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 Abstract 

The city of Surakarta or Solo is one of the cities that is an educational 

destination in Indonesia. This caused the City of Solo to be visited by immigrant 

students from various regions in Indonesia. The Lampung Student Association 

Community (Ikamala) is a place or means for students from Lampung to continue to 

accommodate and provide information and motivation - motivation as a form of 

support for fellow students of migrants from Lampung. Established in 2008, 

Ikamala's activities are based on social and cultural activities. 

The purpose of this study was to determine the communication pattern of the 

Lampung Student Association in communication conducted by the management and 

community members. This study uses a descriptive qualitative research method using 

the theory of Groupthink from Irvin L. Janis. Data collection methods used are 

interviews and focus group discussion (FGD). The selection of sample information is 

done by using purposive sampling technique. Researchers interviewed informants 

who understood the object of research. The validity of the data in this study uses data 

triangulation (source) techniques. The data analysis phase includes data collection, 

data presentation, data reduction, and conclusion drawing. 

From this study it can be seen that in the group communication patterns that 

occur between the management and members of the Ikamala community are all 

channels of communication. The communication pattern is used in certain 

circumstances and carried out repeatedly according to the process of delivering 

messages from the board to members of the Ikamala community 

Keywords: Pattern of Communication, Interpersonal, Group, Group Communication 

Pattern. Groupthink 
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Pendahuluan  

Manusia merupakan makhluk sosial, setiap individu pasti membutuhkan 

individu lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sendiri 

ada berbagai macam jenisnya, ada berbentuk materi dan ada pula yang berbentuk 

komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang mendasar didalam kehidupan, dari 

lahir kita sudah melakukan komunikasi, dengan berkomunikasi manusia dapat saling 

berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Komunikasi sendiri berarti sebuah 

proses penyampaian pesan yang disampaikan oleh seseorang komunikator terhadap 

komunikan. Komunikasi sebagai upaya sistematis untuk merumuskan secara tegas 

asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap (Effendy, 

2005: 10). 

Didalam komunikasi pasti tak lepas dengan suatu hubungan, ketika dua 

individu atau lebih bertemu dan terdapat proses komunikasi didalamnya bisa 

dikatakan sebagai proses sebuah hubungan. Hubungan akan terjadi ketika proses 

komunikasi berlangsung. Setiap manusia pasti memiliki keterkaitan hubungan antara 

satu dengan yang lain, terlebih lagi hubungan itu terdapat didalam suatu komunitas 

atau kelompok.  

Berbicara mengenai hubungan, sudah pasti akan ada objek didalamnya. Objek 

disini bisa didefinisikan dengan Human Relations. Human Relations atau hubungan 

manusia adalah komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang 

lain dalam situasi kerja (work situation) dan dalam organisasi kekaryaan (work 

organization) dengan tujuan untuk menggugah kegairahan dan kegiatan bekerja 

dengan semangat bekerjasama yang produktif dengan perasaan bahagia dan puas hati 

Beliau menerjemahkan Human Relations sebagai hubungan manusia, bukan 

hubungan manusiawi. Onong beranggapan bahwa: “Hanya saja (human relation) 

disini sifat berhubungan tidak seperti orang berkomunikasi biasa, bukan hanya 

merupakan penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain, akan tetapi 

hubungan antar orang-orang yang berkomunikasi itu mengandung unsurunsur 

kejiwaan yang sangat mendalam..” (Effendy, 2001:138). 
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Komunikasi memegang peran penting dalam sebuah hubungan, seperti 

hubungan didalam lembaga, perusahaan, organisasi atupun komunitas. Kegiatan 

komunikasi secara sederhana tidak hanya sekedar menyampaikan pesan informasi 

tetapi juga mengandung unsur persuasif agar orang lain bersedia menerima suatu 

pemahanan dan pengaruh maupun melakukan suatu perintah, rayuan dan sebagainya. 

Didalam komunitas sangatlah penting proses komunikasi kelompok yang efektif, 

karena dapat menimbulkan feedback yang baik dalam komunitas tersebut. 

Setiap manusia perlu berinterakasi, demikian pula manusia – manusia yang 

berada dalam sebuah kelompok. Dalam sebuah literatur dijelaskan bahwa anggota 

kelompok perlu melakukan komunikasi kelompok karena brkaitan dengan 

produktivitas kelompok atau upaya – upaya dalam mencapai produktivitas tersebut. 

Caranya adalah melalui masukan dari anggota (member input), variabel perantara 

(mediating varibales) dan keluaran dari kelompok (group output) 

Komunitas Ikatan Mahasiswa Lampung (Ikamala) merupakan salah satu 

kelompok/organisasi semiformal dimana komunitas ini terbentuk atas dasar kesamaan 

latar belakang budaya, dan kesamaan nasib ataupun rasa. Yakni rasa sama-sama jauh 

dari orang tua maupun family, dan juga sebagai wadah untuk meluapkan rasa rindu 

terhadap tanah kelahiran.. Tergabung dalam suatu komunitas bukan lagi hanya 

sekedar lifestyle atau gaya hidup, namun merupakan suatu kebutuhan. Ini didasari 

atas hakekat manusia sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup secara sendiri, 

dia membutuhkan pihak lain guna menunjang eksistensi dirinya. Perilaku 

berkomunitas tidak pernah berubah mulai dari zaman dahulu (peradaban purba) 

sampai sekarang (era modern). Mereka selalu hidup berkoloni (berkelompok) dan 

membentuk komunitas. Komunitas merupakan sebuah cikal bakal dari suatu Negara, 

komunitas muncul berdasarkan kesamaan misi, minat serta tujuan dari beberapa 

manusia. Mereka berkumpul membentuk komunitas agar ide-ide anggota lebih 

mudah diwujudkan, segala kepentingan mereka lebih mudah dicari solusinya serta 

eksistensi mereka dapat diakui oleh komunitasnya sendiri dan juga masyarakat. 
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Ikatan Mahasiswa Lampung (Ikamala) merupakan salah satu 

komunitas/organisasi kemahasiswaan yang terbentuk atas dasar kesamaan latar 

belakang budaya yang berada di Solo. Pembentukan ikatan mahasiswa ini sebelumya 

didasari perkumpulan mahasiswa serupa yang berada di Yogyakarta yaitu Himpunan 

Pelajar Mahasiswa Lampung (HIPMALA) yang terlebih dahulu berdiri. Berbeda 

dengan HIPMALA yang masi terbagi-bagi lagi himpunan mahasiswa menurut 

Kabupaten masing-masing, antara lain Keluarga Pelajar Mahasiswa Bandar Lampung 

(GARIS ALAM), Keluarga Mahasiswa Pelajar Lampung Tengah (GASARLAT), 

IKAMALA dibentuk hanya dalam satu organisasi saja serta tidak terbagi lagi 

berdasarkan setiap kabupaten asal. 

Pembentukan suatu komunitas/organisasi diperlukan interaksi dan komunikasi 

diantara pengurus dan anggota demi mempermudah tercapainya suatu kegiatan. 

Dengan berkomunikasi manusia dapat saling berhubungan satu sama lainnya, maka 

adanya komunikasi yang baik didalam suatu kelompok organisasi dapat berjalan 

dengan lancar. Lepas dari komunikasi secara umum komunikasi memberikan proses 

pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam 

diri seseorang atau diantara dua orang atau lebih dengan sebuah tujuan tertentu. 

Didalam komunikasi terdapat beberapa macam komunikasi seperti 

komunikasi kelompok. Michael Burgoon (Wiryanto, 2005 :52) mendefinisikan 

komunikasi kelompok sebagai interaksi scara tatap muka antara tiga orang atau lebih, 

dengan tujuan yang tlah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, 

pemecahan masalah, yang mana anggota – anggotanya dapat mengingat karakteristik 

pribadi anggota – anggota yang lain secara tepat. 

Dalam suatu kelompok,  terdapat beberapa jenis  komunikasi yang 

berlangsung dalam komunikasi kelompok, yaitu komunikasi kelompok kecil dan 

komunikasi kelompok besar. Dalam komunikasi kelompok kecil, komunikator 

menunjukkan pesannya kepada benak atau pikiran komunikan, misalnya kuliah, 
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ceramah, diskusi, seminar, rapat dan lain –lain. Dalam situasi komunikasi seperti itu 

logika berperan penting. Komunikan akan menilai logis tidaknya uraian komunikator.  

Dalam komunikasi kelompok besar, proses komunikasi kelompok besar 

besifat linear, satu arah daari titik yang satu ke titik yang lain, dari komunikator ke 

komunikan. Tidak seperti pada komunikasi kelompok kecil yang seperti telah 

diterangkan tadi berlangsung secara sirkular, dialogis, bertanya jawab. Contoh untuk 

komunikasi kelompok besar adalah misal rapat raksasa sebuah lapangan. 

Begitu juga apa yang terjadi di Ikatan Mahasiswa Lampung, komunikasi 

selalu terjadi diantara pengurus ke anggota atau sebaliknya. Komunikasi yang terjadi 

di Ikatan Mahasis Lampung (Ikamala) ini cederung terbuka dan tidak terbatas di 

semua lini (pengurus dan anggota). Hal ini juga bisa dikatakan sebagai komunikasi 

kelompok, karena adanya komunikasi kecil yaitu komunikasi yang dilakukan dari 

ketua Ikamala (pengurus) kepada kepengurusan di bawahnya (kadiv dan anggotanya) 

dan anggota Ikamala secara umum, misalnya rapat koordinasi kegiatan Ikamala atau 

diksusi ringan tentang perkuliahan antara anggota Ikamala. Kemudian ada 

komunikasi kelompok besar ketika ada acara Musyawarah Besar (Mubes) Ikamala 

dan kegiatan Malam Keakraban (Makrab). Kedua kegiatan ini melibatkan seluruh 

pengurus dan anggota Ikamala tanpa terkecuali. 

Sebuah organisasi/kelompok dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh 

beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan 

perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. 

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan tersebut, Ikamala mempunyai 

beberapa kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut. Misalnya diadakannya 

kegiatan Musyawarah Besar (Mubes), Makan bersama (nyeruit) dan kegiatan lainnya. 

Dari kegiatan – kegiatan tersebut secara tidak langsung akan mewujudkan terjadinya 

suatu komunikasi yang bersinergi antara pengurus Ikamala dan anggota yang 

nantinya akan menjadi suatu komunikasi kelompok. 
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Dari suatu komunikasi kelompok yang terjadi antara pengurus dan anggota 

Ikamala tadi akan terbentuk suatu pola komunikasi. Pola komunikasi adalah suatu 

gambaran sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara 

komponen komunikasi dengan komponen lainnya (Soejanto, 2001: 27). 

Pola komunikasi merupakan model dari proses komunikasi sehingga adanya 

berbagai macam model komunikasi dan bagian dari proses komunikasi akan dapat 

ditemukan pola yang cocok dan mudah digunakan dalam berkomunikasi. Dari proses 

komunikasi akan muncul pola, model, bentuk dan bagian-bagian kecil yang berkaitan 

dengan proses komunikasi. 

Namun kenyataaanya yang terjadi pada Ikamala masing – masing anggotanya 

terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan yang berebeda, misalnya ada yang 

berasal dari komunikasi, ekonomi, kedokteran dan ilmu sains. Hal ini yang nantinya 

membuat mereka membuat kurang mendukung tujuan awal didirikannya Ikamala ini. 

Ini menjadi masalah tersendiri dalam Ikamala karena perbedan cara berpikir dalam 

menentukan bagaimana kegiatan yang akan dilaksanakan itu terjadi sehingga 

perlahan membuat kelompok ini tidak saling bersinergi dan mengalami kesulitan 

dalam keberhasilan kegiatan yang dilakukan Ikamala.  

Karena Ikamala bukanlah organisasi/kelompok tertutup, mereka yakni para 

pengurus dan anggota yang pada awalnya tidak mengerti tentang bagaimana kegiatan 

Ikamala dilaksanakan, mereka bergabung dalam Ikamala ini. Selain itu, Ikamala ini 

diikuti dari berbagai karakter pribadi yang berbeda. 

Perbedaan genre ini membuat kurangnya soliditas antara anggota yang 

berbeda karakter pemikiran, hal ini membuat kegiatan yang dilakukan Ikamala tidak 

berjalan sesuai harapan, karena didalam Ikamala memilki visi dan misi serta tujuan 

yang sama untuk memajukan Ikamala ini. Peneliti menggunakan Teori Pemikiran 

Kelompok (Groupthink Theory). Menurut Rakhmat (2005) Groupthink adalah proses 

pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok yang sangat kohensif, dimana 

anggota – anggota berusaha mempertahankan konsensus (kebutuhan akan semua 



7 
 

orang untuk sepakat) kelompok sehingga kemampuan kritisnya menjadi tidak efektif 

lagi.  

Teori ini lebih menekankan kepada pengambilan keputusan dalam kelompok. 

Dalam sebuah organisasi/komunitas, terutama pada Ikamala mendorong setiap 

anggota sebagai evaluator kritis, maksudnya disini para anggota lebih bertindak bebas 

dalam pengambilan keputusan. Dengan menggunakan teori inilah peneliti mencoba 

melihat fenomena pada Ikamala untuk mengetahui bagaimana komunikasi kelompok 

yang terjadi dalam Ikamala dalam perencanaan kegiatan yang dilakukan Ikamala.  

 

 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Pola 

Komunikasi Ikatan Mahasiswa Lampung (Ikamala) (Studi Deskriptif Kualitatif 

tentang Pola Komunikasi Kelompok  dalam Kegiatan Ikatan Mahasiswa Lampung 

(Ikamala)). Pola komunikasi yang diteliti adalah bagaimana komunikasi  kelompok 

dalam kegiatan Ikamala dengan mengkaji komunikator, pesan, media, komunikan, 

umpan balik? 

 

Tinjauan Pustaka  

1. Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal menurut Pawito (2007 : 2-4) adalah jalinan hubungan 

yang interaktif antar individu dimana pesan digunakan secara efektif. Jalinan 

hubungan merupakan seperangkat harapan yang pada partisipan menunjukkan 

perilakutertentu dalam berkomunikasi. Jalinan hubungan antar individu 
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melatarbelakangi pola-pola interaksi dan tujuan personal menjadi faktor penentu 

kesepakatan komunikasi. 

 

2. Komunikasi Kelompok  

Michael Burgoon (Wiryanto, 2005 : 52) mendefinisikan komunikasi kelompok 

sebagai intraksi scara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang tlah 

diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana 

anggota – anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota – anggota yang 

lain secara tepat.  

Keberadaan suatu kelompok dalam masyarakat dicerminkan oleh adanya fungsi – 

fungsi yang akan dilaksanakan oleh suau klopok tersebut. Fungsi – fungsi tersebut 

mencakup fungsi hubungan sosial, pendidikan, persuasi, pemecahan maalah, dan 

pembuatan keputusan dan fungsi terapi. Semua fungsi ini dimanfaatkan untuk 

pembuatan kepentingan masyarakat, kelompok dan ara anggota kelompok itu sendiri.  

a) Hubungan sosial, dalam arti bagaimana suat kelompok mampu memelihara dan 

memantapkan hubungan sosial diantara para anggotanya seperti bagaimana suatu 

kelompok secara rutin memberikan kesematan kepada anggotanya untuk 

melakukan aktifitas yang informal, santai dan menghibur.  

b) Pendidikan adalah funsi kedua dari kelompok, dalam arti bagaimana sebah 

kelompok secara formal maupun informal bekerja unuk mencapai dan 

mempertukarkan pengetahuan. Malalui funsi pendidikan ini, kebutuhan – 

kebutuhan dari para anggota kelompok, kelompok itu sendiri bahkan kebutuhan 

masyarakat dapat terpenuhi. 

c) Fungsi persuasi, seorang anggota kelompok berupaya mempersuasikan anggota 

liannya supaya melakukan sesuatu. Seorang yang terlibat usaha- usaha persuasif 

dalam suatu kelompok, membawa resiko untuk tidak diterima oleh para anggota 

lainnnya.  Misalnya, jika usaha – uaaha persuasif tersebut terlalu bertentangan 

dengan nilai – nilai yang berlaku dalam kelompok, maka jutru orang yang 
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berusaha mempersusasi tersebut akan menciptakan suatu konflik, dengan 

demikian malah membahayakan kedudukannya dalam kelompok. 

d) Fungsi pemecahan masalah,  kelompok juga dicerminkan dengan kegiatan – 

kegiatannya untuk memecahkan persoalan dan membuat keputusan – keputusan. 

Pemecahan masalah (problem solving) berkaitan dengan penemuan alternatif 

atau solusi yang tidak diketahui sebelumnya, sedangkan pembuatan keputusan  

(decision making) berhubungan dengan pemilihan materi atau bahkan untuk 

pembuatan keputusan.  

e) Terapi adalah fungsi kelima dari kelompok. Kelompok terapi memilik perbedaan 

dengan kelompok lainnya, karena kelompok terapi tidak memiliki tujuan. Objek 

dari kelompok terapi adalah membantu setiap individu untuk mencapai 

perubahan persoalannya.  

 

3. Pola Komunikasi 

Devito (2011 : 382-384) menjelaskan terdapat lima pola komunikasi yaitu pola 

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

lingkaran, dan pola komunikasi bintang. Pola tersebut digambarkan sebagai berikut : 

1) Pola komunikasi roda 

Pola komunikasi roda memiliki pemimpin yang jelas dengan posisi yang berada 

di pusat. Pemimpin menjadi satu-satunya yang dapat mengirim dan menerima pesan 

dari semua anggota. Oleh karena itu, jika seorang anggota akan berkomunikasi 

dengan anggota lain, maka pesan harus disampaikan melalui pemimpinnya.  

2) Pola Komunikasi rantai 

Pola komunikasi rantai sama dengan struktur lingkaran, kecuali pada para 

anggota yang paling ujung hanya dapat berkomunikasi dengan satu orang saja. 

Keadaan terpusat juga terdapat di sini. Orang yang berada pada posisi tengah lebih 

berperan sebagai pemimpin daripada mereka yang berada di posisi lain.  

3) Pola komunikasi Y 
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Pola komunikasi ini kurang tersentralisasi dibanding dengan struktur roda, tetapi 

lebih tersentralisasi dibanding pola lainnya. Terdapat pemimpin yang jelas pada pola 

ini yaitu orang ketiga dari bawah. Anggota dapat mengirim dan menerima pesan dari 

dua orang lainnya. Ketiga anggota lainnya hanya terbatas pada satu orang lainnya.  

4) Pola komunikasi lingkaran 

Pola komunikasi lingkaran tidak memiliki pemimpin. Semua anggota posisinya 

sama. Mereka mempunyai wewenang atau kekuatan yang sama untuk mempengaruhi 

kelompok. Setiap anggota dapat berkomunikasi dengan dua anggota lain di sisinya.  

5) Pola komunikasi semua saluran atau bintang 

Pola komunikasi ini hampir sama dengan pola lingkaran dalam arti semua 

anggota adalah sama dan semuanya juga memiliki peran yang sama untuk 

mempengaruhi anggota lainnya. Akan tetapi, semua anggota dalam pola ini bisa 

berkomunikasi dengan setiap anggota lainnya. Pola ini memungkinkan partisipasi 

secara optimum. 

 

4. Teori Pemikiran Kelompok (Gropthink) 

Teori pemikiran kelompok lahir dari penelitian Irwin L. Janis. Janis 

menggunakan istilah roupthink untuk menunnjukkan satu mode berpikir sekelompok 

orang yang bersifat kohesif terpadu), ketika usaha – usaha keras yang dilakukan 

anggota – anggota kelompok untuk mencapai mufakat. Untuk mencapai kebulatan 

suara kelompok itu mengesampinglan motivasinya untuk menilai alternatif – 

alternatif tindakan secara realistis. Groupthink dapat didefinisikan sebagai suatu 

situasi dalam proes pengambilan keputusan yang menunjukkan kemerosotan efisiensi 

mental, penggujian realitas, dan penliaian yang disebabkan oleh tekanan – tekanan 

kelompok (Mulyana, 1999). 

 

Metodologi 

 Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif (Wahyu, 2011 : 43), merupakan 

penggambaran secara kualitatif fakta, data, dan materi yang berupa bahasa atau yang 
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bukan angka melalui intepretasi yang tepat dan sistematis. Dalam penelitian ini 

bertujuan mendeskripsikan tentang pola hubungan dalam proses pengiriman dan 

penerimaan pesan pada proses perencanaan kegiatan antara pengurus dan anggota  di 

organisasi Ikatan Mahasiswa Lampung. Lokasi penelitian berada di kantor 

sekretariatan Ikatan Mahasiswa Lampung, Baturan, Kecamatan Colomadu, 

Kabupaten Karanganyar. Kantor sekretariat ini merupakan tempat berkumpulnya 

pengurus dan anggota (dalam skala kecil, mengingat keterbatasan tempat) dan 

merupakan tempat berinteraksi sehari-hari pengurus dan anggota Ikamala termasuk 

rapat kecil untuk perencanaan kegiatan Ikamala.  

Peneliti menggali data Dengan Teknik indepth interview (wawancara 

mendalam) dan Focus Group Discussion (FGD), sedangkan untuk validitas data, 

peneliti menggunakan Teknik triagulasi memiliki beberapa jenis salah satunya adalah 

triagulasi data yang menunjuk pada pengujian data yang diperoleh dari satu sumber 

dengan data sumber lain pada persoalan yang sama. (Pawito, 2007:97). 

 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif mendasarkan pada 

tujuan penelitian, oleh karena itu sifat metode sampling kualitatif pada hakikatnya 

purposive sampling. (Sutopo, 2002:88). Sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan 

dengan memilih karakteristik dari responden yang sesuai dengan penelitian. Populasi 

pada penelitian ini terdiri atas pengurus dan anggota yaitu sebanyak  28 pengurus dan 

356 anggota. Adapun sampel yang digunakan adalah sebanyak 9 narasumber dengan 

4 pengurus dan 6 anggota.  Sedangkan untuk Teknik analisis data yang digunakan 

adalah dari  Miles dan Huberman dalam Sugiono (Sugiyono :911) menyebutkan 

analisis data dilakukan dengan tiga tahap yaitu data reduction, data display, dan 

conclusions drawing verification.  

Data reduction atau reduksi data dilakukan dengan cara mengumpulkan, 

merangkum, memilih, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai fokus 

penelitian. Patilima (2011 : 100-101)  mengatakan bahwa  proses reduksi data 

dilakukan secara terus menerus dari pengumpulan data sampai laporan akhir.  

Data display atau penyajian data merupakan data yang telah terorganisir dan 

tersusun dalam pola hubungan yang akan berkembang menjadi teori grounded, yaitu 



12 
 

teori yang ditemukan secara induktif berdasarkan data-data yang muncul di lapangan 

yang diuji secara terus menerus. Data kemudian disajikan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain-lain.  

Tahap terakhir yaitu conclusions drawing and verification atau penarikan 

kesimpulan dan verifikasi yaitu penarikan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada yang dapat pula mendeskripsikan atau gambaran objek yang belum jelas 

sehingga menjadi jelas. Verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan 

persetujuan sehingga validitas dapat tercapai. 

 

Sajian dan Analisis Data  

 

A. Sajian Data  

Besarnya pengaruh komunikasi juga disadari oleh Ikatan Mahasiswa 

Lampung (Ikamala). Oleh karena itu, mereka selalu berusaha menjaga pola 

komunikasi agar maksud dan tujuan masing – masing anggota  bbisa tersampaikan 

dengan baik. Selain itu, komunikasi juga berperan untuk menyambung tali 

silahturahmi dan menjaga keutuhan kelompok. Atas alasan itulah, Ikamala selalu 

berusaha menjaga kualitas komunikasi dalam kelompok dengan sangat baik. 

Berdasarkan hasil wawancara dan forum group discussion yag dilakukan, 

peneliti menemukan fakta bahwa Ikamala memang selalu berusaha menerapkan 

komunikasi dengan baik. Salah satunya adalah dengan mereka selalu melakukan 

kegiatan Ikamala. Banyak kegiatan yang dilakukan Ikamala untuk menjaga 

komunikasi yang ada di Ikamala, misalnya acara malam keakraban (makrab) dan 

nyeruit (makan bersama dalam satu tempat) serta bisa juga dengan kegiatan formal, 

misalnya Musyawarah besar (mubes). Di samping kegiatan yang dilakukan tadi, para 

anggota Ikamala juga menggunakan kantor sekretariatan yang berada di Colomadu 

sebagai tempat untuk berkumpul setiap harinya.  

Biasanya dengan kegiatan – kegiatan tersebut juga dilakukan kegiatan diskusi. 

Dalam diskusi tersebut, seluruh anggota saling bertukar ide dan pikiran. Bukan hanya 
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itu, mereka juga saling mengungkapkan keluhan masing – masing terhadap 

keterlangsungan kelmpok. Semua itu dilakukan agar konsep keterbukaan antar 

anggota yang diteapkan dalam kelompok tersebut bisa berjalan dengan baik. 

Tujuannya adalah demi keberhasilan visi, misi, dan tujuan Ikamala serta terjaganya 

keutuhan hubungan antar anggota kelompok terjaga dengan baik.  

Dari kegiatan yang dilakukan oleh Ikamala seperti yang dijelaskan diatas tadi, 

pastinya sering terjadi suatu komunikasi antar anggota Ikamala baik itu yang bersifat 

antarpribadi (interpersonal) dan bersifat kelompok. Dan pada akhirnya dari 

komunikasi tadi akan membentuk suatu pola komunikasi. 

Pola komunikasi antara pengurus dan anggota Ikamala merupakan struktur 

suatu jaringan terbentuk dalam proses penyampaian pesan antara pengurus dan 

anggota Ikamala dalam kegiatan yang dilakukan Ikamala. Pola komunikasi terjadi 

dalam struktur yang tetap, peneliti menemukan struktur yang tetap dalam kegiatan 

Ikamala. Komunikasi pengurus dengan anggota Ikamala dalam kelas bersifat 

organisasional namun dalam pelaksanaannya komunikasi berubah menjadi 

komunikasi kelompok artinya pertukaran pesan dilakukan oleh setiap anggota yang 

artinya disini seluruh pengurus dan anggota Ikamala  

Sedangkan pesan yang mengalir ini biasanya berhubungan dengan tugas, 

kegiatan atau informasi tentang apapun yang berkaitan dengan pendidikan 

(perkuliahan), kesenian, olahraga, dan kegiatan Ikamala itu sendiri contohnya 

koordinasi kegaiatan, rapat, pemecahan masalah, dan penyelesaian konflik. 

Pola komunikasi menurut Effendy (2003: 34), pola komunikasi merupakan 

proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan keterpautannya unsur-unsur yang 

dicakup beserta keberlangsungannya, memudahkan pemikiran secara sistematik dan 

logis. Pola komunikasi terbentuk pada proses komunikasi. Proses komunikasi terdiri 

dari beberapa unsur komunikasi. Unsur – unsur komunikasi adalah komunikator, 

pesan, saluran media, komunikan dan efek umpan balik.  
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Dalam penelitian ini teori yang digunakan sebagai acuan adalah teori berpikir 

kelompok (groupthink) yang digagas oleh Irvin L Janis, dijelaskan bahwa untuk 

membangun kohesivitas kelompok diperlukan komunikasi yang baik. Menurut Janis, 

komunikasi yang baik emmemiliki sejumlah indikator yang mendukung proses 

komunikai tersebut. Indikator komunikasi yang dimaksud Janis terdiri dari 

komunikasi berlangsung sangat komples, efektif, komunikasi mampu membangun 

antusiasme yang tinggi pada para anggotanya, serta komunikasi berlanggsung dengan 

intensitas yang tinggi.  

B. Analisis Data  

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti melalui metode wawancara dan Focus 

Group Discussion (FGD), peneliti menemukan keempat indikator tersebut di dalam 

Ikamala. Hal ini cukup menandakan bahwa komunikasi punya peran besar dalam 

membangun kohesivitas (kekompakan)  kelompok yang telah terjalin dalam Ikamala. 

Keempat indikator tersebut seperti menjadi bagian dari keseharian kelompok. Tanpa 

sadar, para anggota menjalankan sejumlah indikator komunikasi tersebut di dalam 

Ikamala tersebut.  

Pola interaksi yang diterapkan dalam kelompok  Ikatan Mahasiswa Lampung 

(Ikamala) berkomunikasi untuk menyelesaikan tugas – tugas dan kegiatan  yang 

penting bagi kebutuhan seluruh anggota. Selain itu, komunikasi yang diterakan dalam 

Ikamala juga merupakan salah satu upaya  untuk menciptakan dan memupuk 

hubungan baik dengn sesama anggota kelompok.  

Komunikasi kelompok dalam komunitas Ikamala dapat berlangsung secara 

silih berganti dimana setiap anggota menyampaikan informasi untuk disampaikan 

kepada anggota lainnya, agar mampu menciptakan suatu komunikasi yang kondusif 

sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan kelompoknya.  Seperti yang 

dipaparkan oleh salah satu pengurus bahwa komunikasi yang dilakukan oleh 

komunitas Ikamala  ini dilakukan secara global agar informasi yang disampaikan 

dapat tersebar sama rata ke semua anggota. 
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Selain membahas soal kegiatan Ikamala, tak jarang para anggota Ikmala 

membecirakan hal – hal di luar Ikamala. Mereka juga kerap berbagi berbagai macam 

hal yang berkaitan dengan kesukaan – kesukaan masing – masing pribadi. Hal ini 

juga menjadi bagian dari bentuk kompleksitas komunikasi. melakukan kegiatan 

latihan menari dengan anggota Ikamala lainnya yang sehobi.  

Komunikasi yang terbentuk dalam kegiatan Ikamala ini, akan membentuk 

suatu pola komunikasi kelompok yang akan berlangsung berulang – ulang. Mulai dari 

perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan akhirnya pada evaluasi kegiatan.  

Dalam teori berpikir kelompok yang digagas oleh Irvin L. Janis, dijelaskan 

bahwa untuk membangun kohesivitas kelompok diperlukan komunikasi yang baik. 

Menurut Janis, komunikasi yang baik memiliki sejumlah indikator yang mendukung 

proses komunikasi tersebut. Indikator komunikasi yang dimaksud Janis terdiri dari 

komunikasi berlangsung sangat kompleks, efektif, komunikasi mampu membangun 

antusiasme yang tinggi pada para anggotanya, serta komunikasi berlangsung dengan 

intensitasyang tinggi.  

Berdasarkan pengamatan peneliti, peneliti menemukan keempat indikator 

tersebut dalam keseharian kelompok  Ikamala. Hal ini cukup menandakan bahwa 

komunikasi punya peran besar dalam membangun kohesivitas yang terjalin dalam 

Ikamala. Keempat indikator tersebut seperti menjadi bagian dari keseharian 

kelompok. Tanpa sadar, para anggota menjalankan sejumlah indikator komunikasi 

tersebut dalam Ikamala.  

 

Kompleks 

Pertama, dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, peneliti menemukan pola 

interaksi yang ditunjukkan para anggota dan pengurus sangat komplek. Dalam hal ini, 

peneliti melihat komunikasi yang diterapkan dalam Ikamala disusun dengan jelas 

agar pesan yang ingin disampaikan oleh ketua umum Ikamala atau ketua kegiatan 

kepada para anggota bisa disampaikan dengan baik. Namun, unsur komplesitas itu 
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terdapat pada proses dan isi dari komunikasi tersebut, Salah satunya bisa dilihat dari 

proses diskusi yang dilakukan Ikamala ini. Mereka kerap saling memberikan 

pandanggannya masing – masing terkait uatu masalah dalam sebuah diskusi yang 

sangat interaktif. Mereka juga tidak jarang terlibat perdebatan panjang sebelum 

akhirnya mencapai kesepakatan  

 Dalam diskusi tersebut, mereka sama – sama berusaha mencari jalan terbaik 

terhadap suatu masalah yang dihadapi. Salah satu contohnya adalah saat peneliti hadir 

pada sebuah pertemuan rutin tahunan, yaitu malam keakraban (makrab).  

 

Efektif  

Kedua, dalam penelitian ini, peneliti menemukan jika pola interaksi yang 

yang terjadi dalam Ikamala sangat efektif.  Di dalam pola komunikasi yang terbentuk 

tadi, peneliti melihat interaksi yang terjadi di Ikamala berjalan cukup efektif. Para 

anggota sangat memahami kebutuhan – kebutuhan kelompoknya (Ikamala), termasuk 

tugas dan peran yang wajib dijalankan masing – masing anggota. Salah satu buktinya 

terlihat saat Nanda dan teman – teman anggota Ikamala hadir dalam kegiatan Bakti 

Sosial dalam rangka peristiwa Gempa dan Longsor yang melanda Wonogiri dan 

Pacitan kemarin. Banyak anggota yang hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan 

Ikamala tersebut. Dalam kesempatan tersebut para anggota yang berperan dalam 

kegiatan, misalnya sebagai donatur, sebagai penyalur dan sebagai penyebar informasi 

kegiatan Bakti Sosial tersebut. 

  

Komunikasi Mampu Membangun Antusiasme yang Tinggi pada Para 

Anggotanya 

Ketiga, komunikasi mampu membangun antusiasme. Peneliti menemukan 

faktor tersebut dalam Ikamala. Hal ini dipengaruhi karena adanya rasa nyaman yang 

dirasakan oleh setiap anggota Ikamala. Salah satunya ketika pengurus menyapaikan 

kalau ada kegiatan Malam keakraban (makrab). Para pengurus dan anggota yang 

merasa dirinya ingin ikut andil untuk mensukseskan acara tersebut secara sukarela 

akan menawarkan diri sebagai panitia kegiatan makrab. 
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Komunikasi Berlangsung dengan Intensitas yang Tinggi 

Keempat, komunikasi berlangsung dengan intesitas tinggi. Peneliti 

menemukan faktor ini dari seberapa sering para pengurus dan anggota Ikamala 

berinteraksi. Dalam hal ini, menemukan hasil bahwa komunikasi yang terjadi di 

Ikamala berlangsung dengan intensitas tinggi. Terbukti dari seringnya mereka 

bertemu baik itu di kampus atau waktu berada di sekretariat Ikamala di Colomadu. 

Selain itu, kegiatan yang dilakukan Ikamala juga sebagai media untuk berinteraksi, 

seperti malam keakraban, musyawarah besar (mubes), nyeruit (makan bersama) atau 

dengan kegiatan yang bersifat opsional seperti futsal, kumpul di tempat yang 

disepakati, latihan menari bersama untuk perempuan dan futsal untuk laki – laki. 

Ketika peneliti ikut ambil  bagian dalam diksusi kelompok pada saat malam 

keakraban, peneliti melihat pola komunikasi yamg terjadi sangat dinamis. Para 

angggota dan pengurus saling betukar pesan dan respon yang didapat sangat baik. 

Para pengurus dan anggota salng menjadi komunikator dan komunikan. Pesan atau 

informasi tidak hanya datang dari salah satu pihak. Hal ini membuktikan jika pola 

komunikasi yang terjadi bersifat pola komunikasi bintang (all channel). 

 

Kesimpulan  

1. Komunikasi yang terjadi di Ikamala sebenarnya bersifat organisasional, tetapi 

dalam kelangsungannya bersifat kelompok  dan yang terjadi  adalah  

komunikasi kelompok kecil. Hasil dari wawancara dan Focus Group Discussion 

(FGD) Ikamala, peneliti melihat Ikamala adlah sekumpulan individu mahasiswa 

yang berasal dari Lampung yang menempuh pendidikan di kota Solo.  

2. Pola komunikasi yang terjadi di Ikamala ini bersifat pola komunikasi bintang 

(all channels). Peneliti menyimpulkan hal tersebut karena komunikasi dalam 

Ikamala semua anggota dan pengurus saling bertukar informasi. Pengurus tidak 

hanya bertindak sebagai komunikator, tetapi kadang sebagai komunikan. 

Sedangkan jaringan komunikasi yang terbentuk dalam Ikamala ini bersifat 
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sirkular, dimana pengurus dan anggota saling bertukar informasi secara 

bergantian dan tidak terpaku dari jabatan yang diemban di struktur Ikamala.  

3. Komunikasi yang diterapkanoleh Ikamala ini bertujuan untuk membangun 

keakraban antara angggota Ikamala. Besar kecilnya kekompakan Ikamala 

dipengaruhi oleh intensutas dan efektivitas pola komunikasinya. Jika 

komunikasi berjalan secar efektif, maka kekompakan akan semakin kuat. 

Begitu pula dengan intensitasnya, semakin tinggi intensitas, semakin tinggi pula 

kekompakannya.  
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