya, penelitian akan dilakukan pada suatu tempat 

terjadinya masalah di lapangan sehingga peneliti akan berperan langsung di lapangan.  

Ada 6 metede penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu : 

etnografis, studi kasus,  grounded theory, penelitian interaktif, dan penelitian 

tindakan kelas.5Adapun dalam penelitian ini yang digunakan dalam peneliti dalam 

penelitian kualitatif adalah studi kasus, yaitu suatu ekspresi intensif dan analisis 

fenomena tertentu atau satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau 

masyarakat.6 

Dalam hal ini peneliti akan mencari dan menggali informasi tentang strategi 

komunikasi kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bergotong 

royong di Desa Siwalan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. Hal ini dilakukan 

                                                           

         5Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 3. 

         6Sumadi Suryabrata, Metedeologi Penelitian (Jakarta : Raja Grafindo,persada, 1998) 
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dengan cara bertemu langsung dan melakukan wawancara dengan orang-orang yang 

terkait dengan kegiatan gotong royong. 

2. Data Penelitian 

Adapun data penelitian yang diperlukan yaitu : 

a. Data tentang kegiatan gotong royong di Desa Siwalan. 

b. Data tentang proses kegiatan komunikasi Kepala Desa dalam meningkatkan 

kesadaran masyarakat untuk bergotong royong di Desa Siwalan. 

c. Data tentang sarana penunjang kegiatan komunikasi Kepala Desa dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bergotong royong di Desa 

Siwalan. 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, ada dua sumber data yang digunakan, yaitu : 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung di lapangan oleh peneliti. Sumber data primer ini oleh penulis disebut data 

asli dari Drs. H. Abdul Roziq Yusuf selaku Kepala Desa Siwalan, Kecamatan Mlarak, 

Kabupaten ponorogo . 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder ini adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan 

oleh orang yang telah melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data 
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ini, biasanya diperoleh dari dokumentasi dari perpustakaaan atau dari laporan-laporan 

peneliti terdahulu. Data ini juga diperoleh dari buku-buku atau tulisan berupa laporan 

kepemerintahan desa, buletin desa atau info terkait Desa Siwalan.7 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data peneliti berupaya mencari data dari lapangan yang 

berkaitan dengan strategi komunikasi Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk bergotong royong di Desa Siwalan, yaitu: 

a. Interview (wawancara) yaitu percakapan dengan mengajukan pertanyaan 

kepada narasumber. Peneliti akan melakukan wawancara atau mengajukan 

pertanyaan Kepala Desa siwalan (Drs. H. Abdul Roziq Yusuf) 

b. Observasi, (pengamatan) yaitu diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Dalam 

hal ini adalah Strategi Komunikasi Kepala Desa dalam meningkatkan 

kesadaran masyarakat untuk bergotong royong di Desa Siwalan,  

c. Dokumentasi adalah dokumen yang digunakan peneliti sebagai sumber data, 

karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan 

untuk menguji bahan untuk meramalkan. Fakta-fakta yang terjadi di lapangan 

tentang Strategi Komunikasi Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk bergotong royong di Desa Siwalan akan didokumentasikan 

                                                           

          7Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), 115. 
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baik itu dalam bentuk foto maupun yang lainnya, dokumen digunakan sebagai 

bukti fisik dalam kegiatan penelitian. 

5. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara 

atau jalan berpikir dengan mengambil suatu kesimpulan dari data-data yang bersifat 

khusus. atau sebuah fakta yang konkret itu ditarik sebuah generalisasi-generalisasi 

yang bersifat umum. Dalam hal ini, diimplikasikan dalam strategi komunikasi Kepala 

Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bergotong royong di Desa 

Siwalan. Dari teori tersebut, peneliti ingin menyelami lebih dalam tentang strategi 

komunikasi  Kepala Desa Siwalan, bentuk strategi  komunikasi yang bagaimana, 

media apa yang digunakan, dan praktik-praktik komunikasi seprti apa agar 

masyarakat Desa Siwalan gemar bergotong-royong. 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.8 Di 

sini yang digunakan peneliti adalah teknik analisis data Model Miles and Huberman, 

yaitu : 

 

 

                                                           

            
8
Sugioyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualita tif dan R & D, Cet. III (Bandung: Alfabeta, 

2007), 244 
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1. Data Reduction 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang 

tidak perlu. Dalam penelitian ini, maka data yang akan direduksi adalah data data 

hasil observasi, wawancara serta hasil penelitian yang dilakukan atas Strategi 

Komunikasi Kepala Desa Siwalan Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat 

untuk Bergotong Royong di Desa Siwalan. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikaan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.  

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data, 

yaitu menyajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara katagri dan 

lain sebagainya. Penyajian data biasanya dilakukan dengan teks yang bersifat narasif.  

3. Conclusion Drawing/Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah di teliti menjadi 

jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Dalam 
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penelitian ini, penyimpulan data atau temuan dengan cara menganalisisnya dengan 

teori-teori yang ada di buku. 

6. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keterandalan (reliabilitas).9 Derajat kepercayaan keabsahan 

data (kredebelitas data) dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang 

tekun dan triangulasi. Ketekunanan pengataman yang dimaksud adalah menemukan 

ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relavan dengan persoalan atau isu 

yang sedang dicari. Ketekukanan pengamatan ini dilakukan peneliti dengan cara ;  

a) mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan dalam 

strategi komunikasi kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 

bergotong royong di Desa Siwalan; b) menelaah secara rinci sampai pada suatu titik, 

sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang 

ditelah sudah dipahami. 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

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

sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan  penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.10 

                                                           

           9Moleong, Metodologi Penelitian, 171  

         10Sudarwan Danim,Menjadi Peneliti kualitatif (Bandung: Pustaka Setia,2002),196. 
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Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan sumber, berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat 

dicapai oleh peneliti dengan jalan: a) membandingkan data hasil pengamatan dengan 

data hasil wawancara. b) memandang apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi, c) membandingkan apa yang dikatakan 

orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang 

waktu. d) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pedapat dan pandangan orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang 

berada, peran pemerintahan, e) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan. 

G.  Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, pembahasannya 

dikelompokan dalam 5 bab. 

  Bab I : Pendahuluan, yaitu penjelasan secara umum dan gambaran tentang 

skripsi, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

  Bab II : Konsep Strategi Komunikasi, berisi landasan teori yang nantinya akan 

dijadikan sebagai analisis. Bab ini berisi penjabaran teori strategi komunikasi yang 
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terdiri atas definisi, Unsur-unsur komunikasi, cara berkomunikasi yang baik dan 

benar. 

Bab III : Strategi Komunikasi Kepala Desa dalam Meningkatkan Kesadaran 

Masyarakat Untuk Bergotong Royong di Desa Siwalan. Bab ini berisi strategi 

komunikasi Kepala Desa Siwalan dan media yang digunakan serta praktik-praktik 

komunikasi yang diterapkannya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Siwalan 

untuk gemar bergotong royong. 

Bab IV : Analisa Strategi Komunikasi Kepala Desa Dalam Meningkatkan 

Kesadaran Masyarakat Untuk Bergotong Royong di Desa Siwalan. Bab ini 

merupakan analisa terhadap evektif tidaknya strategi komunikasi Kepala Desa 

Siwalan, media yang digunakan dan praktik-praktik yang dilakukan dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bergotong royong di Desa Siwalan. 

Bab V : Penutup, merupakan bab yang berisi kesimpulan dan dengan dilengkapi 

saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis. 
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BAB II 

KONSEP STRATEGI KOMUNIKASI 

 

A. Pengertian Komunikasi 

Secara etimologi (bahasa), kata “komunikasi” berasal dari bahasa Inggris 

communication yang mempunyai akar kata dari bahasa latin comunicare. Adapaun 

kata comunicare sendiri memiliki tiga kemungkinan arti yaitu; 

1. To make common atau membuat sesuatu menjadi umum. 

2. Cum +  munus berarti saling memberi sesuatu sebagai hadiah. 

3. Cum +  munire yaitu membangun pertahanan bersama. 

Sedangkan secara epistemologi (istilah) beberapa uaraian ahli komunikasi 

diantaranya sebagai berikut:11 

Pentingnya komunikasi bagi kehidupan sosial, budaya, pendidikan, dan 

politik sudah didasari oleh para cendekiawan sejak Aristoteles yang hidup ratusan 

tahun sebelum masehi. Akan tetapi, studi Aristoteles hanya berkisar pada Retorika 

dalam lingkungan kecil. Baru pada pertengahan abad ke-20 ketika dunia dirasakan 

semakin kecil akibat revolusi industri dan revolusi teknologi elektronik, setelah 

ditemukan kapal api, pesawat terbang, listrik, telepon, surat kabar, film, radio, 

televisi, dan sebagainya, para cendekiawan pada abad sekarang menyadari pentingnya 

komunikasi ditingkatkan dari pengetahuan (knowledge) menjadi ilmu (science). 

                                                           

           11Muhamad Mufid, Komunikasi Regulasi & Penyiaran, (Jakarta: Peredana media, 2005), 1. 

19 
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Di antara para ahli sosiologi dan ahli politik di Amerika serikat yang menaruh 

minat pada perkembangan komunikasi adalah Carl I Hovland. Menurutnya, ilmu 

komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas 

penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. 

Definisi Hovland di atas menunjukkan bahwa yang dijadikan objek studi ilmu 

komunikasi bukan saja penyampaian informasi, melainkan juga pembentukan 

pendapat umum, (public opinion) dan sikap publik (public attitude) yang dalam 

kehidupan sosial dan kehidupan politik memainkan peran yang amat penting. 

Bahkan, dalam definisinya yang secara khusus mengenai pengertian komunikasi 

sendiri, Hovland mengatakan bahwa komunikasi adalah proses mengubah perilaku 

orang lain (communication is the process to modify the behavior of other 

individuals). 

B. Unsur-unsur Komunikasi 

 Untuk memahami pengertian komunikasi sehingga dapat dilancarkan secara 

efektif, para peminat komunikasi sering mengutip paradikma yang dikemukakan oleh 

Harol Lasswell dalam karyanya, The structure an fungtional of communication in 

society. Lasswell mengatakan bahwa cara yang baru untuk menjelaskan komunikasi 

ialah menjawab pertanyaan sebagai berikut; Who Says What In Which Whit What 

Effect?. Paradikma Lasswell di atas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima 

unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu, yakni komunikator 
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(communicator, source,sender), pesan (message), media (channel, media), 

komunikan (communicant, communicate, receiver, recipient), efek (effect, impact, 

influence). Jadi, berdasarkan paradikma Lasswell tersebut, komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan komunikator kepada komunikan melalui media yang 

menimbulkan efek tertentu.  

1. Pengirim Pesan 

Pengirim pesan (komunikator) adalah manusia yang memulai proses 

komunikasi, disebut “komunikator”. komunikator dalam mengirim pesan tentunya 

memiliki motif dan tujuan, yang sering disebut “motif komunikasi”. Ada yang 

menyebut pengirim pesan atau komunikator sebagai “pengirim” saja atau disebut 

dengan “sumber. Sebagian pengamat dan ilmuwan komunikasi lain ada yang 

menyebutnya sebagai ecoder. Istilah ecoder identik dengan istilah yang diartikan 

sebagai alat penyandi. “Ecoding” adalah proses penyandian, yang disandikan adalah 

pesan. 

2. Penerima Pesan 

Penerima pesan (komunikan) adalah manusia berakal budi kepada siapa pesan 

komuikator ditujukan. Ada ahli lain yang menyebut penerima pesan atau komunikan 

sebagai “decoder”. Dalaam proses komunikasi, utamanya dalam tataran antar pribadi, 

peran komunikator dan komunikan bersifat dinamis, dapat saling berganti. Misalnya, 

dalam kasus di atas, ketika ibu penulis menulis surat atas jawaban sebagai surat yang 
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penulis kirimkan, ia telah bertindak sebagai komunikator juga. Ketika penulis 

menerima surat, yang ditulis ibu penulis, dari kacamata ibu penulis, penulis berfungsi 

sebagai komunikannya.  

3. Pesan  

Pesan di definisikan sebagai segala sesuatu yang disampaikan komunikator 

kepada komunikan untuk mewujudkan motif komunikasinya. Pesan sebenarnya 

adalah suatu hal yang sifatnya abstrak (konsepsual), ideologis dan idealistik). Akan 

tetapi, ketika ia disampaikan dari komunikator kepada komunikan, ia mmenjadi 

konkret karena disampaikan dalam bentuk simbol/lambang berupa bahasa (baik 

secara lisan maupun tulisan), suara (audio), gambar (visual), mimik, gerak-gerik, dan 

sebagainya. 

4. Media Komunikasi 

Agar pesan yang disampaikan komunikator sampai kepada komunikan, 

dibutuhkan saluran dan media komunikasi. Saluran komunikasi lebih identik dengan 

proses berjalannya pesan, sedangkan media komunikasi lebih identik deengan alat 

(benda) untuk menyampaikan. Jadi, saluran komunikasi lebih umum dari pada media 

komunikasi. 
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5. Dampak komunikasi 

Efek komunikasi adalah situasi yang diakibatkan oleh pesan komunikator 

dalam diri komunikasinya. Efek komunikasi itu berupa efek psikologiyang terdiri dari 

tiga hal:  

a. Pengaruh kognitif, yaitu bahwa dengan komunikasi, seseorang menjadi tahu 

tentang sesuatu. Berarti, komunikasi berfungsi memberikan informasi. 

b. Pengaruh afektif, yaitu bahwa dengan pesan yang disampaaikan terjadi 

perubahan perasaan dan sikap. Misalnya, karena suatu pidato yang bersifat 

persuasif, tercipta suatu sikap untuk melakukan sesuatu atau sikap setuju atau 

tidak setuju terhadap sesuatu, dan; 

c. Pengaruh konatif, yaitu pengaruh yang berupa tingkah laku dan tindakan. 

Karena menerima pesan dari komunikator atau penyampai pesan, komunikan 

bisa bertindak untuk melakukan sesuatu. Misalnya, karena baru mendengar 

khutbah di masjid yang mengobarkan kebencian terhadap agama lain, umat 

islam di masjid tersebut beramai-ramai menuju gereja dan membakarnya.12 

Lasswell menghendaki agar komunikasi dijadikan objek studi ilmiah, bahkan 

setiap unsur diteliti secara khusus. Studi mengenai komunikator dinamakan  control 

analysis ; penelitian mengenai pers, radi televisi, film, dan media lainnya disebut 

media analysis ; penyelidikan mengenai pers dinamai conten analysis; audience 

analysis adalah studi khusus tentang komuikan; sedangkan effect analysis merupakan 

                                                           

          12Nurani Soyomukti, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 58-65 
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penelitian mengenai efek tau dampak yang ditimbulkan oleh komunikasi. Demikian 

kelengkapan unsur komunikasi menurut Harold Lasswell yang mutlak harus ada di 

setiap prosesnya. 

Seperti ilmu-ilmu lainnya, ilmu komunikasi pun menyelidiki gejala 

komunikasi. Tidak hanya pendekatan secara ontologi (apa itu komunikasi), tetapi 

juga secara aksiologi bagaimana berlangsungnya komunikasi yang efektif)dan secar 

epistemologis (untuk apa komunikasi itu dilaksanakan) 

C. Prinsip-prinsip Komunikasi 

1. Komunikasi adalah Paket Isyarat 

Perilaku komunikasi, apakah ini melibatkan pesan verbal, isyarat tubuh, atau 

kombinasi keduanya, biasanya terjadi dalam “paket”. Biasanya, perilaku verbal dan 

nonverbal saling memperkuat dan mendukung. Semua bagian dari sistem pesan 

biasanya bekerja bersama-sama untuk mekomunikasikan makna tertentu. Kita tidak 

mengutarakan rasa takut dengan kata-kata, sementara seluruh tubuh kita bersikap 

santai kita tidak mengungkapkan rasa marah sambil tersenyum. Seluruh tubuh, baik 

secara verbal maupun nonverbal bekerja bersama-sama untuk mengungkapkan 

pikiran dan perasaan kita.13 

 

 

 

                                                           
13Hetty Ismainar, Manajemen Unit Kerja  (Yogyakarta: Deepublish 2015), 159. 
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2. Setiap Prilaku Mempunyai Potensi Komunikasi 

Seluruh makhluk hidup berpotensi untuk melakukan komunikasi, hanya saja 

pembahasannya diklasifikasikan pada manusia sebagai makhluk social. Salah satu 

karakteristik yang paling mendasar dari komunikasi adalah pengaitannya atau 

hubungannya dengan perilaku (behavior). Behavior ini dikaitkan dengan hubungan 

antar dua orang manusia atau lebih. Dengan demikian perilaku akan terlihat apabila 

timbul kontak sosial. Tanpa itu perilaku tidak tampak atau menampakan diri, tidak 

timbul pada permukaan.14 Semua perilaku memiliki potensi sebagai pesan, yaitu 

perilaku memiliki potensi yang dapat melekatkan arti kepada persepsi orang lain. 

3. Komunikasi Mempunyai Dimensi Isi dan Dimensi Hubungan. 

Dalam komunikasi massa pada titik bahasan ini, ada suatu dimensi isi yang di 

bahas merujuk isi pada suatu pesan yang disampaikan komunikator. Di sini, terlihat 

bahwa pesan yang disampaikan bisa dipersepsikan berbeda terhadap masing-masing 

orang. Jadi, bisa dikatakan isi pesan itu diartikan secara subjektif, sedangkan pada 

dimensi hubungan merujuk kepada bahasan mengenai unsur-unsur lain yang lebih 

menitikberatkan jenis dan tipe saluran yang dipergunakan untuk menyampaikan suatu 

pesan dari komunikator kepada komunikannya. Pada dimensi isi, setiap pesan yang 

disampaikan menimbulkan pengaruh dan persepsi yang berbeda-beda, baik dilihat 

dari (komunikator) yang menyampaikan maupun dari penerima pesan sendiri 

(komunikan). Sebagai contoh, pengaruh interpretasi yang ditimbulkan dari tayangan 

                                                           
14Marhaeni Fajar, Ilmu Komunikasi Dan Praktik,( Yogyakarta : Graha Ilmu, 2004), 34. 
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televisi lebih besar pengaruh yang ditimbulkan apabila dibandingkan dengan 

penyajian cerita yang sama melalui media lain semisal radio atau majalah. 

4. Komunikasi Itu Berlangsung dalam Berbagai Tingkat Kesengajaan. 

Komunikasi dilakukan dalam berbagai tingkat kesengajaan, dari yang tidak 

disengaja. ketika kita sedang menghela nafas dan ada orang yang sedang 

memperhatikan kita dan komunikasi yang disengaja atau kita rencanakan ketika kita 

melakukan presentasi di perusahaan kita. Meskipun kita tidak bermaksud 

menyampaikan pesan kepada orang lain, akan tetapi perilaku  dan tingkah laku kita 

ini mengundang orang lain untuk menafsirkannya. 

5. Komunikasi Terjadi dalam Konteks Ruang dan Waktu. 

Makna pesan juga bergantung pada konteks fisik atau ruang waktu, sosial, dan 

psikologis, bahan pembicaraan tertentu yang kita bahas belum tentu sesuai dan cocok 

dibahas di tempat lain. Jadi, pesan yang disampaikan oleh komunikator bukan tidak 

berlaku secara menyeluruh, namun pesan dapat dikemas sesuai konteks, tempat, dan 

waktunya.   

D. Proses Komunikasi 

Proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap, yakni secara primer dan secara 

skunder. 
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1. Proses Komunikasi secara Primer 

Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau 

perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (symbol) 

sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah 

bahasa, kial, isyarat, gambar,warna dan lain sebagainya yang secara langsung mampu 

“menerjemahkan” pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan. Bahwa 

bahasa yang paling banyak dipergunakan dalam komunikasi adalah jelas karena 

hanya bahasalah yang mampu “menerjemahkan” pikiran seseorang kepada orang lain. 

Apakah itu berbentuk idea, informasi atau opini; baik mengenai perihal yang konkret 

maupun yang abstrak; bukan saja tentang hal atau peristiwa yang terjadi pada saat 

sekarang, melainkan juga pada waktu yang lalu dan masa yang akan datang. Berkat 

kemampuan bahasa, kita dapat mempelajari ilmu pengetahuan sejak ditampilkan oleh 

Aristoteles, Plato dan Socrates; dapat menjadi manusia yang beradab dan berbudaya; 

dan dapat memperkirakan apa yang terjadi pada tahun, decade, bahkan abad yang 

akan datang. 

Seperti yang telah diterangkan di muka, media primer atau lambang yang 

paling banyak digunakan dalam komunikasi adalah bahasa akan tetapi tidak semua 

orang pandai berkata-kata dalam menggunakan bahasa. Oleh karena itu, dalam 

penggunaan bahasa, kata-kata mengandung dua jenis pengertian, yakni denotatif 

(makna sebenarnya) dan konotatif (makna khiasan). 
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Sebuah perkataan dalam pengertian denotatif adalah yang mengandung arti 

sebagaimana tercantum dalam kamus (Dictionarymeaning) dan diterima secara 

umum oleh orang dengan bahasa dan kebudayaan yang sama. Perkataan dalam 

pengertian konotatif adalah yang mengandung pengertian emosional atau 

mengandung penilaian tertentu (emotional or evaluative meaning).  

Seperti yang telah disinggung di muka, komunikasi berlangsung apabila 

terjadi kesamaan makna dalam pesan yang diterima oleh komunikan. Dengan 

perkataan lain, komunikasi adalah proses membuat sebuah pesan setala (tuned) bagi 

komunikator dan komunikan. Pertama, komunikator menyandi (encode) pesan yang 

akandisampaikan pada komunikan. Kemudian, komunikan mengawa-sandi (decode) 

pesan dari komunikan. Namun, komunikan dan komunikator dapat bertukar peran 

karena dalam komunikasi pun ada proses umpan balik (feedback) yang bisa 

menyebabkan komunikasi tersebut berlangsung atau berhenti pada suatu titik. Maka,  

ada positive feed back, yaitu reaksi komunikan sangat menyenangkan dan negative 

feedback, yaitu tanggapan komunikan tidak menyenangkan. Umpan balik pun bisa 

berasal dari luar (eksternal feedback) dan bisa juga berasal dari dalam diri 

komunikator (internal feedback). 

2. Proses Komunikasi Secara Skunder  

Pada proses ini, penyampaian pesan dibantu menggunakan alat atau sarana 

sebagai media komunikasi. Media yang dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai 
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media massa (mass media) dan media nirmasa  atau media non massa (non-mass 

media). 

Maka, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ustur-unsur dalam proses 

komunikasi adalah sebagai berikut : 

a. Komunikator (Sender)  

b. Penyandian (Encoding) 

c. Pesan (Message) 

d. Saluran komunikasi (Media)  

e. Pengawasandian (Decoding) 

f. Komunikan (Receiver) 

g. Tanggapan (Response) 

h. Umpan balik (Feedback) 

i. Gangguan tak terencana dimana pesan yang diterima tidak sesuai (Noise)15 

Pada dasarnya, komunikasi digunakan untuk menciptakan atau meningkatkan 

aktivitas hubungan antara manusia dan kelompok. 

E.  Jenis Komunikasi 

Jenis komunikasi terdiri atas komunikasi verbal (dengan kata-kata) dan 

komunikasi nonverbal (disebut bahasa tubuh). 

 

                                                           

            15Onong uchana Effendy, Ilmu komunikasi Teori dan Praktik, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

1997),20-25 
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1. Pesan Verbal 

Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis symbol yang menggunakan satu 

kata atau lebih. Bahasa dapat juga dianggap sebagai sistem kode verbal. Bahasa dapat 

didefinisikan sebagai seperangkat simbol, dengan aturan untuk mengkombinasikan 

simbol-simbol tersebut, yang digunakan dan dipahami suatu komunitas. 

Komunikasi verbal mencakup asek-aspek berupa; 

a. Perbedaan kata-kata (Vocabulary). Komunikasi tidak akan efektif bila pesan 

disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti; karena itu, olah kata 

menjadi penting dalam berkomunikasi. 

b. Kecepatan (Racing ). Komunikasi akan kebih efektif dan sukses bila kecepatan 

bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. 

c. Intonasi suara akan memengaruhi arti pesan secara dramatic sehingga pesan akan 

menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. 

d. Humor dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia (Dugan 1989) memberikan 

catatan bahwa dengan tertawa dapat membantu menghilangkan stress dan nyeri. 

Tertawa mempunyai hubungan fisik dan psikis, harus diingat bahwa humor 

adalah satu-satunya selingan dalam berkomunikasi.  

e. Singkat dan jelas, langsung pada pokok permasalahannya sehingga lebih mudah 

untuk dimengerti.  
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f. Waktu yang tepat (Timming) adalah hal kritis yang perlu diperhatikan karena 

berkomunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi, artinya 

dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memerhatikan apa yang 

disampaikan. 

2. Komunikasi Nonverbal  

Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan-pesan 

nonverbal. Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa 

komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis. Contoh komunikasi nonverbal 

menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, menggunakan benda-

benda seperti palu, gergaji, pensil dan lain sebagainya. Begitu juga suara orang 

memberikan isyarat sesuatu dengan batuk-batuk atau dahak, gerak mulut ketika tidak 

menyukai sesuatu dan lain sebagainya merupakan komunikasi nonverbal. 16  

F. Unit Komunikasi 

Suatu sistem didefinisikan oleh Pool (1973 sebagai “setiap entitas 

berkelanjutan yang mampu berada dalam dua keadaan atau lebih. Dalam suatu sistem 

komunikasi, keadaan  itu adalah hubungan antara orang-orang. Dalam suatu sistem 

komunikasi organisasi keadaan tersebut adalah hubungan antara orang-orang dalam 

jabatan-jabatan (posisi-posisi).  Maksudnya ialah komunikasi dapat mudah dipahami 

atau dapat diterima dengan baik antara dua hal, yaitu semua orang jika pesan yang 

                                                           
16DASRUN Hidayat, Komunikasi Antar Pribadi dan Medianya,(Yogyakarta: Graha Ilmu,2012), 10-14 
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disampaikan merupakan pesan umum seperti bahasa Inggris, merupakan bahasa dunia 

dan semua negara menerapkannya.   

Seperti yang dijelaskan Bakke (1950) dan artgyris (1957), orang tersebut 

disosialisasikan oleh jabatan tersebut, menciptakan suatu lingkaran yang lebih sesuai 

dengan keadaan jabatan; pada saat yang sama, jabatan tersebut dipersonalisasikan, 

menghasilkan suatu figur atau gambar yang sesuai dengan keadaan orang tersebut.17 

G. KOMUNIKASI MASSA 

Selanjutnya adalah pembahasan mengenai komunikasi massa. Untuk 

komunikasi masa sendiri, para ahli komunikasi membatasi pengertiannya dengan 

menggunakan media massa, misalnya surat kabar, majalah, radio, televisi, atau film. 

Berikut adalah ciri-ciri komunikasi massa : 

1. Berlangsung satu arah, 

2. Komunikator melembaga, 

3. Pesan bersifat umum, 

4. Medianya menimbulkan keserempakan, 

5. Komunikan bersifat heterogen. 

Komunikasi massa sendiri memiliki fungsi, yaitu (1) sebagai pengawasan 

yang dapat dibagi kembali menjadi dua, yaitu pengawasan peringatan dan 

pengawasan instrumental; (2) sebagai interprestasi karena media massa tidak hanya 

                                                           

        17R. Wayne Pace Don F. Faules, Komunikasi Organisasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), 31 
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menyajikan fakta dan data, tapi juga informasi mengenai suatu peristiwa; (3) sebagai 

penghubung unsur-unsur yang ada pada masyarakat dan yang tidak bisa dilakukan 

secara langsung oleh perseorangan; (4) Sebagai sarana sosialisasi; (5) dan sebagai 

hiburan. 

Dari paparan di atas, fungsi komunikasi massa dapat disederhanakan kembali 

menjadi empat fungsi saja, yakni : 

1. Menyampaikan informasi (to inform), 

2. Mendidik (to educate), 

3. Menghibur (to entertain), 

4. Mempengaruhi (to influence). 

Begitu juga dengan elemen-elemen komunikasi massa, secara ringkas proses 

sederhana komunikasi meliputi komunikator mengirim pesan melalui saluran kepada 

komunikan (penerima). Perbedaan komunikasi massa dengan komunikasi umumnya 

lebih berdasarkan jumlah pesan berlipat-lipat yang sampai pada penerima. Terkadang 

mereka menerimanya secara serentak, langsung sebagaimana yang dilakukan oleh 

televisi, di waktu lain mereka menerimanya secara individu seperti dalam film, atau 

bahkan puluhan abad seperti yang dilakukan dalam buku, seperti, Injil, Al-Quran, dan 

kitab suci lainnya. 

Dalam komunikasi massa, pengirim sering disebut sebagai sumber (source) 

atau komunikator, sedangkan penerima pesan yang berjumlah banyak disebut 



34 
 

 

 

audience atau komunikan, pendengar, pemirsa, penonton, atau pembaca. Saluran 

dalam komunikasi massa yang dimaksud antara lain: Televisi, Radio, Surat kabar, 

Buku, Film, Kaset/CD dan internet yang terkadang juga disebut dengan media massa. 

Ada beberapa elemen dalam media massa antara lain, komunikator, isi, audience, 

umpan balik, gagasan (saluran dan sematik), gatekeeper, pengatur, filter, dan efek 18 

H. KOMUNIKASI BAGI KEPEMIMPINAN 

Kepemimpinan berasal dari bahasa inggris ‘leadership”  dan kata ini telah 

menjadi bahasa inggris yang di indonesiaka, karena telah sering dipergunakan dalam 

percakapan pada kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari. Kata kepemimpinan 

merupakan suatu ungkapan dyang memiliki daya tarik tersendiri bagi kegemilangan 

seseorang. Betapa kita mengenal, nama-nama pemimpin seperti, Jawaharlal Nehru 

dari India, Raja Faisal Bin Abdul Aziz dari Arab Saudi, Mao Tse Tung dari RRC, Ir 

soekarno dari Indonesia dan lain sebagainya.mereka dapat dikenal kemasyhurannya 

berkat gerak dirinya dalam menerapkan pola-pola kepemimpinan. Itulah sebabnya, 

kata kepemimpinan sejak dari dahulu telah menjadi masalah besar dalam kancah 

kemasyarakatan, artinya penting bagi kehidupan manusia. 

Begitu bervariasinya ungkapan manusia, sehingga dalam bentuk yang 

kongkrit  kata “Kepemimpinan” masih harus dikembangkan oleh kesepakatan para 

ahli pikir walaupun diketemukan secara sepintas. Dalam pengertian yang awam, 

                                                           

           18Nurudin,  Pengantar Komunikasi Massa, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 95-96. 
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kepemimpinan diartikan, terjalinnya hubungan yang erat antar seorang yang disebut 

“Atasan” dan para “Bawahan”.  

Dalam ensiklopedia umum, kepemimpinan diartikan, hubungan yang erat 

antara seorang dengan sekelompok manusia karena adanya kepentingan bersama. 

Hubungan itu dengan ditandai adanya tingkah laku yang tertuju dan terbimbing dari 

manusia yang seorang itu. Manusia atau orang ini biasanya disebut yang memimpin 

atau pemimpin.  

Untuk kelompok manusia yang  mengikutinya disebut yang dipimpin. Dan 

biasanya, istilah kepemimpinan yang sampai pada pengertian para pemimpin,  juga 

sangat erat berkaitan terhadap pencapaian tujuan dalam organisasi, perusahaan, 

industri, dan pabrik-pabik atau yang lainnya membutuhkan adanya kelompok 

pengikut dan yang diikuti.  

Itulah sebabnya, pengertian kepemimpinan itu akan timbul di mana pun dan 

dalam bentuk kapan saja keberadaannya, apabila ada 3 hal yang selalu mengikatnya, 

yaitu; 

1. Ada orang yang dipengaruhi. 

2. Adanya orang yang mempengaruhi. 

3. Adanya orang yang mempengaruhi mendorong kepada tercapainya suatu 

tujuan. 
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Ada beberapa ahli pikir yang memberikan pengertian yang kongret terhadap arti 

kepemimpinan dengan berpedoman atas tiga hal tersebut. Mereka adalah sebagai 

berikut; 

1. George R,Terry 

Kepemimpinan menurut pandangannya adalah hubungan yang ada dalam diri 

orang atau pemimpin,untuk mempengaruhi orang lain dalam bekerja sama 

secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai yang diinginkan 

pemimpin.  

2. Harold Keontz dan Cyrillo ‘Dannel  

Kepemimpinan dalam pandangannya adalah seni membujuk bawahan untuk 

menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan mereka dengan semangat keyakinan. 

3. Faranklyn S. Haiman 

Kepemimpinan dalam pandangannya adalah suatu usaha untuk mengarahkan 

perilaku orang lain guna mencapai tujuan khusus. 

4. Orway Terd  

Kepemimpinan dalam pandangannya, adalah aktivitas mempengaruhi orang-

orang agar mau bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan yang mereka 

inginkan. 
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5. G.L. Freemen dan Ek. Taylor  

Kepemimpinan dalam pandangannya adalah kemampuan untuk menciptakan 

kegiatan kelompok dalam mencapai kegiata organisasi. Dengan efektif 

maksimum dan kerja sama dari tiap-tiap individu  

6. William G. Scott 

Kepemimpinan dalam pandangannya adalah sebagai proses mempengaruhi 

kegiatan yang  diorganisasi dalam suatu kelompok di dalam usahanya untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan.19 

Dengan demikian, tampaknya jelas hal ini, bahwa pemimpin dalam hakikat 

dasarnya adalah menggerakan orang lain , yang memiliki arti mengantarkan, yaitu 

mengusahakan agar yang diantarkan bisa sampai ketempat tujuan dengan selamat. 

Bisa juga di perjelas kepemimpinan adalah keterampilan dan kemampuan seseorang 

mempengaruhi perilaku orang lain, baik yang kedudukannya lebih tinggi maupun 

lebih lebih rendah daripadanya dalam berfikir dan bertindak agar perilaku yang 

semula mungkin individualistik dan egosentrik berubah menjadi perilaku 

organisasional. 

Di daerah pedesaan juga memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh kepala 

desa. Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa 

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa 

                                                           

           19M. Masduqi, Leadership Teori Kepimpinan Sebuah Tatapan Perkembangan Zaman 

(Pasuruan: Garoeda buana indah,1996), 18- 20. 
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(BPD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 

satu kali masa jabatan. Kepala desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan 

Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.20 

Terkait dengan hal demikian, komunikasi sebenarnya adalah alat bagi 

pemimpin untuk berinteraksi dengan bawahannya. Di dalam satu organisasi inisiatif 

untuk melakukan komunikasi secara efektif harus datang darii atas. Dengan kata lain, 

tingkah laku berkomunikasi di dalam suatu organisasi ditentukan sekali oleh atasan 

atau pemimpin.21 

 Adapun makna dari pemimpin, yaitu seseorang yang dapat menggerakan 

membimbing, memimpin, member kemudahan, contoh teladan kepada individu, 

kelompok dan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Kepemimpinan adalah proses 

mempengaruhi seseorang atau kelompok dalam usaha mengarahkan tingkah laku 

orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Selanjutnya, 

kepemimpinan masyarakat merupakan pola hubungan atau relasi sosial yang 

terbangun dan saling memengaruhi atas dasar nilai-nilai yang terbangun cukup lama 

dan menentukan orientasi dan kepentingan bersama atau kelompok yang ada dalam 

satu komunitas. 

 Sederhananya, tipe kepemimpinan dalam masyarakat dibagi menjadi tiga tipe 

yaitu; 

                                                           

           20Ramdani Wahyu, Ilmu Sosial Dasar (Bandung: Pustaka setia, 2007),  208 

           21Veithzal Rvai, Islamic Leadership, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 424-425. 
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1. Demokratis  

Kepemimpinan demokratis merupakan gaya kepemimpinan yang lebih 

berorientasi kepada partisipasi aktif anggota atau kelompok yang dipimpinnya dengan 

memberikan peluang yang lebih luas dalam mengambil keputusan. Ciri-cirinya 

sebagai berikut; 

a. kepemimpinannya bersifat partisipasif, 

b. member kebebasan mengeluarkan pendapat, 

c. mengoordinasi proses pengambilan keputusan, 

d. membuka kesempatan untuk mengembangkan kapasitas anggota organisasi yang 

dipimpinnya, 

e. membangun komunikasi yang kritis, 

f. mudah menerima perubahan. 

2. Otoriter 

Kepemimpinan otoriter adalah pola atau gaya kepemimpinannya yang cara 

pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kewibawaan, otoritas dan kekuasaan. Ciri-

cirinya sebagai berikut; 

a. kekuasaanya bersifat setralistik dan kaku, 

b. menganggap dirinya mengetahui segala hal, 

c. kebijakan tidak dapat dibantah, 

d. tujuan yang dicapai mengacu pada tujuan atau kepentingan pimpinan, 
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e. sulit untuk menerima perubahan, 

f. pemimpin cenderung bersifat defensive dan reaktif. 

3. Masa Bodo  

Kepemimpinan masa bodo adalah pola atau gaya kepemimpinan yang cara 

melaksanakan hubungannya tanpa pengarahan, rencana atau kontrol lebih lanjut. Ciri-

cirinya : 

a. bersifat pasif, 

b. penentuan tujuan sepenuhnya oleh bawahan, 

c. memberikan kebebasan penuh kepada orang lain, 

d. kurang memperhatikan ketercapaian tujuan dan sasaran, 

e. tidak memiliki tolak ukur yang jelas dalam menjalankan kepemimpinannya.22 

I. Gotong royong  

Gotong royong berasal dari kata dalam bahasa Jawa atau setidaknya 

mempunyai nuansa bahasa Jawa. Kata gotong dapat dipadankan dengan kata pikul 

atau angkat. Royong dapat dipadankan dengan bersama-sama. Dalam bahasa Jawa, 

kata saiyeg saeko proyo atau satu gerak satu kesatuan usaha memiliki makna yang 

amat dekat untuk melukiskan kata royong ini. 

Gotong royong merupakan suatu istilah asli Indonesia yang berarti bekerja 

sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Sikap gotong royong adalah 

bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama 

                                                           
22Wahyudi Sumpeno, Menjadi Fasilitator Genius, (Yogyakarta: Pustaka Peajar, 2009), 86-88. 
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menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Atau suatu usaha yang dilakukan 

tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya 

masing-masing. 

Gotong royong merupakan istilah pengerahan tenaga tanpa bayaran untuk 

suatu proyek yang bermanfaat untuk umum atau yang berguna untuk pemerintah. 

Sistem ini berasal dari zaman kerajaan kuno, di mana rakyat di desa dikerahkan untuk 

bekerja tanpa bayaran dalam proyek-proyek pembangunan bagi raja, agama dan 

keraajaan. 

Dalam zaman penjajahan, ada istilah sistem kerja bakti, yaitu dipergunakan 

untuk mengerahkan tenaga-tenaga bagi proyek-proyek pemerintahan kolonial. Dalam 

zaman kemerdekaan, sistem ini dipergunakan secara leluasa dalam pembangunan. Di 

daerah Karanganyar-Kebumen, sistem itu disebut “Keigan” sedangkan di tempat-

tempat lain di Jawa ada sebutan-sebutan seperti; gugur gunung, rodi, kompenian dan 

lain sebagainya.23Seperti yang diungkapkan Presiden Soekarno: 

“Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, 

perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat 

semua buat kebahagiaan semua. 

J. Strategi Komunikasi 

Kata strategi berasal dari bahasa latin, yakni strategi yang diartika sebagai 

seni penggunaan rencana untuk pencapaian tujuan. Strategi merupakan usaha untuk 

                                                           

           23Abdurrahmat Fathoni, Antropologi Sosial Budaya  (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2006),  70-71. 
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memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Beberapa 

pengertian strategi, yaitu;  

1. Ilmu dan seni penggunaan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan 

kebijakan tertentu dalam perang dan damai. 

2. Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. 

Dalam hal ini, yang dibagi adalah kepemahaman bersama melalui pertukaran 

pesan. Komunikasi sebagai kata kerja (verb) dalam bahasa inggris, communicate, 

berarti; 

a. untuk bertukar pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, dan informasi. 

b. untuk menjadikan paham/tahu. 

c. untuk membuat sama, dan 

d. hubungan simpatik  

Selanjutnya untuk kata benda (noun) communication, berarti; 

a. Pertukaran symbol, pesan-pesan yang sama, dan informasi; 

b. Proses pertukaran di antara individu-individu melalui system symbol-simbol 

yang sama; 

c. Seni untuk mengekspresikan gagasan-gagasan , dan 

d. Ilmu pengetahuan tentang pengiriman informasi. 
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Jadi, secara umum, komunikasi dapat didefinisikan sebagai usaha penyampaian pesan 

antar manusia. 24 

  Sekarang, istilah strategi banyak dipakai dalam berbagai bidang kegiatan yang 

bertujuan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. 25 

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen 

(management) untuk mencapai tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, 

strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukan arah saja, 

melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana tarik operasionalnya. 

 Demikian pula dengan strategi komunikasi yang merupakan panduan 

perencanaan komunikasi (communication planning) dengn manajemen komunikasi 

(communication management) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi 

komunikasi ini harus mampu menunjukan bagaimana operasionalnya secara praktis 

harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (aproach) bisa berbeda sewaktu-

waktu bergantung pada situasi dan kondisi. 

Adapun tujuan dari sentral strategi komunikasi menurut R. Wayne Pace, Brent 

D. Peterson, dan M. Dallas Burnett dalam bukunya, techniques for Effective 

Communication, menyatakan bahwa tujuan sentral bahwa strategi komunikasi terdiri 

atas tiga tujuan utama, yaitu; 

a. To scure understanding, 

                                                           

           24Nurani Soyomukti, Pengantar Ilmu Komunikasi  (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 55-56. 

           25M. Ali Hamzah, dan Mulisrarini, Perencanaan Dan Strategi Pembelajaran Matematika  

(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2014), 140. 
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b. To establish acceptance, 

c. To motivate action. 

Pertama adalah (to scure understanding) memastikan bahwa komunikasi mengerti 

pesan yang diterimanya. Andaikata ia sudah dapat mengerti dan menerima, 

penerimaanya itu harus dibina (to establish acceptance). Pada akhirnya, kegiatan 

kegiatan dimotivasikan (to motivate action). 

Dalam metode strategi komunikasi, pada teknik penyampaian atau 

mempengaruhi itu dapat dilihat dari dua aspek yaitu: menurut cara pelaksanaan dan 

menurut bentuk isinya. Hal tersebut dapat diuraikan lebih lanjut bahwa yang petama, 

semata-mata melihat komunikasi itu dari segi pelaksanaannya dengan melepaskan 

perhatian dari isi pesannya. Melihat komunikasi itu dari segi bentuk pernyataan atau 

bentuk pesan dan maksud yang dikandung. Oleh karena itu yang pertama menurut 

cara pelaksanaanya dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu redundancy 

(repetition) dan Canalizing. Kedua menurut bentuk isinya dikenal teknik-teknik: 

informatif, persuasif, edukatif, dan koersif.26 

1. Redundancy (Repetition) 

Redundancy atau retition adalah cara mempengaruhi khalayak dengan jalan 

mengulang-ngulang pesan kepada khalayak. Dengan teknik ini, banyak manfaat yang 

dapat ditarik darinya. Manfaat itu antara lain bahwa khalayak akan lebih 

                                                           
26 Anwar Arifin, Strategi Komunikasi (Bandung: Amrico 1984), 58. 
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memperhatikan pesan itu, karana justru berkontras dengan pesan yang tidak diulang-

ulang, sehingga ia akan lebih banyak mengikat perhatian. 

2. Canalizing 

Canalizing adalah memahami dan meneliti pengaruh kelompok tarhadap 

individu atau khalayak. Untuk berhasilnya komunikasi ini, maka haruslah dimulai 

dari memenuhi nilai-nilai dan standard kelompok dan masyarakat dan secara 

berangsur-angsur mengubahnya ke arah yang dikehendaki. Akan tetapi, bila hal ini 

kemudian ternyata tidak mungkin, kelompok tersebut secara perlahan-lahan 

dipecahkan, sehingga anggota-anggota kelompok itu sudah tidak memiliki lagi 

hubungan yang ketat. Dengan demikian, pengaruh kelompok akan menipis dan 

akhirnya akan hilang samasekali. Dalam keadaan demikian itulah pesan-pesan akan 

mudah diterima oleh komunikan. 

3. Informatif 

Informatif artinya memberikan pengertian, pengetahuan, tetapi juga harus 

formatif. Artinya, memberikan form, memberikan bildung, jadi mendidik.Teknik 

Informatif adalah suatu bentuk isi pesan, yang bertujuan untuk mempengaruhi 

khalayak dengan jalan memberikan penerangan. Penerangan berarti menyampaikan 

sesuatu apa adanya, apa sesungguhnya, di atas fakta-fakta dan data-data yang benar 

serta pendapat-pendapat yang benar pula.Atau seperti ditulis oleh Sudiarja.27
 

                                                           
27Sudiarja, Karya Lengkap Driyarkara  (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2006), 435. 
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a. memberikan informasi tentang fakta semata-mata, juga fakta bersifat 

kontroversial, atau 

b. memberikan informasi dan menuntun umum ke arah pendapat. 

Teknik informatif ini, lebih ditujukan pada penggunaan akal pikiran khalayak, 

dan dilakukan dalam bentuk pernyataan berupa: keterangan, penerangan, berita dan 

sebagainya. 

4. Persuasif 

Persuasifberarti, mempengaruhi dengan jalan membujuk. Dalam hal ini 

khalayak digugah baik pikirannya, maupun dan terutama perasaannya. Perlu 

diketahui bahwa situasi mudah terkena sugesti ditentukan oleh: kecakapan untuk 

mengsugestikan atau menyarankan sesuatu kepada komunikan (suggestivitas), dan 

mereka itu sendiri diliputi oleh keadaan mudah untuk menerima pengaruh 

(suggestibilitas). Jadi, di pihak menugesti khalayak, dan menciptakan situasi 

bagaimana khalayak supaya mudah terkena sugesti, adalah proses kental sebagai hasil 

penerimaan yang tidak kritis dan direalisasikan dalam perbuatan kepercayaan atau 

cita-cita yang dipengaruhi orang lain. 

5. Edukatif 

Teknik edukatif, sebagai salah satu usaha mempengaruhi khalayak dari suatu 

pernyataan umum yang dilontarkan, dapat diwujudkan dalam bentuk pesan yang akan 

berisi: pendapat, fakta-fakta, dan pengalaman-pengalaman. Mendidik berarti 
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memberikan suatu ide kepada khalayak apa sesungguhnya, di atas fakta-fakta, 

pendapat dan pengalaman yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi kebenaran, 

dengan disengaja, teratur dan berencana, dengan tujuan mengubah tingkah laku 

manusia ke arah yang diinginkan. 

6. Koersif 

Koersif berarti mempengaruhi khalayak dengan jalan memaksa. Teknik 

koersif ini biasanya dimanifestasikan dalam bentuk peraturan-peraturan, perintah-

perintah dan intimidasi-intimidasi. Untuk pelaksanaanya biasanya di belakangnya 

berdiri suatu kekuatan yang cukup tangguh. Koersif atau bersifat memaksa, yaitu 

dengan cara memaksa dan memberi hukuman.28 Koersi adalah SOS bentuk 

akomodasi yang dilakukan atau dilaksanakan dengan mempergunakan tekanan. 

Dalam melancarkan strategi komunikasi, hubungan antarmanusia dibina atas 

dasar hal-hal kecil yang mengakrabkan persahabatan, yang terbit dari kata hati yang 

tulus ikhlas, dan mengejawantah sebagai sikap positif dalam berkomunikasi. Ada 

beberapa contoh sikap positif yang perlu dikembangkan dalam untuk mendukung 

efektivitas komunikasi interpersonal.  

Membuka pintu komunikasi, janganlah menjadi orang angkuh yang suka jual 

mahal, selagi ada kesempatan segera mendahului untuk membuka pintu komunikasi. 

Dengan membuka pintu komunikasi berarti kita memiliki komitmen untuk membina 

                                                           
28Wahjudi Nugroho, Komunikasi Dalam Keperawatan Gerontik (Jakarta: Penerbit Buku 

Kedokteran EGC 2006), 31.  
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kerja sama dan hubungan harmonis. Sebenarnya, tidak hanya itu saja namun kita juga 

dapat meningkatkan kedekatan hubungan dengan kolega pelanggan. Cara untuk 

membuka komunikasi sebenarnya sangat mudah, asalkan ada kemauan dan 

kesabaran, berikut contohnya; 

a. lambaian tangan, 

b. senyum yang tulus dan simpatik, 

c. ucapkan kata sapaan; hallo, “selamat pagi,” dan lain sebagainya, 

d. cobalah mengajak berjabat tangan, 

e. tanyakan keadaannya: “Apa kabar?, berapa anakmu?, sehat bukan? Dan lain 

sebagainya, 

f. mintalah maaf dan permisi: “Maaf nama saya Agus, Siapa nama anda? 

Bolehkah aku tahu alamat kamu? Dan lain sebagainya, 

g. ucapkan “Terimakasih. 

Selain di atas, untuk menjalin hubungan yang lebih baik dalam berkomunikasi 

hendaklah dijaga dengan; 

a. Sopan dan ramah dalam berkomunikasi 

Penampilan sopan dan ramah akan membuat kita lebih aman dalam memulai 

berkomunikasi ketimbang penuh emosi dan rasa curiga. Komunikasi akan lebih 

senang mendengarkan argumentasi yang disampaikan dengan sopan. Oleh karena itu, 
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kita perlu membiasakan diri bersikap sopan dan ramah, agar orang lain juga bersikap 

ramah kepada kita. Selanjutnya terjadi sikap saling menghargai. 

b. Jangan sungkan untuk meminta maaf pada saat merasa bersalah. 

Ketika kita menyadari bahwa sudah melakukan sebuah kesalahan dalam 

berkomunikasi, maka sebaiknya kita meminta maaf. Dengan begitu, sebenarnya kita 

menaruh rasa hormat kepada orang lain, dan giliran berikutnya kita pun juga akan 

dihormatinya. Dalam suasana hubungan yang saling menghargai, komunikasi 

menjadi lebih efektif.  

c. Cepat dan tanggap  

Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan atau fungsinya (by function), 

artinya keputusan yang diambil dan hasil dari pekerjaan tersebut harus baikserta dapat 

dipertanggung jawabkan, sesuai dengan standar profesi, efisien dan efektif. Tanggung 

jawab terhadap dampak atau akibat dari aktivitas pelaksanaan profesi.  

d. Penuh perhatian  

Sekarang coba renungkan, berapa orang yang dapat digolongkan sebagai sahabat 

karib anda dalam lingkungan tertentu?, apakah anda tau dimana tempat tinggal 

mereka?, tanggal berapa ulang tahunnya?,apa kegemarannya? Dan pertanyaan lainya. 

Tujuannya yaitu menguji sejauh mana perhatian anda terhadap teman karib anda itu. 

Apabila anda mempunyai perhatian yang baik, maka anda akan memahami 
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karakteristiknya, dan demikian anda dapat mengusahakan proses komunikasi yang 

menyenangkan kedua belah pihak, tanpa melanggar etika dan tata krama. 

e. Bertindak jujur dan adil  

Setiap orang dituntut untuk berbuat jujur, dengan kejujuran akan memberikan 

gambaran informasi yang sesungguhnya terjadi. dengan demikian, orang yang 

berbuat jujur pasti akan menerima imbalan yang sesuai dengan apa yang 

dilakukannya. Begitu juga dengan berbuat adil, dengan berbuat adil akan memberikan 

keharmonisan dan keseimbangan dalam hidup keluarga maupun bermasyarakat.  
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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN 

KESADARAN MASYARAKAT UNTUK BERGOTONG ROYONG DI DESA 

SIWALAN 

A. Profil Desa Siwalaan 

Kondisi masyarakat Siwalan bisa dikatakan mayarakat yang Agamis dan 

agraris yang dinamis, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kelompok-kelompok 

Yasinan dan Tahlil, Kelompok Sima’an, Arisan adanya kelompok Sinoman dan 

organisasi Pemuda , Olahraga dan Kelompok Tani serta Rukun Tetangga (RT) yang 

kuat dan mandiri.  

Masyarakat Siwalan bisa dikatakan masyarakat agraris, karena mayoritas 

penduduknya petani, hampir bisa dikatakan seluruhnya petani, walaupun stabilitas 

mayoritas buruh tani. Kondisi petani, buruh tani massyarakat Siwalan termasuk 

petani yang nekat punya etos kerja tinggi, mengapa demikian? Sebab saluran irigasi 

petani (DAM) ada 2 tempat dan kondisinya sudah parah tidak layak untuk 

dimanfaatkan, terlebih pada musim kemarau, sudah tidak ada air yang mengalir. 

Meskipun demikian, para petani tetap nekat menanam dengan mengupayakan 

terwujudnya sumur-sumur bor dengan tenaga diesel. Masyarakat Siwalan masih 

mengutamakan nilai-nilai persatuan dan gotong royong, nilai-nilai tersebut masih 

menjiwa masyarakat Siwalan dalam kegiatan sosial, keagamaan dan kegiatan seni.  

51 
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Seni budaya Desa Siwalan masa lalu antara lain: seni REOG, Ketoprak, 

Samroh, Hadroh, Terbangan (Sholawatan pada Mulid Nabi), Seni Karawitan dan 

Qosidah modern. 

Saat ini Budaya yang masih eksis antara lain:  

1. Musik komtenporer, 

2. Seni Reog Ponorogo, 

3. Selawat Maulid Nabi, 

4. Selawat Al-habsy, hadroh. 

Dalam bidang Olahraga, Desa Siwalan mempunyai beberapa kegiatan olahraga, 

antara lain seperti Sepak Bola, Volley, Badminton, dan Senam29 

B. Sejarah Desa Siwalan 

Menurut sumber tepercaya yaitu para sesepuh desa, asal usul Desa Siwalan 

tidak lepas dari sejarah Desa Tegalsari yang mana peran KH. Hasan Besyari  cukup 

tinggi. Konon ceritanya KH, Hasan Besyari mempunyai Abdi yang bernama 

Muhammad Ali (yang terkenal dengan sebutan Mbah MAD ALI). Pada suatu ketika, 

Mbah Mad Ali dimarahi oleh KH. Hasan Besyari kaena dalam memelihara kuda tida 

becus, alias kudanya Kiyai Hasan menjadi lapar dan kurus. Menurut sebuah cerita, 

KH. Hasan Besyari marah besar karena oleh Mad Ali kudanya diberi makan papaya. 

Akhirnya, Mad Ali pergi tanpa pamit istilah jawanya “Minggat” dari Tegalsari Ke 

                                                           
29Dokumen Pemerintah Desa Siwalan, Sekilas Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo, (Ponorogo: 2014), 6. 
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arah timur dan berhenti di suatu tempat (hutan) yang disitu banyak sekali tumbuh 

pohon Siwalan (kira-kira kalau sekarang lingkungan pasar Pon Siwalan). 

 Putra KH. Hasan Besyari yang bernama K. Nido Besyari (yang sekarang 

dimakamkan di barat Masjid Siwalan) ia merasa rindu dan ingin mencari abdi 

bapaknya itu yaitu Mad Ali. Pada suatu hari K. Nido Besyari berangkat mencari Mad 

Ali dengan cara napak tilas jalan yang dilalui oleh Mad Ali dan akhirnya bertemu di 

hutan siwalan. Kemudian, mereka bersama melakukan babat hutan dan akhirnya 

membuat rumah (rumah mbah Mad Ali kira-kira sekarang di rumah bapak Sunaryo 

dan K. Dido Besari ditimur rumahnya bapak Moh. Duri). 

Kemudian K. Dido Besyari menikah dan punya anak yang bernama Palang 

Joyodirjo dan membuat masjid pertama (sekarang di Sulamul huda) sesuai dengan 

perkembangan zaman Masjid pertama tersebut dipakai untuk rumah untuk Mbah 

Palang Joyodirjo, dan akhirnya masjid digeser ke barat (saat ini Masjid Nida’ul 

Basyari) yang dibangun oleh Mbah Palang Joyodirjo.  

Adapun nama Siwalan kali pertama dipakai pada waktu K. Nido Besyari 

kawin. Saat ini diumumkanlah oleh beliau bahwa daerah ini diberinama SIWALAN 

yang diambil dari banyaknya pohon Siwalan pada waktu babat hutan di tempat ini. 

Bersamaan ini pula diumumkan penanaman pohon mangga (penghijauan) jenis pelem 

poh.30 

 

                                                           
30Ibid, 4. 
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C. Pembangunan Di Desa Siwalan 

 Pembangunan Desa Siwalan pada zaman dahulu mengandalkan pembangunan 

yang bersumber dari partisipasi masyarakat yang berupa tenaga dan kebutuhan-

kebutuhan yang lain. Pembangunan dilakukan dengan gotong royong, semua 

pekerjaan dipikul secara bersama-sama seluruh masyarakat desa. Salah satu 

partisipasi masyarakat adalah tanah dan pembangunan balai desa Siwalan. Contoh 

lainya adalah, pembangunan Masjid, Mushola, dan Jalan serata Pagarisasi, semua 

mengandalkan gotong royong. 

 Sampai saat ini pembangunan di Desa Siwalan masih mengandalkan gotong 

royong walaupun sebenarnya sudah mulai terkikis seiring perkembangan zaman. Hal 

ini dilakukan karena Alokasi Dana Desa (ADD) dari tahun ketahun semakin 

meningkat namun belum mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pembangunan di 

Desa Siwalan., hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pembangunan yang sudah 

dilaksanakan dan harapan masyarakat 5 tahun kedepan, yang cukup banyak sekali 

harapan-harapan dari aspirasi masyarakat Siwalan.31 

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Siwalan yang berusaha bekerja 

dengan tugasnya masing-masing untuk membawa desa siwalan sesuai dengan visi 

dan misinya. 

 

                                                           
31Ibid, 67. 
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STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA SIWALAN KECAMATAN 

MLARAK KABUPATEN PONOROGO 

No  JABATAN NAMA 

1.  KEPALA DESA DRS. H. ABD. ROZIQ YUFUF 

2.  SEKRETARIS DESA SUDARSONO, SH. 

3. KAMITUWO I -- 

4. KAMITUWO II SUTOMO  

5. KAMITUWO III HARSONO 

6. KAUR UMUM  Dra. KHASANATUL FADILAH 

7. KAUR KEUANGAN MISIDI 

8. KAUR PEMERINTAHAN BINASI 

9.  KAUR PEMBANGUNAN AMIN SANTOSO 

 10. KAUR KESRA  FARID ZAINAL M 

 11. MODIN TUKIMUN32 

 

 

 

 

 

 

                                                           

            32Dokumen Pemerintah Desa Siwalan, RPJM Desa Siwalan (Ponorogo: Balai Desa Siwalan), 

2017, 9. 
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1. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

a. Visi Desa Siwalan 

Hal terpenting dalam rumusn kebijakan pembangunan adalah kejelasan 

mengenai apa yang akan diwujudkan dalam enam tahun pemerintahan mendatang. 

Visi Kabupaten Ponorogo menjadikan PONOROGO LEBIH MAJU, BERBUDAYA 

DAN RELIGIUS. Merupakan Visi Desa Siwalan yaitu “MEMBANGUN  

SIWALAN  DESA BAROKAH” yang didasari semangat religious, kegotong 

royongan dan tidak meninggalkan adat istiadat serta peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

b. Misi Desa Siwalan 

Misi adalah rumusan umum yang merupakan perwujudan visi pembangunan 

Desa Siwalan Tahun 2017-2022 dijabarkan kedalam 7 (tujuh) misi dijalankan secara 

continue dan dinamis serta sinergis untuk merealisasikan Visi Desa Siwalan menjadi 

kegiatan nyata yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya sekiranya tidak 

berlebihan apabila menjadikan istilah Desa “BAROKAH” dijadikan Motto Desa 

Siwallan sekaligus untuk merealisasikan Visi Desa Siwalan antara lain : 

1) Menciptakan Aparat Pemerintahan Desa di dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya selalu dengan niat yang tulus dan ikhlas serta (BERSIH). 
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2) Menciptakan suasana masyarakat yang aman dan kondusif di lingkungan 

masing-masing (AMAN). 

3) Berusaha menciptakan pelaksanaan kegiatan dan pembangunan serta 

kehidupan masyarakat berdasarkan perundang-undang yang berlaku (RAPI). 

4) Menjalankan roda pemerintahan dengan selalu luas pandangan, menampung 

masukan masyarakat, tidak picik (lebar/lapang dada)  (OMBER). 

5) Menciptakan masyarakat Siwalan yang mandiri tanpa menggantungkan 

kepada pihak lain serta tidak ditekan dan diatur pihak lain (KUAT). 

6) Menciptakan masyarakat yang amanah yang didasari nilai-nilai kejujuran dan 

keikhlasan serta dapat dipercaya (AMANAH). 

7) Menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang 

baik lahir maupun batin (HARMONIS).33 

Adapun untuk mencapai hasil yang diinginkan yaitu agar kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat, hal pertama yang harus dilakukan 

Pemerintah Desa Siwalan adalah: melaksanakan transparansi kepada masyarakat 

terhadap segala hal, utamanya terhadap semua dana yang menyangkut kepentingan 

masyarakat mulai yang berjumlah kecil maupun jumlah yang besar. Hal ini selaras 

dengan Azaz Pemerintah Sebagai berikut: 

1. Azas kepastian Hukum 

2. Azas Tertip Penyelenggaraan 

                                                           

           33Dokumen Sekilas Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, 2010, 48 
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3. Azas Kepentingan Umum 

4. Azas Keterbukaan 

5. Azas Proporsionalitas 

6. Azas Profesionalitas 

Untuk selanjutnya Pemerintah Desa Siwalan dalam mengimplementasikan 

transparansi pemerintahan dan pembangunan tersebut adalah dengan memberikan 

kesempatan untuk melaksanakan sendiri dari setiap kegiatan pembangunan fisik 

kepada masyarakat, sedangkan pemerintah desa hanya bertindak sebagai motivator 

dan pengawasan serta pengendalian dengan diikuti komunikasi yang intensif oleh 

Kepala Desa beserta perangkatnya. Dengan demikian, dapat diharapkan tumbuhnya 

partisipasi swadaya masyarakat secara spontan, dengan hasil yang berkwalitas dan 

yang paling mendasar adalah dapat menghilangkan Apriori masyarakat terhadap 

Pemerintah desa yang merupakan penyakit yang mematikan bagi tumbuhnya 

partisipasi masyarakat. 

Sehubungan dengan banyaknya hal yang telah diuraikan diatas, telah terlihat 

adanya perkembangan yang menggembirakan baik secara internal maupun eksternal 

walaupun secara fisik belum menunjukkan hasil yang diharapkan karena keterbatasan 

dana yang ada, namun secara umum bagi pemerintah desa telah terjalin kebersamaan,  

kekeluargaan dan kerjasama yang baik. Demikian pula yang terjadi pada masyarakat 



59 
 

 

 

keercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa maupun tingkat partisipasi 

masyarakat dalam kegiatan pembangunan telah menunjukan peningkatan.34 

D. Profil Kepala Desa Siwalan 

Adul Raziq Yusuf adalah Kepala desa Siwalan yang merupakan salah satu aktor 

motorisasi dalam pergerakan gotong royong di Desa Siwalan, Kecamatan Mlarak, 

Kabupaten Ponorogo. Beliau menjabat sebagai kepala desa sudah 2 periode, cukup 

jelas dengan demikian memberikan bukti bahwa kepercayaan masyarakat Desa 

Siwalan begitu tinggi terhadap sosok beliau sebagai pemimpin desanya.  

1. Biodata Kepala Desa Siwalan 

Adapun Biodata Kepala Desa Siwalan saat ini, dalam uraiannya sebagai berikut: 

Nama                           : Drs. H. Abdul Roziq Yusuf 

Tempat/tgl. Lahir         : Ponorogo, 3 mei 1960 

Agama                          : Islam 

Alamat                          : RT . 3 RW 1 Dusun II, Siwalan Mlarak Ponorogo 

Dengan riwayat pendidikan yang ia tempuh, 

SD       : Lulus tahun 1973 di SDN 1 Siwalan 

SLTP   : Lulus tahun 1977 di MTS. Al-Islam Joresan 

SLTA   : Lulus pada tahun 1980 di MA. Al-Islam Joresan 

S-1     : Lulus pada tahun 1991 di INSURI Ponorogo 

                                                           

           34Ibid., 20-22 
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Riwayat pekerjaan 

a. Guru MTS. Al-Islam joresan tahun 1980-1993 

b. Pendiri sekaligus Pimpinan Pondok, MTS dan MA Sulamul Huda tahun 1993-

1999 

c. Pengurus MWC NU Mlarak tahun 1989 35 

d. Tim Monitoring ADD Kecamatan Mlarak tahun 1998 

e. Pengawas Pemilu tahun 1999 

f. PPK Mlarak Pemilu 2004 

g. PPK Mlarak Pemilu Kada (Bupati dan Wakil Bupati) tahun 2005 

h. Pelatih Pramuka Kwarcab Ponorogo tahun 1988- sekarang 

i. Ketua Kelompok Tani Gapoktan 2006- sekarang 

j. Kepala Desa Siwalan tahun 2007- sekarang  

2. Aktivitas Komunikasi Kepala Desa Siwalan 

Kepala desa siwalan H. Abdul Roziq Yusuf, beliau selalu aktif dalam 

menyampaikan gagasan serta ide-ide agar masyarakat Desa Siwalan gemar tolong 

menolong, bergotong royong, saling membantu jika ada salah satu warga yang 

terkena musibah. Dalam perannya, beliau tidak memaksa dan tidak memberikan 

hukuman bagi warga yang tidak mau mengikuti kebijakannya tersebut, justru mereka 

                                                           

          35Lihat transkrip kode 04/4-W/21-IV/2017, 13. 
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yang enggan mengikuti kebijakan kepala Kepala Desa dibiarkan semaunya36. Namun 

jauh dari itu Bapak Abdul Raziq dalam menyampaikan kebijakannya menggunakan 

kalimat motivasi dan dorongan agar warganya mau berpartisipasi dalam kegiatan 

yang akan dilaksanakannya.37 Adapun hal-hal yang disampaikan agar warga ikut 

berpartisipasi diantaranya adalah menjelaskan pentingnya kegunaan kegiatan, 

keuntungan dari kegiatan tersebut, dampak apabila kegiatan tidak dilaksanakan, dan 

tidak lupa menjelaskan anggaran keuangan untuk biaya dalam perealisian kegiatan 

tersebut, serta yang paling terpenting yaitu memastikan kalau dalam kegiatan yang 

akan dilaksanakan tidak ada individu yang diuntungkan, tetapi kegiatan tersebut 

untuk kepentingan bersama. Dengan begitu, sangat minim sekali warga yang sungkan 

untuk mengikuti kegiatan masyarakat khususnya kegiatan yang berbentuk gotong 

royong. 

Dengan mengisi pada kegiatan kemasyarakatan, beliau menyampaikan 

kebijakannya untuk bergotong royong dengan mengedepankan pendekatan 

masyarakat, dalam artian beliau melihat titik kenyamanan kata agar apa yang 

diucapkan mampu diterima dengan baik oleh masyarakat,38 sebab komunikasi yang 

baik akan menghasilkan hasil yang baik pula, begitu istiah yang mungkin menjadi ciri 

komunikasi lisan yang selama ini disampaikan oleh bapak kepala desa  Siwalan.39 

                                                           

           36Lihat transkrip kode 01/1-W/09-IV/2017, 1. 

           37Lihat transkrip kode 03/3-W/03-I/2017, 11. 

            
38Lihat transkrip kode 03/3-O/10-III/2017, 16. 

           39Lihat transkrip kode 01/1-W/09-IV/2017, 1. 
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Ajakan untuk pembangunan bukan hanya menggunakan komunikasi lisan 

saja, namun juga menggunakan sikap dan tindakan oleh seorang pemimpin dalam 

menjalani rutinitas sehari-hari. Adapun tidakan yang merupakan ajakan dan contoh 

tauladan yang baik dari beliau Kepala Desa Siwalan ialah beliau sangat berantusias 

sekali dalam menghadiri acara-acara dalam masyarakat, tidak hanya menghadiri, 

namun beliau juga kerap sekali mengisi khutbah nikah dan Doa. Bahkan, ia juga 

pernah menjadi pembawa acara, menjadi imam sholat jenazah dirumah duka, menjadi 

imam tahlil dalam acara tahlilan dalam acara hajatan warga. 40 

Dengan demikian, sosok Kepala Desa Siwalan Drs, H. Abdul Roziq Yusuf 

terkesan bukan hanya sekedar seorang kepala desa yang hanya gemar mengurus dan 

memajukan desa dalam bentuk pembangunan fisik, tetapi beliau juga membangun 

karakter untuk menjadikan Desa Siwalan Lebih maju.41 Adapun struktur organisasi 

kepemerintahan Desa Siwalan seperti dalam label di bawah ini; 

E. Macam-macam Kegiatan Masyarakat Desa Siwalan  

Adapun kegiatan-kegiatan masyarakat Desa Siwalan meliputi kegiatan 

mingguan, bulanan dan tahunan. Kegiatan-kegiatan tersebut sangat berperan besar 

dalam menumbuhkan jiwa religius Ponorogo, terlebih menjadikan Desa Siwalan 

menjadi desa yang barokah, sebab kegiatan-kegitan yang dilakukan oleh masyarakat 

selalu berkaitan dengan keagamaan. Acara atau kegiatan tersebut seperti. 

                                                           

          40Lihat transkrip kode 03/3-W/03-I/2017, 11. 

          41Lihat transkrip kode 04/4-W/21-IV/2017, 13. 
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1. Yasinan RT 

Yasinan merupakan kegiatan mingguan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu 

berkunjung ke salah satu kediaman warga secara bergiliran pada setiap minggunya 

dipilih sesuai dengan kesepakatan baik itu secara urut maupun secar acak atau di 

undi, namun semua warga mendapatkan jatah pada setiap minggunya. Acara yasinan 

di desa-desa lain juga ada dan tidak harus setiap minggu tetapi bisa bulanan, tahunan 

bahkan sewaktu-waktu bisa dilaksanakan, yang jelas sesuai dengan kesepakatan 

peserta yasinan tersebut. 

Kegiatan Yasinan di Desa Siwalan terdiri dari 13 kelompok, kelompok 

tersebut terdiri atas kelompok bapak-bapak dan kelompok ibu-ibu, jadwal kegiatan 

pada setiap kelompok-kelompok tidak lah sama, namun ada yang berbeda waktu dan 

harinya. Dalam aktivitas kegiatan tersebut, acara dibuka oleh pembawa acara, diawali 

dengan pembacaan tahlil yang dipimpin oleh salah satu warga dan dilajutkan 

membaca yasin secara bersama-sama. Adapun rentetan agenda dalam kegiatan 

yasinan ini adalah ‘pertama Pembukan, ke-dua pembacaan Tahlil dan Yasin, ke-tiga 

tausiyah dan pengumuman kalau ada, ke-empat Doa dan terakhir ke- lima Penutup. 

Pada kegiatan inilah bapak kepala desa kerap sekali menyampaikan gagasan-gagasan 

pembangunan desa serta menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi ikut 

membangun Desa Siwalan. 42 

 

                                                           

           42Lihat transkrip kode 01/1-W/09-IV/2017, 1. 
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2. Sima’an Al-Quran 

Sima’an Al-Quran dilaksanakan sebulan sekali, yaitu pada setiap hari Ahad Kliwon.43 

Seperti pada umumnya Sima’an Al-Quran di desa siwalan juga dihadiri oleh para 

Hafidz yang akan membaca Surat-surat Al-Quran dengan hafalan yang ia miliki dan 

para warga Siwalan maupun warga lain luar desa Siwalan yang ingin menyimak 

lantunan ayat suci Al-Quran. Adapun susunan acara dalam sima’an Al-Quran yaitu: 

a. Pembukaan, pembukaan ini diisi dengan sambutan oleh salah satu perwakilan 

masyarakat, baik itu tokoh agama, panitia, perangkat desa maupun sesepuh. 

b. Pelantunan ayat suci Al-Quran dari para Hafidz, ketika Al-Quran dibacakan 

seluruh yang hadir dalam majlis tersebut hendak menyimak dan mengoreksi 

bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh Hafidz. 

c. Doa Khotmu-l Al-Quran yang dibacakan oleh ketua hafidz dalam majlis tersebut  

d. Sambutan-sambutan atau tausiyah yang di sampaikan oleh ketua panitia, kepala 

desa atau mungkin yang mewakilinya dan yang terakhir dari perwakilan Hafidz. 

e. Tahlil dan Doa, tahlil yang dipimpin oleh tokoh agama (moden) serta doa yang 

dibawakan oleh para tokoh agama masyarakat setempat.44 

Dalam simakan Al-Quran masyarakat secara bergiliran membuat menu 

masakan bebas sesuai dengan keinginan masing-masing untuk disuguhkan kepada 

para hafidz dan seluruh hadirin yang ikut berpartisipasi dalam acara kegiatan simakan 

                                                           

         43Lihat transkrip kode 02/2-W/20-IV/2017, 7. 

         44Ibid. 



65 
 

 

 

Al-Quran tersebut. Bergilirnya dalam membuat masakan untuk acara khotaman Al-

Quran yaitu berdasarkan kesepakatan setiap RT nya masing-masing. Untuk jadwal 

makan seperti umumnya, yaitu tiga kali sehari, jadi jika acara tersebut dimulai pada 

pagi hari dan di tutup pada sore hari selepas ashar atau sekitar jam lima maka jatah 

makannya tiga kali yaitu, pagi, siang dan sore/petang, jadi warga henda membuat 

pelang/nasi bungkus dalam tiga kali sehari dan setiap RT mendapatkan jatah sekali 

dalam pembuatannya. 

Adapun peran komunikasi kepala Desa Siwalan, Bapak Abdul Roziq Yusuf  

memberikan, tausiah, masukan agar masyarakat selalu bertakwa kepada Allah dan 

menjalankan syariat Islam dengan baik, dan membacakan doa setelah khotaman 

selesai. Kesempatan seperti ini lah kadang digunakan dalam penyampaian kebijakan 

dalam rangka pembangunan. 

3. Istighosah Kubro 

Istighosah kubro untuk kaum laki-laki dilaksanakan pada hari selo 

bertempatkan di Masjid balai Desa Siwalan.45 Acara dimulai pada pukul 19:30 atau 

selepas sholat isya’ dan seluruh hadirin yang datang di majlis tersebut hendak 

mengenakan pakaian putih Adapun tujuan dari Istighosah Kubro yaitu,  bertujuan 

untuk bersih desa, kalau desa-desa lain sekitar mlarak, bersih-bersih desa yang biasa 

diisi dengan penampilan Reog, jaranan atau gajah-gajahan. Istighosah Kubro 

biasanya dihadiri oleh Gus Miek dari Pondok Mayak untuk mengisi ceramah untuk 

                                                           
45Lihat transkrip kode 02/2-W/20-IV/2017, 7. 
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menambah keimanan dan ketaqwaan masyaraka dan ditambah sambutan dari kepala 

desa meluangkan kesempatan untuk menyampaikan kebijakan dan menerangkan 

anggaran-anggara serta program-prgram kerja Desa Siwalan baik yang sudah 

terlaksana maupun yang akan dilaksanakan. 

4. Yasinan Kubro  

Sama halnya Istighosah kubro, jika tadi bapak-bapak warga Desa Siwalan 

mengisi acara Bersih Desa dengan Istighosah Kubro sedangkan para ibu-ibu 

mengisinya dengan Yasinan Kubro. Perbedaan yang menonjol dari acara ini hanyalah 

para ibu-ibu membaca Surat Yasin saja. Adapun yang ceramah bukan lagi Gus Miek 

dari Mayak, melainkan mubaligh-mubaligh lokal saja dan diteruskan sambutan dari 

Kepala Desa atau yang mewakilinya untuk memberikan penjelasan tentang anggaran-

anggaran desa serta program-program kerjanya.  

5. Khotaman Pemuda  

Khotaman Pemuda atau tutup tahun yang dilaksanakan oleh seluruh pemuda 

desa siwalan beserta orang tua atau walinya. Acara Khotaman Pemuda diadakan 

setahun sekali guna memperjelas hasil program-program Pemuda Desa Siwalan, tidak 

hanya itu Khotaman diisi dengan pembacaan tahlil, menyampaikan LPJ lembar 

pertanggung jawaban oleh ketua Pemuda, musyawarah Pemuda dan Wali serta 

pengurusnya seperti Kamituwo dan Kepala Desa.  
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Adapun tujuan dari musyawarah itu sendiri adalah mengevaluasi mengoreksi 

masalah-masalah pemuda dan program-program pemuda dalam selama setahun. 

Adapun komunikasi Kepala Desa Siwalan yaitu memberikan pengarahan tausiyah 

agar pemuda dan orang tua/walinya berperan aktif ikut serta memajukan Desa 

Siwalan. Adapun yang perlu diperhatikan oleh pemuda dan orang tua/wali yaitu 

menghindari pergaulan bebas dan kenakalan remaja, jika salah satu pemuda 

terjerumus dalam perilaku tersebut maka peran orang tua/wali sangat berperan besar 

dalam menyadarkan anaknya, sebab hanya orang tua/wali lah yang dekat dan 

kemungkinan dapat menyentuh hatinya agar tidak mengulangi perbuatan keji 

tersebut. 

F. Bentuk Gotong Royong di Desa Siwalan 

1. Gotong Royong Berupa Fisik/Tenaga 

Gotong royong berupa fisik, yaitu partisipasi masyarakat berupa bantuan tenaga 

secara langsung ikut serta dalam pembanguna desa seperti perbaikan jalan, bersih-

bersih makam, pembangunan masjid, mushola dan lain sebagainya. 

2. Gotong Royong yang Berbentuk Uang/Material 

Gotong royong berbentuk uang atau material yaitu partisipasi masyarakat secara 

tidak langsung, artinya mereka tidak turun langsung kelapangan tetapi dengan 

membayarkan uang ataupun memberikan bantuan berupa barang yang dibutuhkan 

dalam pembangunan, seperti semen, pasir, batu bata, kawat dan lain sebagainya. 
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Untuk menjalin hubungan persaudaraan yang lebih erat antar warga Desa 

Siwalan, gotong royong di Desa Siwalan tidak hanya dalam rangka pembangunan 

sarana umum, namun juga dalam rangka meringankan beban warga yang tertipa 

musibah, yaitu dengan memberikan bantuan dana untuk berobat. Gotong royong 

semacam ini bermula muncul dari pemikiran Drs H. Abdul Roziq selaku kepala Desa 

Siwalan saat ini, mengingat biaya berobat ke rumah sakit yang harus dikeluarkan 

masyarakat yang terkena musibah begitu banyak sehingga perlu adanya uluran dari 

masyarakat untuk membantu meringankannya. Masyarakat yang ingin menyumbang 

di beri amplop agar diisi uang seiklasnya namun dalam amplop tersebut tidak perlu 

ditulis nama dan nominal uang yang akan disumbangkannya, bagi warga yang tidak 

bisa berpartisipasi dalam menyumbang tidak ada sanksi karna itu bukan merupakan 

pelanggaran. 

Dari awal pemikiran Kepala Desa ini sudah diterima warga dengan baik, 

banyak warga yang setuju dengan pendapat beliau, sehingga gotong royong semacam 

ini semakin membudaya di Desa Siwalan.46 

 

 

 

                                                           

           46Lihat transkrip kode 01/1-W/09-IV/2017, 1. 
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BAB IV 

STRATEGI, MEDIA DAN PRAKTIK KOMUNIKASI KEPALA DESA 

DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK 

BERGOTONG ROYONG DI DESA SIWALAN 

A. Strategi Komunikasi Kepala Desa Siwalan  

Penggunaan strategi dalam bidang komunikasi merupakan penentuan untuk 

memberikan kepemahaman terhadap orang lain, sehingga pesan yang disampaikan 

komunikator mampu dipahami dengan baik oleh komunikan. Dalam mengajak 

masyarakat untuk gemar bergotong royong. Seperti Paradikma Lasswell yang 

menunjukan bahwa komunikasi meliputi lima unsure, yaitu  komunikator atau 

pengirim pesan (communicator, source,sender), pesan (message), media (channel), 

komunikan (communicant, communicate, receiver, recipient) dan  efek  (effect, 

impact, influence) Jadi proses komunikasi iniyang berperan sebagai Source atau 

komunikator adalah Kepala Desa Siwalan, message, yaitu pesan yang disampaikan 

oleh komunikator yang berupainformasi tentang pentingnya kegiatan gotong-royong 

yang ada di Desa Siwalan yang ditegaskan ke publik melalui media atau channel 

yaitu media primer dalam bentuk kata-kata yang terstruktur, sedangkan receiver 

adalah komunikan atau penerima pesan, yaitu publik atau masyarakat Desa Siwalan, 

dan efek apa yang di pikirkan, dirasakan dan dilakukan oleh masyarakat Siwalan 

sebelumdan sesudah menerima pesan. 

69 
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Dalam mengajak masyarakat untuk gemar bergotong royong, Kepala Desa 

menggunakan strategi komunikasi dalam bentuk pelaksanaan dan bentuk isi. 

1. Bentuk pelaksanaan, yaitu dengan melepaskan perhatian dari isi pesannya. Dalam 

pelaksanaannya dibagi menjadi 2, yaitu Redundancy atau retition dan Canalizing. 

a. Redundancy yatau retition, adalah cara mempengaruhi khalayak dengan jalan 

mengulang-ngulang pesan kepada khalayak. Dalam memberikan kebijakan atau 

mengajak masyarakat Desa Siwalan untuk gemar bergotong royong, Drs. H. 

Abdul Roziq Yusuf kerap sekali mengulang-ulang pesan yang ia sampaikan, agar 

memberikan pemahaman yang maksimal terhadap pesan yang ia sampaikan 

kepada masyarakat, seperti ucapan beliau ketika mengisi acara arisan dan tahlilan 

di salah satu rumah warga Desa Siwalan sebagai berikut; 

 “Tindakan-tindakan yang baik itu tidak hanya seperti sholat, zakat, ngaji 

dan ibadah-ibadah lainnya, tetapi tindakan yang baik itu tindakan yang 

bermanfaat dan bermaslahat antar sesama. Saya ulangi, tindakan-tindakan 

yang baik itu tidak hanya seperti sholat, zakat, ngaji dan ibadah-ibadah 

lainnya, tetapi tindakan yang baik itu tindakan yang bermanfaat dan 

bermaslahat antar sesama”. 47 

 

Ucapan “Tindakan-tindakan yang baik itu tidak hanya seperti sholat, zakat, 

ngaji dan ibadah-ibadah lainnya, tetapi tindakan yang baik itu tindakan yang 

bermanfaat dan bermaslahat antar sesama, kalimat diulang 2 kali ini lah yang 

termasuk Strategi komunikasi  Redudancy.  

                                                           

            47 Lihat transkrip kode 06/6-O/10-III/2017, 18. 
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Perkataan lain yang diucapkan Kepala Desa Siwalan, ketika menyampaikan 

kebijakannya untuk pembangunan desa pada acara yasinan dan tahlilan sebagai 

berikut,  

        “Memberitahukan kepada seluruh hadirin, besok sabtu akan dimulai 

pembongkaran balai desa, saya harapkan seluruh masyarakat berpartisipasi 

dalam pembongkaran balai desa. Saya ulangi lagi, besok hari sabtu akan 

dimulai pembongkaran balai desa saya harap seluruh masyarakat 

berpartisipasi dalam pembongkaran balai desa”.48 

 

Kalimat di atas yang menunjukkan strategi komunikasi redundancy, yaitu kalimat 

yang di ulangi 2 kali, “memberitahukan kepada seluruh hadirin, besok sabtu akan 

dimulai pembongkaran balai desa, saya harapkan seluruh masyarakat berpartisipasi 

dalam pembongkaran balai desa. Syarat strategi komunikasi redundancy kata atau 

kalimat tidak harus di ulang 2 kali, namun boleh lebih dari 2 kali. 

b. Canalizing adalah memahami dan meneliti pengaruh kelompok tarhadap individu 

atau khalayak. Agar pesan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Drs. H. 

Abdul Roziq Yusuf mampu mengolah pesan yang ia sampaikan dengan bahasa 

yang mudah dipahami oleh masyarakat Desa Siwalan seperti perkataan yang 

lembut dan humoris. Sebelum menyampaikan kebijakan Kepala Desa Siwalan 

sering menyampaikan tausiyah seperti memberikan pengertian tentang ikhlas. 

Ucapan kepala Desa Siwalan saat mengisi tausiyah dalam kegiatan masyarakat 

sebagai berikut,  

                                                           

48
 Lihat transkrip kode 06/6-O/10-III/2017, 18. 
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“dengan keikhlasan seberat apapun yang kita lakukan akan terasa senang dan 

hati kita tidak mudah kecewa. Jadi semua agar menjadi mudah dilakukan 

kuncinya ikhlas bapak-bapak”.49 

Kalimat di atas diucapkan oleh Kepala Desa Siwalan dengan suara yang lembut 

dan halus agar menyentuh hati masyarakat. 

2. Bentuk isi,yaitu melihat komunikasi itu dari segi bentuk pernyataan atau bentuk 

pesan dan maksud yang dikandung. 

a. Teknik Informatif adalah suatu bentuk isi pesan, yang bertujuan untuk 

mempengaruhi khalayak dengan jalan memberikan penerangan. Bentuk 

komunikasi yang disampaikan oleh Drs. H. Abdul Roziq Yusuf selaku Kepala 

Desa Siwalan, yaitu memberikan informasi terkait pelaksanaan pembangunan 

Desa dan anggaran serta program-program kerja melalui acara-acara 

kemasyarakatan. Pesan informatif yang disampaikan Kepala Desa Siwalan 

seperti contoh diatas, namun bersifat pemberitahuan saja. Seperti dalam ucapan 

Kepala Desa Siwalan sebagai berikut, 

 “pembangunan balai desa akan dimulai pada hari sabtu”. 

Kalimat yang diucapkan Kepala Desa di atas merupakan kalimat informatif, 

karena hanya bersifat pemberitahuan saja. 

b. Persuasif adalah mempengaruhi dengan jalan membujuk. Dalam hal ini khalayak 

digugah baik pikirannya, maupun dan terutama perasaannya. Dalam hal ini pesan 

yang disampaikan Drs. H. Abdul Roziq Yusuf juga berbentuk persuasif sebab 

dalam mengisi tausiah di acara-acara masyarakat beliau juga sering mengajak 

                                                           

49
 Lihat transkrip kode 06/6-O/10-III/2017, 18. 
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masyarakat untuk rajin beribadah. Seperti ucapan Kepala Desa Siwalan saat akan 

menginformasikan kebijakannya seperti,  

“Memberi bukan mengurangi rizki namun akan mendatangkan rizki” dan  

“Dengan iklas maka pekerjaan apapun terasa ringan untuk dikerjakan, sebab 

ikhlas menjadikan hati kita menjadi tenang dan nyaman”. 

Pesan persuasif di atas mampu mempengaruhi masyarakat untuk taat 

beribadah dan ikhlas dalam menjalankan rutinitas sehari-hari. Seperti ini lah pesan 

persuasif yang diucapkan oleh Kepala Desa Siwalan agar masyarakatnya sadar 

akan pentingnya ketaatan, kebersamaan dan kesabaran dalam hidup. Untuk 

menjadikan wilayah kekuasaan maju bukan hal yang mudah, namun dengan bekal 

keyakinan dan pengetahuan serta kesabaran maka sedikit demi sedikit akan 

tercapai apa yang telah diinginkan.  

B. Media Strategi Komunikasi  

Dalam proses penyampaian pesan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

terkait gotong-royong di Desa Siwalan yang disampaikan oleh Kepala Desa Siwalan 

disampaikan dengan cara primer. Penyampaian pesan dengan cara primer adalah 

proses penyampaian pikiran dan atau perasaan sesorang kepada orang lain dengan 

menggunakan simbol sebagai media. Lambang media primer adalah bahasa, isyarat, 

gambar, warna, dan sebagainya. Yang secara langsung mampu menerjemahkan 

pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan. Proses penyampaian 

pesan secara primer yang dilakukan oleh kepala Kepala Desa Siwalan adalah dengan 

menggunakan komunikasi kelompok. 
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Komunikasi kelompok tersebut diwujudkan dengan menghadiri dan mengisi 

kegiatan-kegiatan masyarakat, beliau mempunyai kesempatan yang besar untuk 

berbicara di depan masyarakatnya terlebih beliau juga sering sekali memimpin 

jalannya acara tersebut. Acara-acara masyarakat di Desa Siwalan terbagi menjadi 2, 

yaitu acara keagamaan dan juga acara sosial. Acara keagamaan seperti yasian Rt, 

simaan Al-Quran, istighosah qubro, yasinan qubro dan khotaman pemuda desa 

Siwalan. 

1. Yasinan merupakan kegiatan mingguan yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu 

berkunjung ke salah satu kediaman warga secara bergiliran pada setiap 

minggunya dipilih sesuai dengan kesepakatan baik itu secara urut maupun secar-

acak atau di undi, namun semua warga mendapatkan jatah pada setiap 

minggunya. Dalam rutinan arisan ini Kepala Desa Siwalan kerap menjadi imam 

tahlil, dan juga kadang mengisi tausiyah dan memberikan informasi terkait 

kegiatan pembangunan desa beserta anggaran-anggaran untuk merealisasikan 

pembangunan tersebut. 

2. Sima’an Al-Quran dilaksanakan sebulan sekali, yaitu pada setiap hari ahad 

kliwon. Seperti pada umumnya Sima’an Al-Quran di desa siwalan juga dihadiri 

oleh para Hafidz yang akan membaca Surat-surat Al-Quran dengan hafalan yang 

ia miliki dan para warga Siwalan maupun warga lain luar desa Siwalan yang 

ingin menyimak lantunan ayat suci Al-Quran. Dalam simaan Al-Quran Kepala 
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Desa siwalan selalu diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan-

sambutan dan doa sebagai penutup. Dalam sambutannya tersebut kekadang 

beliau juga menyisipkan pesan terkait kebijakan selaku kepala desa. 

3. Istighosah kubro dilakukan oleh kaum laki-lak dalam rangka mengisi acara 

bersih desa, yang dilaksanakan pada hari selo bertempatkan di Masjid balai Desa 

Siwalan. Dalam acara ini juga tidak luput dari sambutan kepala desa yang 

meluangkan kesempatan untuk menyampaikan kebijakan dan menerangkan 

anggaran-anggara serta program-prgram kerja Desa Siwalan baik yang sudah 

terlaksana maupun yang akan dilaksanakan 

4. Sama halnya Istighosah kubro, jika tadi bapak-bapak warga Desa Siwalan 

mengisi acara Bersih Desa dengan Istighosah Kubro sedangkan para ibu-ibu 

mengisinya dengan Yasinan Kubro. 

5. Khotaman Pemuda atau tutup tahun yang dilaksanakan oleh seluruh pemuda 

Desa Siwalan beserta orang tua atau walinya. Acara Khotaman Pemuda diadakan 

setahun sekali guna memperjelas hasil program-program Pemuda Desa Siwalan, 

tidak hanya itu Khotaman diisi dengan pembacaan tahlil, menyampaikan LPJ 

lembar pertanggung jawaban oleh ketua Pemuda, musyawarah Pemuda dan Wali 

serta pengurusnya seperti Kamituwo dan Kepala Desa. Adapun komunikasi 

Kepala Desa Siwalan yaitu memberikan pengarahan tausiyah agar pemuda dan 

orang tua/walinya berperan aktif ikut serta memajukan Desa Siwalan. 
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C. Praktik Komunikasi Kepala Desa Siwalan  

Praktik komunikasi yang dilakukan oleh Keapala Desa Siwalan dalam 

menumbuhkan masyarakat gemar bergotong royong sejak awal beliau menjabat 

tentunya sudah sering diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Praktik-praktik itu 

dilakukan dalam bentuk sebagai berikut; 

1. Dalam menginformasikan dan memeberikan kebijakan Drs. H. Abdul Roziq 

Yusuf selalu bersifat transparan, artinya keterbukaan anggaran keuangan Desa 

dijelaskan berdasarkan rincian pemasukan dan pengeluaran dana dari pemerintah 

maupun masyarakat.   

2. Dalam lingkungan beliau dikenal sebagai orang yang dermawan, beliau kerap 

sekali membagi-bagikan sebagian hasil panennya kepada warga sekitar. Dalam 

hal ini, nilai komunikasi yang dilakukan oleh kepala desa ialah agar warga gemar 

saling membantu antar sesama dan tak lupa akan zakat panen yang sesuai dengan 

ajaran Islam. Hal demikian sesuai dengan teori yaitu, hubungan antar manusia 

dibina atas dasar hal-hal kecil yang mengakrabkan persahabatan, yang terbit dari 

kata hati yang tulus ikhlas, dan mengejawantah sebagai sikap positif dalam 

berkomunikasi.50 

3. Kepala Desa Siwalan Juga termasuk tokoh agama sebab beliau juga termasuk 

pendiri pondok pesantren Sulamul Huda yang terletak di desa Siwalan, ditambah 

beliau kerap sekali memimpin tahlil, menjadi imam ketika sholat jenazah 

                                                           

          50Suranto Aw, Komunikasi Interpersonal, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 23 
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menjadi penyerah terima dalam acara pernikahan. Sehingga dalam 

menyampaikan komunikasi terlebih dalam kebijakan sebagai kepala desa seakan-

akan mudah diterima oleh masyarakatnya, karena setiap beliau berbicara 

masyarakat selalu mendengarkan dan memperhatikannya. 

4. Dalam memberikan pesan atau informasi terkait kebijakan pembangunan dan 

juga gotong royong beliau menyisipkan kebijakan tersebut kedalam tausiyah 

yang ia sampaikan dalam kegiatan rutinan masyarakat Siwalan. 

Drs. H. Abdul Roziq Yusuf membangun kesadaran masyarakat untuk 

bergotong royong membutuhkan dukungan dan kerja sama dari semua pihak. 

Akhirnya, hubungan Drs. H. Abdul Roziq Yusuf dengan masyarakat dapat terbina 

dengan baik, ini terbukti dengan adanya pembangunan-pembangunan yang bersifat 

gotong royong masyarakat, berbondong-bondong untuk berantusias dalam kegiatan 

tersebut. Di samping itu, masyarakat juga berantusias memberikan masukan-masukan 

dalam bidang pembagunan demi mendapatkan solusi kesejahteraan bersama. 

D. Analisis Strategi Komunikasi Kepala Desa Siwalan  

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan strategi komunikasi yang 

dilakukan oleh Kepala Desa Siwalan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat 

untuk bergotong royong, dengan nilai-nilai keagamaan, dan pengetahuan yang 

dimiliki memudahkan beliau dalam berkomunikasi. Dengan demikian, kepala desa 

mampu memberikan pesan secara tepat sesuai dengan porsi pemahaman masyarakat. 
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Dengan begitu masyarakat merasa tidak dirugikan dan berakhir pada antusias mereka 

dalam membangun Desa Siwalan khususnya dalam hal gotong royong. 

Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Drs.H. Abdul Roziq Yusuf sudah 

sesuai dengan kondisi masyarakat Desa Siwalan , bukti dari keberhasilan beliau yaitu, 

dengan antusias masyarakat begitu tinggi dalam bergotong royong, tentunya dengan 

gotong royong memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Siwalan. Bagi 

warga yang sering mengikutinya akan merasa sadar, akan hakikatnya manusia itu 

adalah mahkluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. 

Media komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Siwalan juga sudah 

sesuai, yaitu dengan menggunakan pendekatan religi atau keagamaan sebab 

masyarakat desa Siwalan juga termasuk desa yang agamis, terlihat banyak kegiatan 

keagamaan berkembang dari pada kegiatan umum atau sosial. Dengan demikian, 

media tersebut juga sangat efesien sebab media tersebut sebagai tempat memberikan 

pesan yang mampu diterima oleh masyarakat luas tanpa harus mengumpulkan 

penduduk desa. 

Strategi komunikasi yang diterapkan oleh kepala Desa Siwalan juga termasuk 

alternatif menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal kepedulian antar sesama 

manusia. Sebab, selain mengajak dan menginformasikan tentang kebijakan 

pembangunan beliau juga termasuk tauladan pemimpin yang peduli dan taat dalam 

beribadah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sebagai uraian penjelasan terakhir pada bab penutup penyusun skripsi ini secara 

garis besar menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Strategi komunikasi Kepala Desa Siwalan dalam menggunakan bentuk 

pelaksanaan dan bentuk isi, 

a. Dalam bentuk pelaksanaan  

1) Redundanc yatau retition Drs. H. Abdul Roziq Yusuf kerap sekali mengulang-

ulang pesan yang ia sampaikan, agar memberikan pemahaman yang maksimal 

terhadap pesan yang ia sampaikan kepada masyarakat; 

2) Canalizing, Drs. H. Abdul Roziq Yusuf mampu mengolah pesan yang ia 

sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat desa 

Siwalan seperti perkataan yang lembut dan humoris.  

b. Bentuk isi, 

1) Informatif Drs. H. Abdul Roziq Yusuf, Kepala Desa memberikan 

informasi terkait pelaksanaan pembangunan Desa dan anggaran serta 

program-program kerja melalui acara-acara kemasyarakatan. 

2) Persuasif Dalam hal ini pesan yang disampaikan Drs. H. Abdul Roziq 

Yusuf juga berbentuk persuasif sebab dalam mengisi tausiyah di acara-
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acara masyarakat beliau juga sering mengajak masyarakat untuk rajin 

beribadah. 

2. Media komunikasi yang digunakan Kepala Desa Siwalan sampaikan dengan cara 

primer. Proses penyampaian pesan dengan media primer yang dilakukan oleh 

kepala Kepala Desa Siwalan adalah dengan menggunakan komunikasi kelompok 

yaitu dengan menghadiri dan mengisi kegiatan-kegiatan masyarakat seperti 

yasinan RT, sima’an Al-Quran, iatiqhosah qubro, yasinan qubro dan khataman 

pemuda atau tutup tahun. 

3. Praktik komunikasi yang dilakukan oleh Keapala Desa Siwalan dalam 

menumbuhkan masyarakat gemar bergotong 

a. Dalam menginformasikan dan memeberikan kebijakan Drs. H. Abdul Roziq 

Yusuf selalu bersifat transparan, artinya keterbukaan anggaran terhadap 

keuangan desa. 

b. Beliau kerap sekali membagi-bagikan sebagian hasil panennya kepada warga 

sekitar. Dalam hal ini, nilai komunikasi yang dilakukan oleh kepala desa ialah 

agar warga gemar saling membantu antar sesama dan tak lupa akan zakat panen 

yang sesuai dengan ajaran Islam. 

c. Kepala Desa Siwalan termasuk tokoh agama, beliau kerap sekali memimpin 

tahlil, menjadi imam ketika sholat jenazah menjadi penyerah terima dalam acara 

pernikahan. 



81 
 

 

 

d. Dalam memberikan pesan atau informasi terkait kebijakan pembangunan dan 

juga gotong royong, beliau menyisipkan kebijakan tersebut ke dalam tausiyah 

yang ia sampaikan dalam kegiatan rutinan masyarakat Siwalan.  

1. Saran-saran 

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap strategi komunikasi Kepala 

Desa Siwalan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. 

1. Komunikasi Kepala Desa Siwalan memang sudah berjalan dengan kultur budaya 

di desa tersebut. Sebaiknya komunikasi agar lebih berjalan dengan maksimal 

hendaklah didukung dengan fasilitas modern, agar apa yang dilalukan untuk 

gotong royong menjadi mudah sehingga banyak yang tertarik. 

2. Kegiatan gotong royong di Desa Siwalan sebenarnya sudah maju dibandingkan 

desa-desa sekitar, namun setelah diselesaikan, hasil bentuk gotong royong 

semakin rusak karna waktu dan belum sempat ditangani, berhubung dengan 

masalah tersebut, perlu adanya pengontrolan dan perbaikan agar ciri gotong 

royong di Desa Siwalan semakin membudaya. 

 

 

 

 

 


