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PENGEMBANGAN MODEL PENGELOLAAN KOMUNIKASI DI SEKOLAH ALAM  

(Studi Kasus pada Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Sungai Dahan 

Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo‐Provinsi Jambi) 

Oleh 

Sesti Novalina1, Sutama2, dan Sabar Narimo3 

1Mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan UMS Surakarta 
2,3Staf Pengajar UMS Surakarta 

 

Abstract 

The purpose of this research to describe the communication management which 
is  done  on  the  Traditional  Corner  Communities  through  the  school  of  nature  and 
development  of  communications  made  on  Traditional  Corner  Communities  through 
natural  school  in  the  Dahan  River, Muara  Killis  village, Middle  District  of  Ilir,  Tebo‐
Province of Jambi. This research  is used qualitative method with evaluative design. The 
used  of  the  data  are  primary  and  secondary.  Informant  : membership  of  LSM,  KAT’s 
societies,  costume’s  manager  of  KAT  and  stakeholder  which  are  included.  The 
techniques  collections  of  the  data  are  by  the  interview,  observation,  and  document 
analysis.  The  techniques  analyses  data  are  by  the  analysis  of  taxonomic  and 
componential. The validities of the data are by credibility, transferability, dependability 
and  conformability. Based on  these  results,  it  can be  concluded  that: 1) Management 
Communication  which  is  done  on  the  Traditional  Corner  Communities  through  the 
School  of  Nature:  a)  Provide  communication  services  on  the  Traditional  Corner 
Communities  through  the  school  of  nature,  b)  The  role  of  educators  on  providing 
communication  lesson  to  the usual subjects understood by KAT, c)  Interest  in  learning 
on Traditional Corner Communities in receiving communication lessons. 2) Development 
of Communication which is done on Traditional Corner Communities through the School 
of  Nature:  a)  The  difficulties  encountered  when  developing  communication  through 
local  language  and  Indonesian  on  Traditional  Corner  Communities,  b)  Educational 
facilities should be provided to support the communication ability on the KAT. 
Keywords: development, management, communication. 

Abstrak  

Tujuan  penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan  pengelolaan  komunikasi  dan 
pengembangan komunikasi yang dilakukan Komunitas Adat Terpencil pada sekolah alam 
di Sungai Dahan Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo. Penelitian ini 
menggunakan  metode  kualitatif  dengan  desain  evaluatif.  Jenis  data  primer  dan 
sekunder.  informan  anggota  LSM,  masyarakat  Komunitas  Adat  Terpencil,  Pemangku 
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Adat  KAT,  dan  stakeholder  terkait.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  wawancara, 
observasi  dan  analisis  dokumen.  Teknik  analisis  data  dengan  analisa  taksonomi  dan 
komponensial.  Validitas  data  dengan  kredibilitas,  transferabilitas,  dependabilitas  dan 
konfirmabilitas.  Hasil  penelitian:  1)  Pengelolaan  Komunikasi  yang  dilakukan  pada 
Komunitas Adat Terpencil pada sekolah alam: a) Memberikan layanan komunikasi pada 
Komunitas Adat Terpencil, b) Peran  tenaga pendidik dalam memberikan pembelajaran 
komunikasi  agar  biasa  di  pahami  oleh  KAT,  c)  Minat  belajar  pada  Komunitas  Adat 
Terpencil  dalam  menerima  pembelajaran  komunikasi.  2)  Pengembangan  Komunikasi 
yang  dilakukan  pada  Komunitas  Adat  Terpencil  pada  sekolah  alam:  a)  Kesulitan  yang 
dihadapi saat mengembangkan komunikasi melalui bahasa daerah dan bahasa Indonesia 
pada  Komunitas  Adat  Terpencil,  b)  Fasilitas  pendidikan  yang  harus  disediakan  untuk 
mendukung kemampuan berkomunikasi pada KAT. 

 

Kata kunci: pengembangan, pengelolaan, komunikasi. 

 

Pendahuluan  

Komunitas  Adat  Terpencil  (KAT)  sebagai  bagian  dari  penduduk  Indonesia 

merupakan  lapisan  paling  bawah  dalam  struktur  dan  perkembangan  masyarakat. 

Komunitas  Adat  terpencil  menghadapi  berbagai  ketertinggalan  dalam  pencapaian 

pemenuhan kebutuhan dasar hidup sebagai manusia, hal ini terjadi sebagai konsekuensi 

dari keberadaan mereka yang secara geografis sangat sulit dijangkau dan secara sosial 

termasuk dalam budaya terasing, sehingga interaksi sosial dengan kelompok masyarakat 

luar  yang  lebih  maju  kurang  terjalin  baik.  Pengelolaan  pendidikan  KAT  tidak  dapat 

disamakan dengan pendidikan pada sekolah umumnya karena permasalahan sosial yang 

dihadapi  sifatnya  sangat  kompleks  meliputi  segi  kehidupan.  Pemerintah  selaku 

penyelenggara harus menjadi aktor utama sebagai wujud pelaksana amanah UUD 1945 

untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. 

Secara  umum  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Komunitas  Adat  Terpencil  di 

Indonesia adalah kurangnya aksesibilitas  terhadap  fasilitas publik yang memungkinkan 

mereka  untuk  melakukan  transformasi  hidup  kearah  yang  lebih  baik.  Kurangnya 

aksesibilitas  terhadap  dunia  luar  yang menyebabkan masyarakat  KAT  terpuruk  dalam 

berbagai  segi  kehidupan  seperti  kemiskinan,  tingkat  kesehatan  yang  rendah,  tingkat 
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pendidikan  dan  lainnya.  Kondisi  ini  terus  berlanjut,  sebagai  akibat  belum  optimalnya 

peran  pemerintah  dalam  merespon  persoalan  ini.  Pengelolaan  komunikasi  pada  

Komunitas Adat  Terpencil di desa Muara Kilis  kecamatan  Tengah  Ilir Kabupaten  Tebo 

merupakan  hal  yang  perlu mendapat  perhatian  khusus  dalam  penerapannya,  karena 

mereka  merupakan  anak  bangsa  memiliki  budaya  primitif  yang  harus  mendapatkan 

pendidikan  dan  perhatian  khusus  dari  pemerintah,  Departemen  Pendidikan,  tenaga 

pendidik, Departemen Sosial dan LSM terkait. 

Menurut Mustofa kamil (2009:11) “Pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan 

pendidikan  yang  terorganisir  diselenggarakan  diluar  sistem  pendidikan  formal, 

diselenggarakan  secara  tersendiri  atau merupakan  bagian  penting  dari  sebuah  sistem 

yang lebih luas dengan maksud memberikan layanan khusus kepada warga belajar atau 

membantu  mengidentifikasi  kebutuhan  belajar  agar  sesuai  dengan  kebutuhan  dan 

memncapai  tjuan belajarnya”. Peran  tenaga pendidik dalam mencerdaskan kehidupan 

anak  bangsa  perlu mendapat  dukungan  penuh  dari  pendidik  (guru)  itu  sendiri  selain 

pemerintah  dan  LSM  yang  bergerak  dibidang  pendidikan  pada  sekolah  alam  berupa 

pendidikan  nonformal,  tentunya  menampilkan  model  belajar  yang  menarik  untuk 

peserta didik dengan pendekatan pembelajaran terhadap kebiasaan mereka sehari‐hari 

kemudian  dikembangkan  dalam  kontek  pendidikan  yang menjurus  pada  peningkatan 

komunikasi siswa KAT berinteraksi.  

Pelayanan  untuk membawa  peradaban  Komunitas  Adat  Terpencil  (KAT)  pada 

kehidupan  yang  lebih  baik  dan  mengajak  pemerintah  dan  tenaga  pendidik  serta 

stakeholder  terkait    agar  lebih  peduli  terhadap  peran mereka  sebagai  suatu  wadah 

memperbaiki  nasib  pendidikan  nasional  termasuk  Komunitas  Adat  Terpencil. 

Pengelolaan komunikasi dilakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri  KAT terhadap 

hal‐hal  baru  yang  mereka  temui  dan  untuk  mempertahankan  budaya  yang  mereka  

miliki  tanpa  harus    terkikis  oleh  perkembangan    zaman. Menurut  Jalaludin  Rachmat 

dalam  Alo,  Liliweri  (2011:119) mengatakan  komunikasi  yang  efektif  ditandai  dengan 

interpersonal  yang  baik.  Melalui  komunikasi  KAT  mampu  saling  bertukar  fikiran, 
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informasi, dan sebagainya. Hal  ini akan membuat mereka saling mempengaruhi dalam 

interaksi seperti yang dituliskan Acta Diuma  (2013:2) dalam  jurnalnya bahwa,  interaksi 

mempengaruhi  pemikiran,  perasaan  dan  cara  mereka  menginterperensikan  sebuah 

informasi. 

Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  mendeskripsikan 

pengelolaan komunikasi  lisan dan tulisan pada KAT pada sekolah alam di Sungai Dahan 

Desa  Muara  Kilis  Kecamatan  Tengah  Ilir  Kabupaten  Tebo.  Pengelolaan  komunikasi 

berkaitan  dengan  indikator:  komunikasi  lisan  dan  tulisan mampu menumbuhkan  rasa 

percaya diri KAT berinteraksi menggunakan bahasa melayu atau bahasa  Indonesia dan 

menyusun model pengelolaan komunikasi  lisan dan  tulisan berkaitan dengan  interaksi 

kolaborasi bahasa melayu atau bahasa  indonesia pada Komunitas Adat Terpencil pada 

sekolah alam di Sungai Dahan Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain evaluatif (Denzim  

dan  Licoln dalam Moelong,  2005:  5). Menurut  Sutama  (2012:  61)  Penelitian  kualitatif 

lebih memberikan tekanan kepada pemahaman dan makna, berkaitan erat dengan nilai‐

nilai  tertentu,  lebih menekankan pada proses dari pada pengukuran, mendeskripsikan, 

menafsirkan, memberi makna tidak cukup dengan penjelasan belaka dan memanfaatkan 

multimetode dalam penelitian. Data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. 

Sumber  data  informan,  peristiwa  dan  aktivitas  (Moeloeng,  2006:  157).  Teknik 

pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan  analisis dokumen  (Amirul Hadi, 

1998: 94).  Teknik  analisis data dengan  analisa  taksonomi dan  komponensial. Validitas 

data dengan kredibility, transferability, dependability dan konfirmability. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Perencanaan pembelajaran  komunikasi pada KAT pada  sekolah  alam,  awalnya 

sebelum  disusun  perencanaan  pembelajaran  komunikasi,  guru  melakukan  penelitian 

dan  pengembangan  terhadap  kebiasaan  sehari‐hari  Komunitas  Adat  Terpencil  pada 
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sekolah  alam  berkaitan  dengan  pembelajaran  komunikasi  ini  dilakukan  melalui 

perencanaan kegiatan tahunan, harian dan menentukan model pengelolaan komunikasi 

yang akan diterapkan di sekolah alam pada Komunitas Adat Terpencil di Sungai Dahan 

Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo. Pengelolaan Komunikasi yang 

dilakukan  pada  Komunitas  Adat  Terpencil  pada  sekolah  alam  di  Sungai  Dahan  Desa 

Muara  Kilis  Kecamatan  Tengah  Ilir  Kabupaten  Tebo:  1)  Pelaksanaan  pembelajaran 

komunikasi  yang  dilakukan  oleh  guru  dan  siswa  atau  sebaliknya.  2)  Pengembangan 

model komunikasi pada KAT mengacu pada jenis komunikasi yang selama ini digunakan. 

3) Perencanaan pembelajaran komunikasi. 4) Evaluasi pembelajaran komunikasi melaui 

proses  dan  cara  berfikir  untuk mengoreksi  dan melihat  hasil.  Hal  ini  sesuai  dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Carpenter, at al (2013:79‐97), menunjukkan bahwa dalam 

pembelajaran  komunikasi  perencanaan  dilakukan  dengan  menentukan  model 

pengelolaan komunikasi. Program kerja dan jadwal kelompok kerja tersusun baik untuk 

setiap minggu, bulan maupun triwulan serta satu semester. 

 Pengembangan model  komunikasi  pada  KAT mengacu  pada  jenis  komunikasi 

yang selama ini digunakan pengguna aktif ICT, menggunakan internet untuk komunikasi 

sering dengan orang‐orang yang  tinggal di komunitas mereka  sendiri bersama dengan 

komunitas  lain dan di tempat  lain di Kanada. Para komunitas anak terpencil  juga akrab 

dengan  telemedicine, menggunakan  internet dalam berbagai  cara untuk melestarikan 

budaya mereka,  dan mengidentifikasi  banyak  strategi  untuk mendukung  penggunaan 

ICT yang efektif.  

Program kerja dan jadwal kelompok kerja tersusun baik untuk setiap minggu, 

bulan  maupun  triwulan  serta  satu  semester.  Hal  ini  seperti  diungkapkan  dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Danny Meirawan (2010) yang menyatakan bahwa untuk 

mewujudkan  atau  mendarah  dagingkan  budaya  yang  menjadi  karakter  manusia 

bermartabat melibatkan keikutsertaan berbagai pihak melalui transformasi budaya dan 

pendidikan sepanjang hayat bagi semua. 
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Pengelolaan  pembelajaran  komunikasi  pada  KAT  menunjukkan  bahwa  

pelayanan  komunikasi  mengalami  beberapa  kendala  dalam  pengelolaan  komunikasi 

diantaranya adalah kurang adanya  rasa percaya diri mereka  saat   berinteraksi dengan 

hal baru atau masyarakat di luar KAT. Pelayanan komunikasi dilakukan mulai dari materi 

hingga media yang digunakan dalam KBM (Kegiatan Belajar Mengajar). Komunikasi dan 

interrelationships antar personal di sekolah alam pada komunitas adat terpencil Sungai 

Dahan Desa Muara Kilis dengan menggunakan metode verbal dan semi  formal dengan 

jaringan komunikasi berbentuk lingkaran.  

Model  komunikasi  Lasswell merupakan model  komunikasi  sederhana,  yang 

hanya    memuat  komponen‐komponen  sistem  komunikasi  yang  juga  bersifat  linier 

(model  ini menggambarkan  bagaimana  sumber  pesan menyampaikan  pesan).  Laswell 

mengemukakan  tiga  fungsi  komunikasi,  yaitu  :  1)  Pengawasan  lingkungan,  2)  Korelasi 

berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan, dan 3) Transmisi 

warisan sosial.  Model  ini merupakan  versi  verbal  dari model  Shannon  dan Weaver, 

melihat komunikasi sebagai  transmisi pesan: Model  ini mengungkapkan  isu “efek” dan 

bukannya “makna”. Efek secara tak langsung menunjukkan adanya perubahan yang bisa 

diukur  dan  diamati  pada  penerima  disebabkan  unsur‐unsur  yang  bisa  diidentifikasi 

dalam prosesnya. Model ini lebih sesuai diterapkan pada kajian komunikasi massa. 

Pelayanan  komunikasi  dilakukan  mulai  dari  materi  hingga  media  yang 

digunakan dalam KBM  (Kegiatan Belajar Mengajar). Komunikasi dan  interrelationships 

antar personal dalam sekolah alam pada komunitas adat terpencil di Sungai Dahan Desa 

Muara Kilis menggunakan metode verbal dan semi  formal dengan  jaringan komunikasi 

berbentuk  lingkaran.  Komunikasi  semi  formal  disini  maksudnya  bahwa  komunikasi 

formal  (lateral,  diagonal,  ke  atas,  ke  bawah)  yang  mengedepankan  tugas  dan 

tanggungjawab  masing‐masing  orang  tetap  dilaksanakan  namun  terdapat  nilai‐nilai 

kekeluargaan dan keramah‐tamahan yang melandasi.  

Komunikasi  merupakan  suatu  proses  pertukaran  informasi  antar  individu 

melalui  suatu  sistem  yang  (lazim),  baik  dengan  simbol‐simbol,  sinyal‐sinyal  maupun 
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perilaku atau tindakan. Jadi dalam komunikasi terdapat suatu proses dan  simbol‐simbol 

yang  mengandung  arti.  Arti  atau  makna  simbol  disini  tentu  saja  tergantung  pada 

pemahaman  dan  persepsi  komunikan  sehingga  ada  umpan  balik  (feedback)  bagi 

komunikan  setelah mendapatkan pesan. Oleh karena  itu, komunikasi akan efektif dan 

tujuan  komunikasi  akan  tercapai,  apabila  masing‐masing  pelaku  yang  terlibat  di 

dalamnya mempunyai persepsi yang sam terhadap simbol.  

Komunikasi  antara  pengelola  dan  orang  tua  murid  dilakukan  sejak  masa 

pendaftaran  melalui  wawancara  untuk  menyamakan  visi  antara  orang  tua  dengan 

sekolah tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di Sekolah 

Alam pada Komunitas Adat Terpencil tersebut. Hasil wawancara dengan salah satu wali 

murid Komunitas Adat Terpencil menyatakan: ” Akeh orang tuo mendokong pengelolaan 

komunikasi  nan  diajarkan  di  perumahan,  akeh  paling  senang    nakan‐nakan  akeh 

pelajoan  komunikasi.  Kamia  maharop  pembalajoan  komunikasi  nyelamo  uje  ado 

naunganye  perluku  dalom  basaeng  ditongah  kemajuan  jaman  (kami  orang  tua 

mendukung penelolaan komunikasi yang diterapkan dipemukiman, kami sangat senang 

anak‐anak  kami diajarkan  komunikasi. Kami berharap pembelajaran  komunikasi dapat 

merubah kehidupan anak cucu kami dalam bersaing di tengah perkembangan zaman)”. 

Komunikasi yang baik  telah dilakukan di Sekolah Alam pada Komunitas Adat 

Terpencil  tersebut.  Komunikasi  tersebut meliputi  komunikasi  internal  dan  komunikasi 

eksternal. Komunikasi internal diwujudkan melalui pertemuan mingguan dan pertemuan 

insidental antara para pengelola  sekolah. Sedangkan komunikasi eksternal diwujudkan 

melalui  komunikasi  antara pihak  sekolah dengan para orang  tua. Penelitian  ini  sesuai 

dengan  penelitian  Sankhulani,  L  (2007),  tentang  “Responding  to  the  needs  of  the 

community: Examining  the educational opportunities  for girls  in  rural Malawi”. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk menetapkan keberadaan Sara Komunikasi Initiative (SCI), 

program intervensi putri, yang telah diperkenalkan ke sekolah‐sekolah di pedesaan yang 

dipilih. Selama kunjungan awal, mewawancarai kepala guru, guru, murid dan orang tua.  
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Penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian dari Pane, Debra Mayes dan 

Salmon Angela (2009:282) dalam artikelnya menyebutkan “The fundamental root of this 

problem  is an epistemological crisis‐ how we  think about knowledge and  literacy  (Lee, 

2005:  282)  disebutkan  dasar masalah  ini  adalah  epistemologis  krisis  bagaimana  kita 

berpikir  tentang  pengetahuan  dan  keaksaraan.  Untuk  itu  peran  pendidik  dan 

stakeholder  terkait  sangatlah  penting  dalam  hal  ini  yaitu  memberikan  pengetahuan 

berkomunikasi.  Memberikan  pelayanan  komunikasi  pada  Komunitas  Adat  Terpencil 

disesuaikan  dengan  dialek  dasar mereka  sesuai  dengan  data  dan  budaya  yang  ada, 

kemudian  tahap  demi  tahap  diperkenalkan  dialek  komunikasi  yang  semi  formal 

kemudian untuk menuju pada dialek terhadpa komunikasi yang formal. 

Peran  tenaga  pendidik  dalam memberikan  pembelajaran  komunikasi  agar 

bisa dipahami oleh KAT dalam penyampainnya. Guru atau pendidik memiliki  tanggung 

jawab mutlak  sebagai  sumber  daya manusia  yang  harus  secara  penuh  rasa  tanggung 

jawab memiliki  kompetensi, mengingat  peran  guru  di  sini  adalah  sumber  pesan  yang 

sengaja di  informasikan  kepada  sekelompok,  atau  individu dalam posisi peserta didik, 

dan anak dalam posisi obyek penerima pesan senantiasa beranggapan bahwa pembawa 

pesan adalah seseorang yang memiliki kompetensi handal sebagai penyampai informasi 

yang  dalam  hal  ini  adalah  guru.  Pendidik  dituntut  kreatif  dan  inovatif  dalam 

menyampaikan materi dan memperagakan media komunikasi.   

Hal  tersebut  relevan  dengan  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Warren  dan 

Quine (2012:12‐26), tentang  Supporting Teachers’ Professional Learning at a Distance: A 

Model  for  Change  in  At‐risk  Contexts.  Peneliti menjelaskan  bahwa  efektivitas model 

pembelajaran dikembangkan untuk mendukung masyarakat pedesaan dan  terpencil di 

Queensland dengan peran serta guru profesional dan handal,   peran guru berpengaruh 

terhadap  anak didik, diantaranya:    sikap mereka,  kepercayaan dan praktek pedagogis 

dalam  kaitannya  dengan  pembelajaran,  harapan  mereka  belajar  siswa  mengalami 

peningkatan, tingkat kepercayaan diri mereka untuk menjadi pelaksana  inovatif, kreatif 

dan eksperimental yang baru dan  pembangunan berkelanjutan bagi mereka dari guru. 
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Minat belajar pada Komunitas Adat Terpencil dalam menerima pembelajaran 

komunikasi  awalnya mengalami  kesulitan  dalam menerima  pembelajaran  komunikasi 

karena  perbedaan  dialek,  namun  akhirnya  KAT mulai menerima  dan  tertarik. Adapun 

perkembanagan KAT dalam berinteraksi dengan hal‐hal baru atau masyarakat diluar KAT 

setelah  mengikuti  pembelajaran  komunikasi  dijelaskan  bahwa  setelah  KAT  diajarkan 

berkomunikasi dan makna dari komunikasi mereka mengalami perkembangan yang baik 

dalam  berinteraksi  yang  biasanya  kalau  disapa  tidak  menjawab  atau  lari,  sekarang 

setelah memberi respon dengan menjawab atau bertanya balik (feed back). 

Komunikasi yang biasa digunakan KAT  saat berinteraksi dengan masyarakat 

bukan KAT yaitu bahasa  isyarat, namun  setelah dilakukan pengembangan pengelolaan 

komunikasi yang diterapkan dalam pembelajaran mereka akhirnya dapat berkomunikasi 

dengan menggunakan bahasa melayu atau bahasa  Indonesia meski belum begitu baik 

dalam  penggunaannya.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  kemajuan  pada  KAT  dalam 

menerima pembelajaran Komunikasi. 

Upaya  pemberdayaan  Komunitas  Adat  Terpencil  ditujukan  untuk 

meningkatkan taraf kesejahteraan sosial mereka, sehingga harkat dan martabat mereka 

dapat  setaraf  dengan  bangsa  Indonesia  pada  umumnya.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil 

penelitian  dari  Dean  H.  Hepworth  (2009)  menyatakan; Social  workers  professional 

relationships are built on regard  for  individual worth and dignity, and are advanced by 

mutual participation, acceptance,  confidentialy, honesty and  responsibility handling of 

conflict .  Pekerja  sosial  profesional  membangun  relasi  melalui  pengakuan  terhadap 

martabat  dan  harga  diri  individu,  dengan  berpartisipasi,  penerimaan,  kerahasiaan, 

keramahan dan tanggung jawab dalam menangani konflik. 

Pengembangan  komunikasi  yang  dilakukan  pada  Komunitas Adat  Terpencil 

pada  sekolah  alam  dapat  dijelaskan  beberapa  hal,  yaitu  Kesulitan  yang  dihadapi  saat 

mengembangkan  komunikasi  melalui  bahasa  daerah  dan  bahasa  Indonesia  adalah 

pengajar harus menguasai dialek KAT yang kemudian ditranslate ke bahasa Daerah dan 

bahasa  Indonesia untuk kemudian dikembangkan pada siswa KAT. Hal  ini sebagaimana 
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dikemukakan Olufunke  MA,  Wuraola  CA  dan  Oluwafunmilola  (2010:102‐105)  dalam 

jurnalnya yang melakukan penelitian mengapa komunikasi yang efektif diperlukan untuk 

pembangunan masyarakat pedesaan untuk dipertahankan. Penelitian ini memanfaatkan 

penelitian  survei deskriptif. Populasi  terdiri dari  laki‐laki dan perempuan di komunitas 

pedesaan Akinyele wilayah pemerintah lokal Oyo. Sampel dari 133 pria dan wanita yang 

digunakan  untuk  penelitian.  Data  yang  dikumpulkan  menjadi  sasaran  analisis 

persentase.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  komunikasi  yang  efektif  akan 

menimbulkan  partisipasi  aktif  anggota  dalam  pengembangan  masyarakat.  Ia  juga 

mengungkapkan  bahwa  ketika  kelompok  masyarakat  yang  terlibat  dalam  strategi 

komunikasi,  itu  membantu  mereka  mengambil  kepemilikan  inisiatif  pembangunan 

daripada melihat diri mereka sebagai penerima manfaat pembangunan. 

 Namun demikian, kadang masyarakat KAT malu atau  tidak percaya diri bila 

berinteraksi dengan hal yang baru atau masyarakat diluar KAT (bukan KAT), adapun yang 

menyebabkan masyarakat KAT malu atau tidak percaya diri bila berinteraksi dengan hal 

yang baru atau masyarakat diluar KAT  (bukan KAT) adalah karena dari  segi kehidupan 

seharian mereka merasa  berbeda  baik  dalam  berpenampilan,  dialek  yang  digunakan 

maupun cara pandang. 

Masyarakat  KAT mendukung  pengelolaan  komunikasi  yang  diterapakan  di 

pemukiman KAT. Respon yang ditunjukkan orang tua sangat baik,  inilah yang membuat 

pengajar  semakin  semangat  dalam melakukan  pengelolaan  komunikasi  pada  KAT.  Di 

samping  itu, kesulitan yang dihadapi oleh pengajar  selama mengajar  siswa KAT dalam 

komunikasi  yaitu  ”Kesulitan  dalam  berdialog,  karena  pendidik  terlebih  dahulu  harus 

mempelajari dialek KAT”. Penyebab masyarakat KAT malu  atau  tidak percaya diri bila 

berinteraksi dengan hal yang baru atau masyarakat di  luar KAT adalah dalam hal dialek 

yang mereka gunakan dan mereka merasa berbeda dari segi fisik dan penampilan serta 

gaya hidup. 

Fasilitas  pendidikan  yang  harus  disediakan  untuk mendukung  kemampuan 

berkomunikasi pada KAT yaitu media komunikasi seperti buku‐buku pelajaran,  televisi, 
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foto/  gambar  dan  alat  bermain  lainnya.  Upaya  pencerdasan  penduduk  terpencil  ini 

dilakukan  dengan  banyak  cara  dan  metode.  Metode  yang  diberikan  juga  tidak 

menghilangkan kebiasaan positif mereka yang berasal dari akar  rumput dan adiluhung 

secara  turun‐temurun.  Sentuhan  yang  diberikan  dalam  pendidikan  alternatif  yang 

diberikan  bagi masyarakat  penduduk  terpencil  adalah  sentuhan  yang  tulus  dan  khas 

karena  keikhlasan dalam mendidik masyarakat  terpencil adalah hal utama  yang harus 

dimiliki oleh para pendidik yang akan terjun ke sana.  

Hasil  evaluasi  dapat  digunakan  untuk  lebih  meningkatkan  kualitas 

pembelajaran komunikasi di KAT pada sekolah alam melalui pembelajaran  lisan melalui 

media dan menterjemahkan dari bahasa asli KAT ke dalam bahasa Melayu dan Bahasa 

Indonesia. Setelah diketahui maka hasilnya mampu berkomunikasi  lisan di depan kelas, 

mampu berkomunikasi dengan orang tua (bukan KAT). Adapun komunikasi tulisan yang 

dulunya  belum  memahami  dan  tahu  maksudnya  setelah  dilakukan  langkah‐langkah 

strategi pembelajaran komunikasi maka dievaluasi yang hasilnya bahwa  siswa mampu 

menyampaikan  pesan  secara  lisan,  mampu  bercerita,  berpidato  dan  dapat 

menyampaikan pesan kepada orang lain (bukan KAT). 

Hal  tersebut  relevan dengan penelitian  yang dilakukan Hussain, Wang, dan 

Rahim  (2012:1‐6)  yang meneliti  tentang  “E‐learning  Services  for  Rural  Communities”, 

(Pengembangan  model  belajar  komunikasi  di  daerah  pedesaan).  Penelitian  ini 

menawarkan model metodologi  pengajaran  baru  dengan meningkatkan  pemanfaatan 

sistem manajemen pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Karakteristik dasar dan 

aspek  teknis  akan  dipertimbangkan  juga.  Penelitian  ini  juga  mempromosikan 

pengembangan dan penggunaan teknologi open source. Peneliti ini menjelaskan bahwa 

bahwa teknologi pendidikan baru harus diadopsi dalam rangka memberikan pendidikan 

modern  dengan  metodologi  pengajaran  yang  baru  dan  pembelajaran  kolaboratif. 

Teknologi  informasi dapat memainkan peran penting dengan memperkenalkan  ajaran 

baru  dan  belajar  praktek  sehingga  merevolusi  sistem  pendidikan.  Mengingat 

meningkatnya  popularitas  e‐learning,  sangat  berharga  untuk  menawarkan  fasilitas 
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seperti  di  daerah  pedesaan  untuk  mengurangi  kesenjangan  digital  dan  mendukung 

dalam  proses  pembangunan  pedesaan  dengan  ikut  serta  dalam  faktor‐faktor  sosial‐

ekonomi.  

Simpulan 

Pengembangan  model  pengelolaan  komunikasi  di  sekolah  alam  pada 

Komunitas  Adat  Terpencil  Sungai  Dahan  Desa  Muara  Kilis  Kecamatan  Tengah  Ilir 

Kabupaten  Tebo  sebagai  berikut:  Pengelolaan  Komunikasi  yang  dilakukan  pada 

Komunitas  Adat  Terpencil  pada  sekolah  alam: Memberikan  layanan  komunikasi  pada 

Komunitas  Adat  Terpencil,  yaitu  pelayanan  komunikasi  dilakukan  mulai  dari  materi 

hingga media yang digunakan dalam KBM (Kegiatan Belajar Mengajar), Komunikasi dan 

interrelationships antar personal dalam sekolah alam pada Komunitas Adat Terpencil di 

Sungai Dahan Desa Muara Kilis menggunakan metode verbal dan  semi  formal dengan 

jaringan  komunikasi  berbentuk  lingkaran.  Komunikasi  semi  formal  disini  maksudnya 

bahwa komunikasi  formal  (lateral, diagonal, ke atas, ke bawah)  yang mengedepankan 

tugas  dan  tanggungjawab  masing‐masing  orang  tetap  dilaksanakan  namun  terdapat 

nilai‐nilai  kekeluargaan dan keramah‐tamahan yang melandasi, peran  tenaga pendidik 

dalam  memberikan  pembelajaran  komunikasi  agar  bisa  di  pahami  oleh  KAT  dalam 

penyampaiannya,  yaitu  Pendidik  dituntut  kreatif  dan  inovatif  dalam  menyampaikan 

materi dan memperagakan media komunikasi.  

Guru adalah salah satu komponen yang sangat vital dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran  di  sekolah,  guru  juga  memiliki  peranan  penting  dalam  usaha 

pembentukan sumber daya manusia yang potensial dalam bidang pembangunan, Minat 

belajar pada Komunitas Adat Terpencil dalam menerima pembelajaran komunikasi, Hasil 

temuan  dengan  wawancara  diketahui  bahwa  di  awal  pembelajaran  KAT  mengalami 

kesulitan  dalam  menerima  pembelajaran  komunikasi  namun  akhir‐akhir  ini  mereka 

mulai menerima dan  tertarik. Adapun perkembanagan KAT dalam berinteraksi dengan 

hal‐hal baru  atau masyarakat diluar KAT  (bukan KAT)  setelah mengikuti pembelajaran 

komunikasi  dijelaskan  bahwa  setelah  KAT  diajarkan  berkomunikasi  dan  makna  dari 



13 

 

komunikasi  mereka  mengalami  perkembangan  yang  baik  dalam  berinteraksi  yang 

biasanya  kalau  disapa  tidak  menjawab  atau  lari,  sekarang  setelah  memberi  respon 

dengan menjawab atau bertanya balik (feed back). 

Pengembangan  Komunikasi  yang  dilakukan  pada  Komunitas  Adat  Terpencil 

pada  sekolah alam: Kesulitan yang dihadapi  saat mengembangkan komunikasi melalui 

bahasa  daerah  dan  bahasa  Indonesia  pada  Komunitas  Adat  Terpencil,  yaitu  pengajar 

harus menguasai dialek KAT yang kemudian ditranslate ke Bahasa daerah dan bahasa 

Indonesia  untuk  kemudian  dikembangkan  pada  siswa  KAT,  berdasarkan  hasil  temuan 

diketahui  bahwa  kesulitan  yang  dihadapi  saat  mengembangkan  komunikasi  melaui 

bahasa daerah dan bahasa  Indonesia pada Komunitas Adat Terpencil  adalah pengajar 

harus menguasai dialek KAT yang kemudian ditranslate ke bahasa daerah dan bahasa 

Indonesia  untuk  kemudian  dikembangkan  pada  siswa  KAT,  fasilitas  pendidikan  yang 

harus disediakan untuk mendukung kemampuan berkomunikasi pada KAT, yaitu Media 

komunikasi seperti buku‐buku pelajaran, foto/ gambar, televisi dan alat bermain lainnya.  

Upaya pencerdasan penduduk terpencil  ini dilakukan dengan banyak cara dan 

metode. Pendidikan yang  tepat bagi penduduk penduduk  terpencil  tentunya bukanlah 

pendidikan  formal  yang mengikat bagi mereka. Pendidikan  yang  tepat bagi penduduk 

terpencil  adalah  pendidikan  yang  fleksibel  dengan  tidak meninggalkan  kekhasan  dari 

kekayaan  khazanah  adat  istiadat  mereka,  sehingga  lebih  tepat  dikatakan  sebagai 

pendidikan alternatif yang ranahnya bisa formal, informal ataupun nonformal.  
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