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Abstract 

In a group there is an interaction and also communication in order to 

achieve a common goal. One of them is in the Paskibra group at SMA N 1 

Karanggede. The image of a Paskibra group which is known for its discipline is no 

longer a secret. Due to this discipline, it creates a brand in this group.  

This study aims to determine how the application of group communication 

patterns ranging from social relations, education, persuasion, to problem solving 

and also decision making in an effort to form personal branding through dress style 

at Paskibra SMA N 1 Karanggede. The theory used in this research is from Michael 

Burgoon about group communication that associated with the concept of personal 

branding. In explanation about research focus, the researcher used a qualitative 

descriptive method. For informants, researchers used eight people with a purposive 

sampling technique. 

The result of this research is that Paskibra members use a star-shaped 

communication pattern which is done in two ways, referred as online and face-to-

face communication. The existence of a different structure, using a star-shaped 

communication pattern is a solution for Paskibra members in providing every input 

to Paskibra candidates. The visibility factor and the differences that they 

consistently emphasize and show are the main factors that make the brand of 

clothing style appended by the public to the Paskibra candidate. 
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Pendahuluan 

Pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok, 

hal ini dikarenakan manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. 

Diibaratkan seperti rantai yang saling berhubungan dan saling melengkapi. Mereka 

akan saling hidup berkelompok dan saling memiliki dampak bagi satu sama lain. 

Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang 

berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu 

dengan yang lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut 

(Mulyana, 2007).  

Dalam sebuah kelompok aspek komunikasi menjadi peranan yang sangat 

penting. Burgoon  (dalam Wiryanto, 2005) berpendapat, komunikasi kelompok 

merupakan interaksi secara langsung dari beberapa individu untuk berbagi 

informasi dan mendiskusikan suatu masalah, di mana antar individu tersebut 

memiliki keterikatan yang sama dalam interaksi tersebut. Keterikatan tersebut 

adalah, tujuan, fungsi, visi, dan misi dalam suatu kelompok tersebut.  

Prinsip dari komunikasi kelompok dengan prinsip komunikasi interpersonal 

hampir mirip, yakni pesan yang disampaikan kepada individu yang lainya dibalas 

juga dengan suatu pesan yang telah di interpretasikan oleh si penerima sebelum 

disampaikan kembali sebagai balasan pesan. Perbedaan pada komunikasi 

interpersonal dengan komunikasi kelompok terletak pada tujuan dan keterikatan 

yang ingin dicapai. Di dalam komunikasi interpersonal tujuan dari individu yang 

ingin dicapai, sedangkan di dalam kelompok adalah tujuan kelompok yang hendak 

dicapai.   

Istilah pola komunikasi biasa disebut juga sebagai model tetapi maksudnya 

sama, yaitu system yang terdiri atas berbagai komponen yang berhubungan satu 

sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan keadaan masyarakat. Pola komunikasi 

menurut Purwanto (2002), secara umum pola komunikasi dapat dibedakan ke dalam 

saluran komunikasi formal dan juga nonformal. Saluran komunikasi formal dapat 



berbentuk komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dari bawah ke atas, 

komunikasi horizontal dan komunikasi diagonal.  

Berdasarkan penelitian dari Harvard University Amerika Serikat, ternyata 

kesuksesan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh pengetahuan dan 

kemampuan teknis dan kognisi (Hard skill) saja, tetapi lebih kepada kemampuan 

mengelola diri dan orang lain (soft skill). Sesuai dengan peranturan Menteri di atas, 

maka dari itu sekolah membentuk berbagai jenis ekstrakurikuler diantaranya, 

Pramuka, ROHIS, Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Palang Merah Remaja (PMR), 

Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) dan lain-lain.  

Ekstrakurikuler Paskibra merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari 

peringatan detik-detik Proklamasi Kmerdekaan Negara Republik Indonesia. 

Paskibra dibuat dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memantapkan nilai-nilai 

kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, serta berkorban untuk bangsa 

dan negara, maka dalam setiap pengibaran Bendera Pusaka dilakukan oleh putra-

putri terbaik dari seluruh Indonesia. Namun tidak jarang Paskibra hanya dipandang 

dari sisi baris-berbaris saja. Jika kita teliti lebih dalam Paskibra memiliki berbagai 

manfaat bagi setiap siswa yang mengikutinya.  

Dalam jurnal moral kemasyarakatan mengenai “Pelaksanaan Akitivitas 

Paskibra SMA N 3 Surakarta dalam Membentuk Karakter, Moral dan Sikap 

Nasionalisme”. Dalam penelitian itu disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

Paskibra memberikan pengaruh terhadap pembentukan karakter, moralitas, dan 

sikap siswa, karena Paskibra dapat menanamkan sikap tegas, bertanggungjawab, 

disiplin, percaya diri, sikap toleransi yang tinggi dan memiliki jiwa kepemimpinan.  

Dari berbagai penjelasan di atas, artinya komunikasi memiliki peranan yang 

sangat penting dalam membangun sebuah kelompok. Namun tidak jarang 

komunikasi menjadi hambatan bagi suatu kelompok untuk berkembang. 

Permasalahan komunikasi sering mereka hadapi sebagai salah satu dinamika dalam 

organisasi. Tidak jarang permasalah komunikasi menimbulkan sebuah perpecahan 



di dalam organisasi ini. Kemampuan seseorang  dalam berkomunikasi menjadi 

salah satu faktor penentu pemecah masalah dalam kelompok tersebut. 

Personal branding atau citra positif bagi seorang remaja dianggap oleh 

banyak orang belum begitu krusial, banyak sekali artikel yang membahas personal 

branding hanya sebatas untuk mereka yang memiliki pendidikan tinggi ataupun 

dewasa. Pada nyatanya personal branding sangat penting dibangun sejak remaja. 

Sebab, hal ini bisa menjadi investasi karier di masa depan. Lebih rinci, personal 

branding ialah mengkomunikasikan dan memastikan bahwa orang lain menerima 

dan percaya nilai-nilai dan kualitas yang dimiliki individu tersebut (O'Brien T, 

2007). Tidak hanya itu, personal branding tidak bisa sebatas mengkomunikasikan, 

tetapi lebih dari itu harus mengidentifikasi hal unik, relevan, dan menarik dari 

individu sehingga dapat meningkatkan karir atau bisnis individu tersebut 

(Rampersad, 2009; Schawbel, 2015).  

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian  dengan 

judul “Pola Komunikasi Kelompok Anggota Paskibra dalam Pembentukan 

Personal Branding lewat Gaya Berpakaian kepada Calon Anggota Paskibra SMA 

N 1 Karanggede”. Penulis ingin mengetahui pola komunikasi yang digunakan oleh 

anggota Paskibra ini untuk membentuk sebuah personal branding melalui gaya 

berpakain kepada calon anggotanya, mulai dari kendala apa saja yang mereka 

hadapi serta upaya apa yang mereka lakukan untuk mengatasi hal tersebut. 

Rumusan Masalah 

Dari  seluruh penjelasan latar belakang masalah di atas, penulis 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

Bagaimana Pola Komunikasi Kelompok Anggota Paskibra dalam 

Pembentukan Personal Branding lewat Gaya Berpakaian kepada Calon Anggota 

Paskibra SMA N 1 Karanggede? 

 

 



Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi 

Seperti yang telah peneliti sebutkan pada bab sebelumnya istilah 

komunikasi dalam bahasa Inggris adalah communication berasal dari kata Latin 

communicatio, dan bersumber dari kata communis yang berarti sama, Makna dari 

kata sama disini adalah sama makna. Hal yang senada juga juga diungkapkan oleh 

Hafied Cangara, Komunikasi berpangkal pada perkataan Latin communis yang 

artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau 

lebih. 

Secara terminologi, para ahli komunikasi memberikan pengertian komunikasi 

menurut sudut pandang dan pendapat mereka masing-masing diantaranya: Danil 

Vardiansyah mengungkapkan beberapa definisi komunikasi secara istilah yang 

dikemukakan para ahli : 

1. Jenis & Kelly menyebutkan “Komunikasi adalah suatu proses melalui 

mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam 

bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku 

orang lainnya (khalayak)”.  

2. Berelson & Stainer “Komunikasi adalah suatu proses penyampaian 

informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Melalui penggunaan 

simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan 

lainlain”. 

a. Unsur Komunikasi Menurut Claude E Shannon & Warren Weaver 

Unsur komunikasi yaitu pengiriman, transmitter, penerima, tujuan, dan 

signal. Kesimpulan tersebut berdasarkan atas studi yang mereka lakukan 

mengenai pengiriman pesan radio dan telpon. 

b. Unsur Komunikasi Menurut Charles Osgood Gerald Miller & Melvin  L De 

Fluer 

Mereka menambahkan efek dan umpan balik sebagai unsur unsur 

komunikasi. Umpan balik dan efek sebagai unsur komunikasi yang nantinya 



akan lebih banyak dikembangkan pada proses komunikasi antarpribadi dan 

komunikasi massa. 

Komunikasi memiliki beberapa tujuan yaitu, agar bisa memahami 

keinginan orang lain, menjelaskan informasi atau pesan sejelas dan serinci 

mungkin, agar bisa dipahami dan diterima oleh orang lain serta menggerakkan 

orang lain agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan.  

2. Pola Komunikasi 

Pola komunikasi menurut Johnson & Johnson (dalam Derry, 2005: 57) 

komunikasi kelompok dapa dipahami sebagai suatu pola interaksi dari sebuah 

rangkaian keterampilan khusus. Ada tiga pendekatan untuk menguji pola 

komunikasi, yaitu : 

a. Analisis Interaksi : 

b. Hirariki komunikasi satu arah atau dua arah 

c. Jaringan komunikasi 

Sedangkan menurut Soejanto (dalam Santi & Ferry, 2015) menjelaskan Pola 

komunikasi adalah suatu gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang 

memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen 

lainnya.. 

Menurut Widjaja (2000 : 102-103) pola komunikasi dibagi menjadi 4 

model, yaitu:  

1. Pola Komunikasi Roda  

2. Pola Komunikasi Rantai  

3. Pola Komunikasi Lingkaran  

Pola komunikasi lingkaran ini hampir sama dengan pola komunikasi 

rantai, namun orang terakhir (E) berkomunikasi kembali pada orang 

pertama (A). 

4. Pola Komunikasi Bintang  



Pada Pola komunikasi bintang ini, semua anggota saling 

berkomunikasi satu sama lainnya. 

3. Komunikasi Kelompok 

Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang 

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

lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut (Deddy 

Mulyana, 2005). Kelompok ini misalnya adalah keluarga, kelompok diskusi, 

kelompok pemecahan masalah, atau suatu komite yang tengah berapat untuk 

mengambil suatu keputusan.  

Michael Burgoon (dalam Wiryanto, 2004) mendefinisikan komunikasi 

kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan 

tujuan yang telah diketahui, seperti berbagai informasi, menjaga diri, pemecahan 

masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi 

anggota-anggota yang lain secara tepat. Burgoon juga menjelaskan mengenai 

fungsi komunikasi kelompok, diantaranya : 

1. Hubungan Sosial 

2. Pendidikan 

3. Persuasi  

4. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan 

4. Paskibra 

Paskibraka adalah singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dengan 

tugas utamanya mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara 

peringatanproklamasi kemerdekaan Indonesia di Istana Negara. Anggotanya 

merupakan pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Paskibra menjadi salah satu 

ekstrakurikuler yang dikembangkan di sekolah, dengan tujuan untuk memupuk 

semangat kebangsaan, cinta tanah air dan bela negara, kepeloporan dan 

kepemimpinan, berdisiplin dan berbudi pekerti luhur dalam rangka pembentukan 

karakter generasi muda.  



5. Personal Branding 

Personal Branding merupakan suatu hal yang berkait dengan kemampuan 

dan ciri khas seseorang, berjalan dengan natural dan sesuai dengan jam terbang 

keahlian yang dilakoninya. Sebutan personal brand tersebut akan secara alami 

disematkan oleh publik. Justru masyarakat, komunitas atau kelompok tertentu yang 

yang mengenalnya lah yang kemudian akan memberikan labelnya. Misalnya kita 

mempunyai rekanan yang hobi nya adalah mengelink kan atau menghubungkan 

dengan orang-orang lainnya, maka personal brand-nya biasa kita sebut sebagai 

'connecting people'. 

Dalam membentuk personal branding di butuhkan konsep yang berguna 

dimana seperti yang di kemukakan Montoya dan Vandehey (dalam Haroen, 

2004:25), bahwa ada delapan konsep dalam pembentukan personal branding yang 

dapat digunakan sebagai pondasi yang kuat dalam pembentukan personal brand 

yang dikenal dengan istilah The eight law of personal branding. Adapun kedelapan 

konsep tersebut sebagai berikut :  

1. Spesialisasi (The Law of Specialization)  

2. Kepemimpinan (The Law of Leadership)  

3. Kepribadian (The Law of Personality)  

4. Perbedaan (The Law of Distinctiveness)  

5. Terlihat (The Law of Visibility) 

6. Keteguhan (The Law of Persistence)  

7. Nama baik (The Law of Goodwill)  

6. Gaya Berpakaian 

Gaya berpakaian atau fashion memiliki banyak sisi. Menurut Troxell dan 

Stone dalam bukunya “Fashion Merchandising”, mendefiniskan fashion sebagai 

gaya yang diterima dan digunakan oleh mayoritas anggota kelompok dalam waktu 

tertentu. Dari penjelas tersebut membuktikan bahwa fashion erat kaitanya dengan 

gaya yang digemari, kepribadian sesorang, dan juga rentang waktu. 

Gaya berpakain mencakup semua orang-orang dan organisasi yang terlibat 

dalam menciptakan arti simbolis dan mengubah arti tersebut dalam bentuk barang. 



Gaya pakaian bisa juga dikatakan sebuah kode, atau bahasa non verbal yang 

membantu orang lain atau kita memahami arti ataupun makna dari apa yang kita 

kenakan. 

Menurut Solomon dalam bukunya “Consumer Behaviour: European 

Perspective”, fashion adalah penyebaran sosial (social diffusion) dimana sebuah 

gaya baru diadopsi oleh sekolompok konsumen. Fashion atau gaya mengacu pada 

kombinasi beberapa atribut yang disesuaikan, namun kombinasi tersebut haruslah 

dievaluasi secara positif oleh sebuah reference group. 

Cara kita berpakaian merupakan sebuah tanda untuk menunjukan siapa diri 

kita dan nilai budaya apa yang kita anut. Maka cara berpakaian tidak lagi dipandang 

sebagai sesuatu yang netral dan sesuatu yang lumrah, Akan tetapi beberapa 

indikator yang termasuk sebuah fashion tidak hanya dari pakaian saja melainkan 

ada beberapa item yang menunjang penampilan seseorang dan sudah menjadi 

fashion secara umum yakni: model rambut, pakaian, celana, tas, sepatu, make up, 

bahkan hal kecil lainnya seperti topi maupun kacamata.   

Metodelogi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif yang bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik 

tertentu secara faktual dan cermat. Peneliti bertindak sebagai pengamat, mengamati 

gejala, serta mengobservasi perilaku yang terjadi. Dalam hal ini peneliti mengamati 

gejala-gejala serta fenomena yang timbul dilapangan kemudian mengolahnya 

menjadi data. 

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan informasi 

aktual secara rinci dengan melukiskan gejala yang ada, mengeidentifikasi yang 

berlaku, menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah 

yang sama dan belajar dari mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada 

waktu yang akan datang (Rakhmat 2004: 25). Secara umum penelitian ini bertujuan 

untuk menggambarkan dan memahami suatu permasalahan sebagaimana adanya 

secara keseluruhan.  



Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian. Maka dilakukan 

teknik pengumpulan data denga cara melakukan wawancara dan juga observasi 

kepada informan, yakni Pelatih, anggota Paskibra, calon Paskibra, dan Orang di 

luar Paskibra. Validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik tiangulasi 

data. Dimana pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatau yang lain 

diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data 

itu (Moeleong, 2013).  

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan saat pengumpulan data 

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data. Pada saat wawancara, peneliti 

sudah melakukan analisi terhadap jawaban yang diwawancarai. Miles dan 

Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas 

hingga datanya jenuh. 

Sajian dan Analisis Data 

Mengacu pada temuan data yang didapatkan oleh peneliti terkait dengan pola 

komunikasi kelompok anggota Paskibra dalam pembentukan personal branding 

melalui gaya berpakaian kepada calon anggota Paskibra SMA N 1 Karanggede, 

peneliti menganalisis data sebagai berikut: 

Dalam upaya pembentukan sebuah personal branding melalui gaya 

berpakaian kepada calon anggota paskibra perlu dibutuhkan sebuah pola 

komunikasi kelompok yang jelas dan tepat sehingga upaya dari penyampaian pesan 

tersebut dapat tercapai dengan baik. Komunikasi berlangsung menurut suatu pola 

dan memiliki tujuan tertentu dengan pola komunikasi yang sebenarnya memberi 

tahu, menyampaikan pikiran dan perasaaan, mengubah pendapat maupun sikap 

(Suprapto, 1994). 

 

 



1. Pola Komunikasi Kelompok Anggota Paskibra dalam Mendidik Calon 

Anggota Paskibra 

Pertama penulis akan menjabarkan bagaimana pendekatan pola komunikasi 

kelompok dan juga fungsi komunikasi kelompok yang dilakukan oleh pelatih dan 

juga senior Paskibra selama mendidik calon anggota Paskibra. 

Jika kita coba klasifikasikan dengan beberapa pola komunikasi yang 

disampaikan oleh Widjaja (2000), komunikasi yang terjalin antara keluarga 

Paskibra Viyada Prayottama ini termasukan ke dalam pola bintang. Artinya semua 

semua anggota saling berinterkasi satu sama lain. Pola bintang terbentuk melalui 

berbagai moment, baik ketika pelatihan melalui Whatsapp group ataupun melalui 

tatap muka secara langsung. Beberapa hambatan yang mereka alami bukan menjadi 

masalah yang berarti karena mereka berhasil mengatasi permasalahan dengan 

beberapa cara. Dengan penggunaan pola ini komunikasi yang terjalin ke semua 

anggota dapat meningkatkan kekompakan dalam kelompok ini. Tidak adanya 

batasan mereka dalam berkomunikasi membuat mereka semakin intens dalam 

berinterkasi. 

Beberapa figur sentral seperti ketua, juru adat, dan juga pelatih bertugas 

sebagai pengatur pergerakan dari kelompok ini. Meskipun ketiga komonen tersebut 

merupakan sosok penting, namun peran semua anggota kelompok dalam mendidik 

calon Paskibra sangat besar dan mereka semua ikut andil dalam pemberian setiap 

masukan-masukan.  

Beberapa hambatan komunikasi yang didapatkan oleh responden cenderung 

hambatan yang sederhana dan tidak begitu rumit, artinya di dalam mereka menjalin 

sebuah komunikasi tidak terjadi distorsi informasi oleh anggota maupun calon 

anggota saat penyampaian pesan. Hal ini menunjukkan  bahwa penggunaan pola 

komunikasi bintang ini adalah cara yang tepat karena tidak ada yang saling 

mendominasi antara satu dengan yang lainnya. 

Menurut Michael Burgoon, mengatakan ada empat fungsi komunikasi 

kelompok diantaranya, Hubungan sosial, Pendidikan, Persuasi, Pemecahan 



masalah dan pengambilan keputusan. Lantas dalam kelompok ini bagaimana 

mereka menjalan fungsinya berikut penjelasannya.  

a. Hubungan Sosial 

Pertama yaitu Hubungan sosial, komunikasi tatap muka dan juga 

komunikasi lewat Whatsapp group yang dilakukan kelompok Paskibra 

ini sudah menjadi kompenen yang sangat penting dalam upaya 

membangun hubungan sosial. Dengan begini para kelompok Paskibra 

tidak hanya bisa mengenali tetapi juga memahami karakteristik setiap 

anggotanya maupun bawahannya. Dari sini mereka akan timbul rasa 

memiliki dan juga menjadi bagian dari kelompok ini. 

Terlebih lagi adanya budaya jiwa korsa atau jiwa kebersama 

membuat hubungan sosial dari kelompok ini semakin erat. Budaya 

positif ini terus ditekankan oleh anggota Paskibra, baik ketika mereka 

sedang berlatih ataupun ketika di luar kegiatan sekalipun. 

b. Pendidikan 

Pertukaran ilmu pengetahuan dalam kelompok Paskibra ini bisa 

melalui dua cara yaitu personal dan juga melalui kelompok. Dalam setiap 

ekstrakurikuler sekolah pasti punya dasar dalam mendidik anggotanya. 

Salah satu dasar pembentukannya adalah adanya upaya peningkatan 

pengetahuan. Seperti yang tertera dalam Buku Pegangan Paskibra Bab 

III Pasal 4 poin 3 mengenai Tujuan dan Fungsi Paskibra. 

Dalam kelompok ini, Komponen pendidikan selalu ditekankan 

kepada calon Paskibra saat mereka latihan. Pertukaran pengetahuan ini 



tidak hanya perihal mereka di ajari baris-berbaris tetapi juga 

pembentukan mental dan disiplin tinggi. Mulai dari kerapian, atribut 

sekolah, kegiatan apel menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dan harus 

senanstiasa mereka patuhi. Displin tinggi juga mereka perlihatkan 

bagaimana mereka menjalankan setiap peraturan dalam kelompok ini. 

Aturan yang mereka berlakukan jelas, jika tidak mengikuti peraturan 

hukuman siap menanti mereka. Hal ini selalu diwariskan ke setiap 

bawahan-bawahan mereka artinya ada pertukaran pengetahuan di sana, 

sehingga tradisi positif ini bisa terus berlanjut sampai sekarang.  

c. Persuasi 

Banyak sekali hal bersangkutan dengan persuasi selama 

mendidik calon Paskibra ini. Persuasi biasa dilakukan oleh senior saat 

dalam situasi apapun.  

Persuasi jelas terlihat bagaimana senior memberikan arahan 

kepada calon anggota Paskibra agar menjaga citra positif Paskibra.  Citra 

Paskibra sebagai ekstrakurikuler yang megutamakan kedisiplinan 

anggotanya begitu diperhatikan di sekolah. Jika ada salah satu anggota 

ada yang melanggar aturan tersebut maka nama Paskibra yang disorot. 

Maka dari sinilah peran senior memberikan masukan-masukan kepada 

setiap calon anggotanya agar menaati peraturan sekolah, selain demi 

menjaga citra Paskibra tetapi juga meningkatkan kedisiplinan calon 

tersebut. 



d. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan 

Permasalahan dalam sebuah kelompok lumprah adanya, hal ini 

bisa kita anggap sebagai dinamika dalam hidup berkelompok. Seperti 

halnya dalam Paskibra ini. Setiap angkatan pasti selalu ada 

permasalahannya. Mulai dari permasalahan ringan sampai yang berat. 

Menyikapi dinamika kelompok yang seperti ini senior Paskibra lebih 

berperan sebagai sarana junior untuk menyampaikan permasalahan 

dalam kelompok dan juga memberikan arahan kepada mereka, 

selebihnya mengenai pengambilan keputusan kelompok junior sendiri 

yang menentukan. 

Jadi pada dasarnya junior Paskibra ini sedari awal sudah dilatih 

untuk menghadapi berbagai permasalahan dan mereka diharuskan 

menyelesaikannya setiap permasalahan secara bersama-sama tanpa ada 

keegoisan. 

2. Pembentukan Personal Branding melalui Gaya Berpakain kepada Calon 

Anggota Paskibra SMA N 1 Karanggede 

Bagi seorang anak yang rata-rata berumur 16 Tahun barang kali belum 

begitu memikirkan sebuah personal branding. Namun tanpa sadar, sebenarnya 

mereka ini sudah menunjukkan branding-nya dalam kesehariannya selama di 

sekolah. Kepribadian dalam diri anak remaja yang cenderung ingin menunjukkan 

siapa dirinya membuat branding tersebut  semakin menonjol di anggapan orang 

lain. Seperti halnya yang dialami oleh calon Paskibra SMA N 1 Karanggede ini.  

Berdasarkan dari pemaparan semua responden, ditemukan fakta bahwa 

calon Paskibra ini membentuk sebuah personal branding dengan cara gaya 



berpakaiannya. Berbekal dari peraturan Paskibra yang mewajibkan mereka 

berpakaian yang rapi hal ini yang membuat mereka meciptakan brandnya,   mulai 

dari baju, celana/rok, ikat pinggang, sepatu, kaos kaki, gaya rambut dan atribut. 

 Maka dari itu peneliti mengambil kesimpulan bahwa pembentukan personal 

branding melalui gaya berpakaian yang dilakukan oleh calon anggota Paskibra 

SMA N 1 Karanggede mereka selalu menunjukkan kebiasannya berpakaian rapi 

selama di sekolah, sebagai upaya membentuk sebuah citra yang positif. 

 Branding dari calon Paskibra lewat gaya berpakaian ini adalah sebuah 

kemasan dan ciri khas yang melekat dalam pribadi mereka. Hal ini berkaitan dengan 

keahlian mereka dan keunggulan mereka dalam dalam menonjolkan kedisiplinan. 

Bagi calon Paskibra hal ini berjalan secara natural dan semakin berkembang dari 

hari ke hari sampai mereka menjadi senior dan purna. Label Paskibra yang identik 

dengan gaya berpakaian ini disematkan oleh orang-orang atau siswa di luar 

Paskibra sebagai wujud sebuah perbedaan yang begitu terlihat dan identik atau ciri 

khas sebuah kelompok Paskibra ini.  

 Sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Montoya dan Vandehey 

(dalam Haroen, 2004:25), mengenai delapan konsep dalam pembentukan personal 

branding, yang di dalamnya terdapat sebuah konsep keterlihatan (The Law of 

Visibility) dan perbedaan (The Law of Distinctiveness). Para calon Paskibra dalam 

menunjukkan brand mereka secara terus menerus di sekolah dan menjadi pembeda 

di antara siswa-siswa yang lain hal ini akan membuat brand ini dikenal oleh publik. 

 Hal-hal tersebut kemudian memunculkan respon dari siswa-siswa di luar 

Paskibra, degan banyaknya respon positif dan pujian dari orang lain membuat 

personal branding yang mereka bentuk melalui gaya berpakaian menjadi sebuah 

identitas pribadi maupun kelompok yang akan dilekatkan oleh orang lain  sehingga 

tercipta sebuah brand yang kuat. 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pola komunikasi kelompok dalam 

anggota Paskibra dalam pembentuka personal branding lewat gaya berpakai 



kepada calon anggota Paskibra SMA N 1 Karanggede, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

 Pola komunikasi kelompok anggota Paskibra dalam pembentukan personal 

branding lewat gaya berpakaian kepada calon anggota Paskibra berbentuk pola 

bintang, dimana komunikasi yang dilakukan melalui dua cara yaitu secara online 

dan juga tatap muka. Meskipun dalam strukturnya kelompok Paksibra ini memiliki 

tugas yang berbeda-beda akan tetapi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan 

Paskibra ini dapat menjalin komunikasi dengan siapapun tanpa melihat struktur 

ataupun tugas masing-masing dengan saling menghargai. Komunikasi yang terjalin 

sebelum pandemi terjalin secara face to face communication, namun adanya 

pandemi membuat senior merubah pola latihan dengan model online melalui 

Whatsapp group.  

 Komunikasi kelompok yang mereka lakukan secara online menimbulkan 

beberapa hambatan, namun hal itu dapat mereka atasi dengan baik melalui 

kesadaran dari junior dan senior untuk menjaga intensitas komunikasi mereka. 

Meski tidak begitu intens seperti mereka bertatap muka secara langsung, dalam 

kondisi saat ini latihan secara online bagi senior  adalah cara yang efektif untuk 

melakukan pelatihan dan pembinaan kepada calon Paskibra. 

Dari pembinaan pelatihan tersebut terjadi sebuah perubahan dalam diri 

calon Paskibra, yaitu dengan terbentuknya personal branding lewat gaya berpakain 

ketika di sekolah, seperti : 

a.  Menunjukkan gaya berpakain rapi sebagai wujud citra Paskibra 

b. Konsisten menunjukkan gaya berpakain yang sama dan terus menerus. 

c. Memiliki keidentikan tersendiri atau berbeda dengan yang lain 

Maka dari itu jika dikaitkan dengan konsep personal branding yang 

dikemukakan oleh Montoya dan Vandehey, bahwa konsep terlihat dan berbeda 

merupakan salah cara yang harus dilakukan dalam membangun sebuah personal 

branding. Dengan latar belakang ke identikan Paskibra dari gaya berpakaian yang 



mereka kenakan mereka menunjukkan brand mereka setiap berada di sekolah. Gaya 

berpakaian yang terus mereka tunjukkan akan menimbulkan simpatin dan perhatian 

dari siswa lain yang akan merubahnya menjadi sebuah persepsi positif. 
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