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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Dalam kehidupan, manusia membutuhkan interaksi dengan manusia 

lain untuk memenuhi kodratnya sebagai makhluk sosial. Sebuah interaksi 

diperlukan agar manusia mampu bersosialisasi di dalam lingkungan tempat 

tinggalnya. Dengan adanya kebutuhan interaksi sosial pada seseorang, 

maka komunikasi adalah salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. 

Komunikasi merupakan kunci dari segala kegiatan, untuk bersosialisasi 

kepada orang lain agar tidak menimbulkan kesalahanpahaman. Secara 

terminologis Komunikasi adalah proses penyampaian pernyataan atau 

pesan dari seseorang kepada orang lainnya. Dapat diartikan bahwa yang 

terlibat komunikasi adalah manusia. Seperti yang sudah diketahui bahwa 

manusia sejak lahir bahkan masih di dalam kandungan sudah melakukan 

proses komunikasi.  

Pada era sekarang komunikasi merupakan salah satu faktor penting 

untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain. Setiap hari orang selalu 

melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar untuk menjalin silaturahmi 

antar sesama. Di dalam masyarakat, tidak hanya komunikasi verbal saja 

yang biasa dilakukan untuk menyampaikan pesan, tetapi komunikasi non 

verbal juga sering digunakan untuk mendukung pernyataan dari 

komunikasi verbalnya. Proses komunikasi tidak hanya dilakukan oleh
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orang normal saja, tetapi semua orang yang ada di dunia ini membutuhkan 

orang lain untuk bertahan hidup.  

Apabila orang normal saja melakukan proses komunikasi untuk 

bersosialisasi, maka orang yang mempunyai kekurangan fisik pun ingin 

menjalin interaksi dengan orang lain. Tapi terkadang timbul rasa tidak 

percayaan diri, menutup diri, pasif dan jarang berkomunikasi dengan 

lingkungannya, karena merasa dirinya tidak sempurna secara fisik. 

Sehingga proses komunikasi tidak berjalan. Dengan melihat kejadian 

seperti itu maka orang yang mempunyai fisik sempurna hendaknya 

memotivasi orang tersebut agar mempunyai rasa kepercayaan diri untuk 

berinteraksi dengan orang lain seperti layaknya orang normal, memberi 

arahan positif yang akan mampu membuat kekurangan sebagai kelebihan.  

Komunikasi merupakan ujung tombak dari semua kegiatan yang 

dilakukan untuk tujuan tertentu. Macam-macam komunikasi yang umum 

ada di masyarakat misalnya komunikasi massa, komunikasi personal, 

intrapersonal, interpersonal, kelompok, antar budaya, organisasi dan 

sebagainya. Manusia melakukan semua itu agar apa yang ingin di 

sampaikan (pesan) itu, bisa mendapat balasan dengan proses yang sudah 

dilakukan. 

Komunikasi interpersonal (antarpribadi) menurut Mulyana (2010:81) 

adalah komunikasi antara orang satu dengan orang lain secara tatap muka, 

yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara 

langsung, baik secara verbal ataupun nonverbal. Komunikasi ini 
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merupakan salah satu komunikasi yang sering di gunakan oleh orang, 

karena memungkinkan untuk hasil yang maksimal. 

Seperti halnya yang terjadi pada salah satu kelompok volunteer 

Difabel For Humanity, yang menamakan diri dengan Perkumpulan atau 

Komunitas SCI (Spinal Cord Injury) dalam bahasa Indonesia Cidera 

Tulang Belakang, adalah salah satu komunitas yang di gagas beberapa 

orang yang mengabdikan diri untuk kaum Difabel korban gempa bumidi 

kota Klaten. Komunitas tersebut di bentuk dengan tujuan untuk 

penanganan dan pengobatan kaum difabel akibat gempa bumi 2006 silam 

yang melanda sebagian Jawa Tengah, pasca bencana alam tersebut banyak 

korban yang mengalami patah tulang dan sebagian lagi mengalami luka 

dicobitus. Data dari SCI, sepanjang 2007 setelah gempa bumi di Kota 

Klaten, ada sebanyak 72 orang menderita patah tulang. Sedangkan 23 di 

antaranya mengalami luka dicobitus. Dengan keadaan yang seperti itu 

maka dibentuklah komunitas SCI yang melakukan sosialisasi tentang 

dampak dan upaya perawatan luka dicobitus bagi difabel untuk 

mengurangi risiko kematian sehingga korban yang mengalami penyakit 

tersebut masih mempunyai semangat hidup untuk memperjuangkan masa 

depannya. 

Dari kejadian diatas peneliti tertarik untuk meneliti dan mencari 

informasi lebih lanjut tentang komunitas SCI (Spinal Cord Injury) yang 

berusaha untuk membantu para korban gempa bumi pada tahun 2006 lalu. 

Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, sehingga 
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muncul atau terbentuk kegiatan-kegiatan positif pasca gempa bumi. 

Sehingga peneliti ingin mengangkat judul penelitian tentang Komunikasi 

Difabel Korban Gempa Bumi (Studi Deskriptif Kualitatif Komunikasi 

Interpersonal Volunteer Perkumpulan SCI “Spinal Cord Injury” Klaten 

Terhadap Orang Difabel Korban Gempa Bumi 2006 Dalam Meningkatkan 

Motivasi Diri). 

Meninjau dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abraham 

Wahyu Nugroho (2009), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 

Sebelas Maret. Dengan judul penelitian Komunikasi Antarpribadi Antara 

Perawat Dan Pasien (Studi Deskriptif Kualitatif Aktivitas Komunikasi 

Terapeutik Antara Perawat Terhadap Pasien Di Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr.Moewardi Surakarta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

komunikasi terapeutik yang diterapkan RSUD Dr. Moewardi terdiri dari 

empat fase/tahap, yaitu fase pra interaksi, fase tindakan, fase evaluasi, dan 

fase dokumentasi. 

 Tinjauan selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Roosvina 

Lasdafi Ahimsha (2014), Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Dengan judul Pola Komunikasi Interpersonal 

Orang Dengan Lupus (Odapus) Dalam Masyarakat (Studi Fenomenologi 

Pola Komunikasi Interpersonal Orang Dengan Lupus (Odapus) Pada 

Komunitas Griya Kupu Solo Dalam Masyarakat). Hasil penelitian 

Penelitian ini menemukan bahwa pola komunikasi interpersonal Orang 

dengan Lupus (odapus) terbentuk karena adanya konsep diri positif. 
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Konsep diri positif tersebut dipengaruhi oleh faktor: usia, lingkungan 

sosial, kompetensi dan aktualisasi diri. Membaiknya pola komunikasi 

interpersonal subjek ditandai dengan muculnya Adanya keinginan untuk 

meneruskan keturunan, keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

sebagai makhluk sosial, keyakinan untuk mempertahankan hidup, 

kepercayaan diri untuk berkomunikasi dengan sesama, dan rasa empati. 

Dengan hasil tinjauan dari peneliti sebelumnya ada persamaan dan 

perbedaan dalam peneliti yang akan dilakukan. Persamaannya adalah 

sama-sama meneliti tentang komunikasi antar pribadi dengan orang yang 

berkebutuhan khusus atau difabel. Sedangkan untuk perbedaannya pada 

tinjauan pertama  meneliti mengenai penerapan komunikasi 

terapeutikterletak pada objek yang akan diteliti dan untuk tinjauan kedua 

berbeda jenis penelitiannya, karena tinjauan kedua menggunakan studi 

fenomenologi sedangkan penelitian disini akan menggunakan studi 

deskriptif kualitatif . 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana komunikasi interpersonal volunteer perkumpulan sci klaten 

terhadap orang difabel korban gempa bumi 2006 dalam meningkatkan 

motivasi diri ? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan lebih dalam 

tentang bagaimana komunikasi interpersonal volunteer perkumpulan sci 

“spinal cord injury” klaten terhadap orang difabel korban gempa bumi 
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2006 dalam meningkatkan motivasi diri korban yang mengalami patah 

tulang belakang pasca bencana, sehingga masih bisa bertahan sehingga 

saat ini. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada 

mahasiswa ilmu komunikasi terhadap perkembangan dan pendalaman 

dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya mengenai komunikasi yang 

di terapkan pada kehidupan sosial, yang fokusnya pada komunikasi 

interpersonal untuk tetap berkomunikasi dengan orang-orang di 

sekelilingnya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini akan memberi masukan bagi volunteer 

perkumpulan SCI (spinal cord injury) Klaten, apakah komunikasi 

antarpribadi yang dilakukan terhadap orang-orang difabel korban 

gempa bumi dalam membentuk kemandirian pasca bencana sudah 

berjalan dengan baik. 

E. Landasan Teori 

1. Komunikasi 

Komunikasi (communication) berasal dari bahasa Latin 

communis yang berarti sama. Communico, communicatio atau 

communicare berarti membuat sama (make to common).  Komunikasi 

merupakan hubungan kontak manusia baik individu maupun kelompok. 
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Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak komunikasi adalah 

bagian dari komunikasi manusia itu sendiri. Sejak lahir pun manusia 

sudah melakukan proses komunikasi dengan lingkungan sekitar. Dalam 

menjalin rasa kemanusiaan yang akrab diantara sesama masyarakat 

harus mampu menjalin keakraban harus ada saling pengertian. Jika 

seseorang bisa mengerti apa maksud orang lain pasti komunikasi yang 

ada akan berjalan dengan lancar tanpa adanya noice di dalam 

komunikasi.  

Komunikasi secara terminologis adalah proses penyampaian 

pernyataan atau pesan dari seseorang kepada orang lain. Dapat diartikan 

bahwa yang terlibat komunikasi adalah manusia. Manusia sebagai 

mahluk sosial memerlukan manusia lain untuk berinteraksi. Lasswel 

dalam Dedy (2010:69), menyatakan bahwa “Cara yang baik ntuk 

menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan Who 

Says What In Which Chanel To Whom With What Effect?” atau Siapa 

Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh 

Bagaimana? 

                                                         Gambar I 

 

 

 

 

 

Model komunikasi menurut Harold Lasswell dalam Muhammad (2007:5-6) 

siapa 
(pembicara) 
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Maksud dari model komunikasi dari Lasswell ini bahwa dengan 

pertanyaan who tersebut adalah menunjuk kepada siapa orang yang 

mengambil inisiatif untuk memulai komunikasi atau “penjaga gerbang”, 

Sedangkan unsur pesan merupakan bahan untuk analisis isi. Selanjutnya 

saluran komunikasi dikaji dalam analisis media, dan unsur penerima 

dikaitkan dengan khalayak dengan tujuan untuk mempengaruhi 

sehingga mendapatkan dampak dari pesan yang dikirim. Di dalam 

komunikasi Interpersonal tentunya pengirim pesan setelah mengirim 

pesan melalui chanel yang di pilih kepada penerima pesan, 

menginginkan efek yang positif bagi keduanya sehingga menginginkan 

adanya feedback atau balasan dari penerima pesan, yang berarti si 

penerima benar-benar paham dengan pesan yang dikirim. 

Dalam hal ini komunikasi merupakan faktor yang penting dalam 

memainkan peranan yang penting, apalagi manusia modern pada era 

ini. Menurut Widjaja (2002 : 1), manusia modern adalah manusia yang 

cara berpikirnya tidak spekulatif tetapi berdasarkan logika dan rasional 

dalam melaksanakan segala kegiatan dan aktivitasnya. Untuk 

keberhasilan suatu komunikasi seseorang harus mengetahui dan 

mempelajari unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, pesan, 

chanel receiver dan terakhir jika diperlukan feedback.  

Depari, dalam Widjaja (2002:1). memberikan pengertian 

komunikasi; Komunikasi Dalam Organisasi : Komunikasi adalah proses 

penyampaian gagasan, harapan, pesan yang disampaikan melalui 
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lambang tertentu yang mengandung arti, dilakukan oleh penyampaian 

pesan (source, communicator, sender) ditujukan kepada penerima pesan 

(receiver,communicator atau audience) dengan maksud mencapai 

kebersamaan (commonnees). 

Istilah komunikasi saat ini sudah  demikian populer dan 

gunakan oleh kebanyakan orang. Komunikasi adalah inti dari semua 

hubungan sosial, manusia sebagai makhluk individu memiliki rasa ingin 

tahu, maju dan berkembang maka salah satu sarananya adalah 

komunikasi. Seperti yang dikemukakan oleh seorang tokoh komunikasi: 

bahwa “Communication is human existen and social procces”. Melalui 

komunikasi seseorang dapat mempengaruhi dan mengubah sikap  dan 

tingkah laku orang lain, membentuk suatu kelompok dengan tujuan 

tertentu. 

Seperti pada kasus penelitian ini akan menjelaskan, 

menggambarkan dan mendeskripsikan sebuah komunitas yang di 

bentuk beberapa orang, menamakan perkumpulan SCI (Spinal Cord 

Injury). Komunitas tersebut melakukan proses komunikasi dengan 

orang-orang difabel korban gempa 2006 lalu yang menderita patah 

tulang dan dicobitus. Menjadi relawan memerlukan sebuah visi misi 

untuk sebuah tujuan tertentu, maka harus melakukan komunikasi secara 

efektif agar mudah dalam penerimaan pesannya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses 

penyampaian dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. 
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Bertujuan bahwa pesan tersebut dapat diterima seorang komunikan dan 

paham dengan pesan yang disampaikan, sehingga tidak akan terjadi 

kesalahpahaman dalam berkomunikasi serta berinteraksi dengan sesama 

manusia. Komunikasi akan berhasil dan berjalan dengan baik apabila 

timbul saling pengertian dan pemahaman anatara kedua belah pihak. 

2. Komunikasi Interpersonal  

SCI (spinal cord injury) Klaten merupakan sebuah kumpulan 

orang yang mempunyai satu tujuan untuk menjembatani hubungan 

antara orang difabel korban bencana alam dengan orang sekitarnya. 

Dengan melakukan komunikasi dan salah satunya mengadakan diskusi-

diskusi umum tentang pengobatan dan motivasi dalam sebuah 

acara,menjadi salah satu perkumpulan yang dibentuk dengan satu 

tujuan. Didalam sebuah perkumpulan, komunikasi menjadi salah satu 

hal yang penting untuk melaksanakan tugas-tugas yang diemban oleh 

orang-orang yang tergabung dalam perkumpulan tersebut. Mereka 

harus satu suara agar para korban bencana alam bisa pulih dan 

mempunyai rasa percaya diri kembali dan mandiri, sehingga bisa 

merawat dirinya serta berinteraksi dengan orang lain layaknya orang 

normal. 

Menurut Griffin dalam Liliweri (2015:77) tujuan umum 

komunikasi yang dilakukan manusia meliputi : (1) mengirimkan-

mengetahui informasi, (2) menyatakan-menghayati emosi, (3) 

menghibur-menikmati), (4) mendidik-menambah pengetahuan, (5) 
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memengaruhi-mengubah sikap, (6) mempertemukan harapan-harapan 

sosial. 

Komunikasi interpersonal merupakan salah satu proses 

komunikasi yang sering dilakukan orang untuk membentuk suatu 

hubungan dan dirasakan lebih efektif, karena bisa mendapatkan umpan 

balik secara langsung dan memungkinkan untuk hasil yang maksimal. 

Komunikasi interpersonal (antarpribadi) menurut Mulyana (2010:81) 

adalah komunikasi antara orang satu dengan orang lain secara tatap 

muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang 

lain secara langsung, baik secara verbal ataupun nonverbal.  

Komunikasi interpersonal terjadi secara langsung, melibatkan 

sejumlah orang atau hanya dua orang yang sedang berbicara, serta 

adanya umpan balik yang bersifat segera. Dengan adanya pernyataan 

seperti itu para ahli komunikasi pada awalnya menyebut bahwa 

komunikasi tatap muka (face to face communication) atau komunikasi 

interpersonal merupakan bentuk komunikasi yang memiliki efek dan 

pengaruh yang paling kuat, Morissan (2014:21). 

Didalam komunikasi interpersonal terdapat karakteristik yang 

disebut Referensi diri dan Reflektifitas diri. Referensi diri merupakan 

makna yang dipelajari untuk di lampirkan kedalam sebuah simbol yang 

akan kita maknai dan ada simbol-simbol yang di gunakan orang lain 

mencerminkan sebuah pengalaman tersendiri. Dengan demikian segala 

sesuatu yang dikatakan, dikerjakan serta cara kita menafsirkan kata-kata 
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orang lain beserta tindakan diri sendiri merupakan refleksi atau 

cerminan dari pernyataan tentang maksud, pengalaman, kebutuhan dan 

harapan seseorang. Sedangkan karakteristik Refleksi diri atau kesadaran 

diri merupakan kapasitas dan kemampuan untuk berfikir tentang 

pertemuan dan keberadaan kita, tentang komunikasi dan perilaku 

manusia. Dengan kemampuan memungkinkan diri kita untuk 

menetapkan tujuan, mengukur kemajuan serta meraih harapan 

seseorang.  

Pada dasarnya semua aktivitas komunikasi antarpersonal yang 

dilakukan dimulai dan berakhir pada diri kita seorang komunikator. 

Menurut Liliweri (2015:179), ada beberapa dimensi “self” yang bisa 

dihubungkan dengan komunikasi antarpersonal yaitu : 

a. Self (self-concept, self-awareness, dan self-esteem) 

Self-concept (konsep diri/ identitas diri), berkenaan 

dengan bagaimana seseorang mengenal dirinya secara 

konsisten dengan label yang diberikan kepada dirinya. Jika 

orang lain, berpikir positif atau negatif pada diri kita maka 

akan bisa membantu untuk mengevaluasi perilaku kita 

terhadap orang lain. Dengan identitas diri kita juga bisa 

belajar budaya mengenai bagaimana kita berfikir, percaya 

dan bertindak kepada orang lain. Bisa juga untuk 

membandingkan diri kita dengan orang lain dan juga 

dengan budaya serta lingkungan sosial.  
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Self-awareness (kesadaran diri), berkaitan dengan 

bagaiman membuat konsep diri semakin jelas. Kesadaran 

diri memungkinkan untuk memahami orang lain, 

bagaiman orang lain memandang kita dan tanggapan kita 

kepada orang tersebut pada waktu tertentu. Dengan 

kesadaran diri seseorang dapat bergerak lebih dekat untuk 

hidup berdasarkan nilai-nilai kita dan mewujudkan semua 

impian itu dalam kehidupan nyata. 

Self-esteem (harga diri), menurut Carla Valensia 

dalam Liliweri (2015:184) adalah penerimaan, rasa 

hormat, kepercayaan dan kepuasan yang ada pada dalam 

diri sendiri sebagai pribadi yang baik. Harga diri bisa 

dikatakan tinggi apabila pendapat tentang diri kita baik, 

sebaliknya harga diri rendah jika kita berpikir tentang diri 

kita jelek. Harga diri bukan sekedar “konsep diri” dan 

“sadar diri” tetapi merupakan sikap umum terhadap diri 

sendiri yang bisa diukur dengan skala dari arah negatif-ke 

positif. 

b. Self-disclosure 

Self disclosure (keterbukaan diri), merupakan 

tindakan yang sadar maupun di “bawah sadar” untuk 

mengungkapkan lebih banyak tentang diri sendiri kepada 

orang lain. Biasanya keterbukaan diri akan terjadi jika kita 
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membangun relasi dengan orang lain , kemudian terus 

dikembangkan. Pengungkapan diri yang dilakukan 

meliputi pikiran, perasaan, aspirasi, tujuan, kegagalan, 

kesuksesan, ketakutan, mimpi serta rasa suka dan tidak 

suka. Keadaan ini membantu seseorang untuk mengenal 

satu sama lain karena bisa mengungkapkan informasi 

tentang diri sendiri kepada orang lain.  

Dengan seperti itu maka bisa menambah 

pengetahuan tentang diri sendiri, meningkatkan 

kemampuan untuk mengatasi masalah relasi dan 

komunikasi, meningkatkan kebermanaan relasi antar 

personal, dan meningkan kesehatan fisiologis. Sementara 

dampaknya semakin banyak orang yang mengetahui diri 

kita sehingga mereka tidak mengubah pola komunikasi 

dengan kita. 

c. Communication apprehension 

“pemahaman terhadap komunikasi”, merupakan situasi 

komunikasi antarpersonal yang di dalamnya mengandung 

kecemasan dan ketakutan anatarpersonal.  

Hal demikian menurut Ruben & Steward (2013: 95) berarti 

bahwa komunikasi antar manusia adalah mengacu pada kehidupan diri 

sendiri dan bersifat otobiografis, karena apa yang kita katakan tentang 

orang lain, pesan,dan acara dilingkungan akan selalu mengatakan 
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tentang kita seperti halnya tentang mereka. Didalam semua konteks 

komunikasi seperti halnya intrapersonal, interpersonal, kelompok, 

organisasi, publik dan masa pada dasaranya terdapat pengaruh di antara 

semuanya. Dalam hubungan dimana kita terlibat sebagai anggota akan 

tidak langsung kita melakukan sebuah interaksi.Hal itu juga disebabkan 

tidak ada individu yang memiliki pengalaman yang sama persis dan 

tidak ada dua orang yang mengartikan sesuatu sama persis untuk pesan 

di lingkungannya. 

Dengan demikian diperlukan adanya negosiasi, yang merupakan 

salah satu karakteristik lain dari komunikasi manusia. Ketika seseorang 

terlibat komunikasi dengan orang lain, saat itu mereka sedang 

bernegosiasi budaya bersama orang lain. Sehingga secara umum, 

makna yang dimiliki seseorang dapat tersambung secara baik dengan 

pamaknaan yang dimiliki orang lain. Proses tersebut di pelajari melalui 

interaksi sosial, dalam proses komunikasi sosial ini, simbol dan 

makanamereka akan menjadi milik bersama dan terstandarisasi antar 

subjek. 

Interaksi dalam komunikasi sangat penting dalam membentuk 

hubungan dan menentukan tujuan yang dicapai. Itu berarti bahwa 

komunikasi tidak bisa mengisolasi dirinya, tetapi merupakan bagian 

dari sistem yang lebih besar. Interaksi juga merupakan suatu 

keterampilan yang dimiliki seseorang, maka interaksi juga harus dilatih 

sehingga bisa belajar untuk memahami keadaan sekitar.  
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Menurut DeVito dalam Walgito (2007:84-86),dalam 

komunikasi interpersonal secara umum ada lima kualitas yang efektif, 

yaitu: 

a) Openness (keterbukaan); Ada beberapa aspek mengenai keterbukaan 

dalam komunikasi interpersonal, di antaranya keinginan untuk 

mengungkapkan diri (self-disclose) saat memberikan informasi 

mengenai diri sendiri yang umumnya disembunyikan. Asalkan tepat, 

seseorang bisa mengungkapkan dirinya secara baik, tetapi jika 

pengungkapan diri hanya dilakukan satu pihak maka akan kurang 

memuaskan. Jadi lebih baik kedua-duanya harus bilateral, harus ada 

timbal baliknya.  

b) Empathy (empati); Kualitas komunikasi interpersonal, yang sulit 

adalah kemampuan untuk empati dengan orang lain. Empati dengan 

seseorang adalah bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, atau 

mengalami apa yang dirasakan orang lain tanpa mengilangkan 

identitas diri. 

c) Supportiveness (suportivitas); Suportivitas merupakan keadaan yang 

berkaitan dengan evaluatif. Jika di dalam sebuah komunikasi 

seseorang mengevaluasi positif terhadap orang lain, maka akan 

memberikan dukungan. Sebaliknya, jika evaluasinya negatif, orang 

tidak akan memberikan dukungan kepadanya. 

d) Positiveness (positif); Orang dapat melakukan komunikasi yang 

positif dalam komunikasi interperseonal. Beberapa cara bisa 
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dilakukan, seperti adanya sikap positif terutama tahu siapa yang diajak 

berinteraksi. Sikap positif dalam komunikasi interpersonal akan 

berdampak positif bagi diri sendiri, orang lain maupun situasi 

komunikasi. Setiap perasaan (positif atau negatif) akan terlihat jelas 

selama pembicaraan dan akan mempengaruhi kepuasan atau 

ketidakpuasan interaksi. Apabila yang ada perasaan negatif maka 

komunikasi akan sulit berlangsung, dan itu artinya komunikasi 

interpersonal memerlukan adanya positive thinking, terutama kepada 

orang yang diajak komunikasi disamping sikap positif pada diri 

sendiri dan situasi komunikasi. 

e) Equality (kesamaan); Kesamaan merupakan sifat yang aneh atau 

kurang umum. Pada setiap situasi, mungkin akan mendapati beberapa 

ketidaksamaan. Memang tidak ada dua orang yang sama secara 

absolut dalam segala aspek, berkaitan dengan individual differences. 

Walaupun ada ketidaksamaan, komunikasi interpersonal secara umum 

dipandang efektif apabila suasananya memiliki kesamaan. 

Dengan demikian komunikasi interpersonal sangat berperan 

dalam kehidupan, pada dasarnya anggota akan silih berganti, 

lingkungan akan terus berubah, dan mereka harus menyesuaikan 

dengan perubahan tersebut. Peran setiap anggota juga akan berubah 

ketika anggota lama pergi dan anggota baru masuk. Sebuah 

perkumpulan mempunyai bentuk dan kita bisa melihatnya melalui pola-

pola interaksi yang terjadi sepanjang waktu. 
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Dalam semua hal komunikasi memegang peranan utama untuk 

manusia berhubungan dengan manusia lainnya. Komunikasi yang 

bersifat dinamis akan mendorong individu melakukan komunikasi 

dengan lingkungan sekitarnya. Dari kebutuhan akan komunikasi yang 

terus-menerus tersebut, maka akan  tumbuh suatu pola komunikasi. 

Sedangkan pola, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

model, sistem atau cara kerja. Sehingga apabila dikaitkan dengan 

penelitian komunikasi, pola komunikasi diartikan sebagai 

kecenderungan gejala umum yang menggambarkan cara berkomunikasi 

yang terjadi dalam suatu kelompok sosial tertentu.  

Tidak terbatas itu saja, dalam literatur yang lain, pola 

komunikasi didefinisikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang 

atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan cara yang tepat 

sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dimensi pola 

komunikasi terdiri dari dua macam, yaitu pola yang berorientasi pada 

konsep dan pola yang berorientasi pada sosial yang mempunyai arah 

hubungan yang berlainan (Tubbs and Moss, dalam Ahimsa 2014) 

Sebuah hubungan komunikasi mempunyai beberapa jenis yang 

dapat digolongkan berdasarkan kerangka sejumlah faktor, termasuk 

jumlah orang yang terlibat, tujuan, lamanya hubungan dan tingkat dari 

keintiman yang dicapai. Berikut penjelasannya : 
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a. Hubungan Diadik dan Triadik 

Sangat banyak dari hubungan kita adalah dyad – hubungan 

dua orang, hubungan ini tidak sebatas saat kita berumur enam 

sampai duabelas tahun, ketika dewasa kita terlibat dalam sebuah 

percakapan dengan beberapa orang sekaligus pada waktu yang 

sama dan menemui anggota dari dyad yang berjumlah besar seperti 

teman sekamar, sahabat, pasangan atau rekan kerja.  

Triad – hubungan tiga orang, jika dyad pengolahan 

pesannya secara timbal balik terjadi antara dua orang. Pada triad 

ada enam pasangan pengolahan pesan yang mungkin terjadi : orang 

1 dengan orang 2, orang  1 dengan orang 3, orang 2 dengan orang 

3, orang 1 dan 2 dengan orang 3, orang 1 dan 3 dengan orang 2, 

dan orang 2 dan 3 dengan orang 1. 

Gambar 2 

 

orang 1 dengan 

orang 2 

 

orang  1 dengan 

orang 3 
 orang 2 dengan orang 3 

 

orang 1 dan 2 dengan 

orang 3 

orang 1 dan 3 dengan 

orang 2 

 

orang 2 dan 3 dengan 

orang 1 

 



20 
 

 

Gambar olahan Peneliti 

Ketika ada kemungkinan untuk berkembangnya hubungan 

sangat dekat diantara anggota triad disana terdapat potensi yang 

lebih besar untuk tejadinya keintiman karena adanya interaksi 

terbatas secara eksklusif anatara dua orang saja. Akan tetapi 

konsep keintiman sulit untuk dideskripsikan, para sarjana 

komunikasi telah membahas keintiman dari segi jumlah dan 

kedalaman pengungkapan diri (self disclosure). William Wilmot 

dalam Ruben & Steward (2013:270-278). 

b. Hubungan Sosial dan Hubungan Berdasarkan Tugas 

Banyak hubungan dikembangkan untuk tujuan koordinasi 

tindakan, penyelesaian tugas, atau pekerjaan yang tidak bisa 

dikerjakan sendiri. Hubungan sosial dapat menjadi sarana hiburan, 

rekreasi, keintiman, dan persahabatan. Akibatnya pola komunikasi 

yang berkembang akan bervariasi secara substansial tergantung 

bagaimana para anggota memahami tujuan mereka berpartisipasi 

dalam sebuah hubungan yang di luangkan waktu, tenaga dan 

komitmen mereka. 

c. Hubungan Jarak Pendek dan Hubungan Jangka Panjang 

Lamanya waktu adalah faktor lain yang memiliki pengaruh 

signifikan terhadap sifat hubungan. Pada umumnya seseorang akan 

terlibat hubungan dalam jangka panjang dengan keluarga inti, 

kerabat, kawan karib dan teman-teman. Sedangkan di dalam 
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hubungan jangka pendek seseorang merasa kurang terikat karena 

interaksinya yang kurang dengan identitas tertentu dan tidak terlalu 

dibatasi dengan tindakan masa lalu yang orang tau. 

d. Hubungan Selintas dan Hubungan Intim 

Hubungan juga bisa dicirikan dengantingkat kedalaman 

atau tingkat keintiman. Pada kutub yang satu dalah hubungan 

antara kenalan sementara pada kutub lainnya adalah hubungan 

antara kawan karib. Hubungan yang biasa-biasa saja antara teman 

dan kolega terletak disekitar titik tengah diantara kedua kutub. 

e. Kencan, Cinta dan Hubungan Perkawinan 

Komunikasi jelas memainkan peran yang sangat penting 

dalam kencan, cinta dan hubungan perkawinan. Daya tarik awal 

dan pertemuan yang mengarah ke hal tersebut mulanya sebagai 

kontak biasa dan berkembang melalui tahap peningkatan 

keintiman. 

f. Hubungan Keluarga 

Keluarga dan citra kita tentang keluarga, didasarkan, 

dibentuk dan dipelihara melalui komunikasi. Anggota keluarga dan 

hubungan keluarga secara simulan mempengaruhi dan dipengaruhi 

antara satu dan yang lainnya. (Ruben & Steward, 2013).  

Demikian di atas sudah dijelaskan beberapa hubungan 

komunikasi yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan 

kebutuhannya. Sifat hubungan dibentuk atau dibuat melalui 
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serangkaian interaksi sepanjang waktu. Paolo Alto dalam Morisan 

(2013:181) menyatakan adanya dua jenis polahubungan yang 

penting, yaitu : 

a) Hubungan Simetris 

Hubungan ini terjadi jika dua orang saling memberikan 

tanggapan dengan cara yang sama. Jika seseorang menyatakan 

bahwa ia yang berwenang terhadap sesuatu (memiliki kontrol), 

tetapi sebaliknya orang lain menyatakan ia yang memegang kontrol 

terhadap sesuatu itu, maka kondisi ini merupakan hubungan 

simetris.  

b) Hubungan Komplementer 

Hubungan ini terjadi jika komunikator memberikan 

tanggapan dengan arah yang berbeda atau berlawanan. Jika 

seseorang menunjukan perilaku berkuasa (dominan), maka pihak 

lainnya bersikap patuh. 

Menurut peneliti sebagai hipotesis awal, para volunteer dan 

pengurus SCI (Spinal Cord Injury) melakukan pola komunikasi dengan 

memberikan motivasi-motivasi, dukungan dan sosialisasi terhadap 

orang-orang difabel korban gempa bumi dengan cara bersamaan. 

Misalnya mereka mengumpulkan orang-orang tersebut dalam sebuah 

acara, lalu melakukan diskusi, selanjutnya dengan cara personal sesuai 

dengan kecocokan orang satu dengan orang yang merasa nyaman untuk 

diajak bercerita dan berkomunikasi atas apa yang dirasakannya. Untuk 
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selanjutnya para volunteer tersebut memberikan dukungan, lalu 

memecahkan masalah memberi solusi dal lain-lain. 

 Gambar 3  

 

 

 

 

 

Data Olahan Peneliti 

3. Klasifikasi dan Paradigma Difabel 

Difabel merupakan sebutan untuk orang yang mempunyai 

kelainan fisik atau mental, yang biasanya dapat mengganggu atau 

merupakan sebuah rintanganserta hambatan bagi seseorang yang 

mempunyai keterbatasan selakyaknya orang lain. Komunikasi 

Interpersonal sangat penting dilakukan untuk dijadikan sebuah kekuatan 

orang difabel dengan orang lain di dalam masyarakat. Difabel bisa 

diklasifikasikan dalam 3 hal, yaitu : 1). difabel fisik, 2). difabel mental, 

3). difabel fisik dan mental. Menurut Marjuki (dalam Nasirin:2010), 

penjelasannya sebagai berikut:  

a. Difabel Fisik 

1) Cacat Tubuh/ Tunadaksa merupakan keadaan dimana anggota 

tubuh tidak lengkap atau tidak sempurna, dikarenakan bawaan 

dari lahir, kecelakaan, maupun akibat penyakit yang 

menyebabkan terganggunya mobilitas seseorang. Contohnya: 

amputasi tangan/kaki paraplegia, kecacatan tulang, 

cerebralpalsy. 
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2) Tunarungu Wicara adalah keadaan seseorang akibat dari 

hilangnya atau terganggunya fungsi pendengaran atau fungsi 

bicara, yang disebabkan karena kelahiran, kecelakaan maupun 

penyakit, yang terdiri dari : tuna rungu wicara, tuna rungu, 

tunawicara. 

3) Tuna Netra merupakan seseorang yang terhambat mobilitas 

geraknya yang disebabkan oleh hilangnya atau berkurangnya 

fungsi pengelihatan. Terdiri dari : buta total berarti tidak bisa 

melihat sama sekali, ada juga persepsi cahaya yang merupakan 

seseorang mampu membedakan ada tidaknya cahaya, tetapi 

tidak bisa melihatobjeknya. Dan yang terakhir adalah seseorang 

yang memiliki sisa penglihatan (lowvision), seseorang bisa 

,melihat tapi dengansamar-samar. 

b. Difabel Mental 

1) Difabel Mental Retardasi, keadaan dimana seseorang 

mempunyai perkembangan mental (IQ) tidak sejalan dengan 

pertumbuhan usia biologisnya. Misalnya: debil, imbisil, idiot, 

down syndrome. 

2) Eks Psikotik, seseorang yang pernah mengalami gangguan jiwa 

dan dinyatakan telah sembuh secara medis, namun masih 

memerlukan pemulihan fungsi sosialnya. 

c. Difabel Fisik dan Mental, keadaaan dimana seseorang yang 

memiliki kelaian kedua-duanya (fisik dan mental). 
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Selanjutnya dalam teori pendukung penelitian ini adalah 

paradigma tentang orang difabel. Didalam penelitian ini akan lebih 

fokus pada orang yang mempunyai keterbatasan fisik lebih tepatnya 

kelumpuhan akibat adanya gempa bumi tahun 2006 yang melanda 

sebagian Jawa Tengah. Pada orang yang mempunyai kelainan biasanya 

ada kerusakan atau gangguan didalam tulang, otot, dan sendi dalam 

fungsi yang normal. Kondisi ini disebabkan oleh penyakit, kecelakaan 

atau  memang  bawaan dari lahir. Keadaan seperti itu akan berdampak 

pada kelainan bentuk tubuh, anggota otot, fungsi tulang sendi maupun 

syaraf-syarafnya. Dengan demikian keadaan seperti itu akan membuat 

seseorang menutup diri, rendah diri, merasa tidak berdaya, tidak 

pantas, merasa bersalah, frustasi dan benci pada diri sendiri. 

Suharto dalam Nasirin (2010), mengungkapkan bahwa ada 

seorang ilmuan yang bernama Caleridge yang membahas permasalahan 

difabel menggunakan tiga model pendekatan yaitu sebagai berikut : 

1. Model Tradisional 

Pendekatan ini merupakan konstruk yang dibuat oleh agama 

dan budaya disetiap masyarakat, yang memandang kedifabelan 

sebagai sebuah hukuman, karena telah berbuat dosa besar dan 

akibatnya mendapat kemarahan dari para leluhur. Orang difabel 

dipandang sebagai orang yang bernasib sial, berbeda, kotor dan 

tercela. 
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2. Metode Kedokteran 

Metode ini menganggap orang difabel sebagai suatu 

abnormalitas, sehingga orang yang mengalami kecacatan harus 

dinormalkan, dikoreksi, ditanggulangi dan disembuhkan, sehingga 

hambatan yang mereka hadapi di dalam masyarakat dapat diatasi. 

3. Model Sosial 

Model Sosial disusun berdasarkan pemahaman bahwa 

penyatuan diri difabel diartikan sebagai proses merobohkan 

rintangan-rintangan dan menjinakan ranjau-ranjau sosial. Dari 

model ini menekankan aspek perubahan sikap masyarakan 

terhadap difabel yang menghambat kemandirian dan 

pengembangan dirinya. 

Masalah sosial merupakan masalah utama, seperti yang 

dikemukakan oleh Goffman dalam Nasirin:2010 yang dihadapi 

oleh difabel. Mereka mengganggap bahwa dirinya abnormal 

sehingga merasa tidak enak atau tidak mampu berinteraksi 

dengannya. Biasanya lingkungan sekitar mempunyai atau 

memberikan stigma kepada difabel bahwa mereka dipandang tidak 

mampu dalam segala hal.Tidak hanya itu permasalah difabel juga 

terkait dengan keluarga dan masyarakat. Sebenarnya keluarga dan 

masyarakat merupakan orang-orang yang menjadi sasaran 

pembinaan dan pendidikan dalam rangka memahami kedifabelan 

serta cara-cara mengatasinya. 
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Orang difabel sebenarnya membutuhkan dukungan 

emosional, kesempatan untuk mengungkapkan perasaan untuk 

pengetahuan perilaku, secara bertahap dan terus-menerus supaya 

mendapatkan kembali pengetahuan mengenai pengendalian diri 

dan emosional yang terdapat pada inividu.Pada intinya keluarga 

dan anggotanya masyarakat perlu untuk memahami bagaimana 

menjaga hubungan, melakukan komunikasi secara intensif dengan 

satu sama lain agar terjadi perubahan yang lebih baik.  

4. Motivasi 

Berdasarkan kegiatan komunikasi yang dilakukan, komunikasi 

interpersonal dan kelompok tersebut merupakan salah satu kegiatan 

yang dilakukan untuk memupuk rasa percaya diri seseorang untuk 

lebih maju dan bisa melanjutkan hidup di masa depannya. Tujuan dan 

motivasi hidup merupakan salah satu yang dilakukan dalam proses 

komunikasi. Motivasi menurut Siagian (2004:138) merupakan daya 

pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau 

dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau 

keterampilan tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai 

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan 

kewajibannya dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan. 

Dari batasan pengertian diatas motivasi mengandung hal yang 

penting yaitu: 
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a. Pertama : pemberi motivasi berkaitan langsung dengan usaha 

pencapaian tujuan dan berbagai sasaran. Pemberian motivasi akan 

efektif jika dalam diri para bawahaan yang digerakan mempunyai 

keyakinan atas tercapainya sasaran dan tujuan organisasi tersebut. 

b. Kedua : motivasi merupakan proses keterkaitan anatara usaha dan 

pemuasan kebutuhan tertentu. Kesedian dalam sebuah sasaran 

tergantung pada kemampuan seseorang untuk mengusahakannya. 

Apabila orang tersebut termotivasi, maka akan berkerja keras dan 

akan melakukan sesuatu. 

c. Ketiga : dalam usaha pemahaman teori motivasi dan aplikasinya, 

yang dimaksud dengan kebutuhan ialah keadaan internal 

seseorang yang menyebabkan hasil usaha tertentu menjadi 

menarik, karena orang tersebut termotivasi untuk maju. Siagian 

(2004:138-139). 

Dorongan yang berorientasi pada sebuah tindakan itu yang 

sesungguhnya menjadi motivasi, sebab jika tidak ada tindakan atau 

aplikasi situasi ketidakseimbangan yang dihadapi seseorang tidak 

akan teratasi. Tidak bisa dipungkiri manusia memerlukan Pemuasan 

Kebutuhan Sosial, seperti yang sudah di sebutkan diatas bahwa 

manusia adalah makhluk sosial. Kebutuhan sosial menurut Siagian 

(2004:152-155) tercermin dalam empat bentuk “perasaan” yaitu: 

1. Perasaan diterima (sense of belonging) oleh orang lain dengan 

siapa bergaul dan berinteraksi. Tidak semua manusia merasa 
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senang terasing dari kelompoknya, peningkatan kualitas kerjanya 

bahkan akan meningkat jika diterima dengan terhormat sebagai 

anggotanya dan akan memberikan sumbangsih yang besar dalam 

kelompoknya. 

2. Setiap orang mempunyai jati diri yang khas dengan segala 

kelebihan serta kekurangannya. Dengan ke khasan tersebut 

manusia mempunyai ego dan merasa dirinya penting (sense of 

importance), sehingga tidak mudah untuk diremehkan dalam 

sebuah kelompok. Tetapi dalam kelompok juga harus bisa 

mengontrol ego demi kepentingan bersama. 

3. Kebutuhan akan perasaan maju (need for achievement), dapat 

dinyatakan kedalam sebuah kategori bahwa pada umumnya 

manusia tidak senang apabila mengahadapi kegagalan, sebaliknya 

manusia akan merasa senang dan bangga apabila meraih 

kemajuan apapun bentuk kemajuan tersebut. Ada dua golongan 

dalam hal ini, golongan high achiever dan golongan low achiever, 

orientasi mengenai keberhasilan mempunyai implikasi penting 

dalam berkarya, termasuk penempatan seseorang. 

4. Kebutuhan akan perasaan diikutsertakan (sense of participation), 

kebutuhan ini terasa dalam banyak segi kehidupan organisasional, 

akan tetapi akan terasa saat pengambilan keputusan yang 

menyangkut diri dan tugas seseorang. Bentuk partisipasi dapat 

beranekaragam seperti dikonsultasikan, diminta memberikan 
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informasi, didorong memberikan saran atau pendapat dan 

sebagainya. Pengikutsertaan seseorang dalam proses pengambilan 

keputusan yang menyangkut nasib dan pekerjaannya mempunyai 

dampak sangat kuat terhadap psikologisnya. 

5. Komunikasi Interpersonal dalam meningkatkan motivasi diri  

Dari permasalahan yang diangkat, bisa mengambil analisis 

komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh volunteer SCI dalam 

meningkatkan motivasi diri para korban patah tulang belakang dengan 

indikator komunikasi interpersonal yang meliputi a). oppeness; b). 

emphaty; c). supportiveness; d). possitiveness; e). positiveness. 

Indikator selanjutnya adalah dalam meningkatkan motivasi dengan 

adanya perasaan diterima, sense of important, perasaan ingin maju dan 

perasaan ingin diikutsertakan. Dan indikator yang terakhir mengenai 

diri yang terbentuk dari self ( self concept, self awareness, self 

esteem), self disclosure dan communication apprehension.  

Dari beberapa indikator teresebut bisa di buat kerangka 

pemikiran untuk menjawab permasalah dari penelitian yang diangkat. 

Dengan adanya indikator tersebut, komunikasi interpersonal yang 

dilakukan oleh volunteer terhadap korban patah tulang karena gempa 

bumi untuk meningkatkan motivasi diri akan mendapatkan jawaban.  
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F. Kerangka Pemikiran 

Gambar 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Olahan Peneliti 

G. METODE PENELITIAN 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Kantor Perkumpulan SCI (spinal cord 

unjury) Klaten, yang beralamat Desa Krangkungan Rt 09 Rw 9, 

Pandes, Wedi, Klaten. 

 

Volunteer SCI (spinal cord injury)Klaten 

Meningkatkan motivasi diri pada korban SCI 

motivasi diri komunikasi 

interpersonal 

1.oppeness 

2.emphaty 

3.suppotivene

ss 

4.positiveness 

5.equality 

1.sense of 

belonging 

2.sense of 

importance 

3.need for 

achievement 

4. sense of 

participation 

1.self 

(concept, 

awareness, 

esteem) 

2.self 

disclosure 

3.communica

tion 

apprehension 
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b. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan mulai dari bulan Juni-

September 2015. 

2. Jenis Penelitian 

Tipe pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu kualitatif 

dengan tipe deskriptif. Menggunakan metode penelitian kualitatif, 

karena bertujuan untuk menjelaskan fenomena atau peristiwa dan data 

sedalam-dalamnya, (Kriyantono 2006:56).  

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, 

menggambarkan bagaimana Pola komunikasi interpersonal yang 

dilakukan oleh volunteer SCI dalam memberi motivasi para korban 

gempa yang mempunyai kekurangan fisik, untuk tetap bersemangat 

melanjutkan hidup dan masa depannya. 

3. Subjek dan Objek 

Subyek penelitian ini adalah volunteer SCI Klaten dan korban 

bencana alam yang mengalami patah tulang belak, Informan penelitian 

ini ditentukan berdasarkan melalui key person (ketua, volunteer, dan 

korban). Berdasarkan pilihan tersebut informan dapat dipercaya bisa 

mengetahui, mengerti jelas dan memberikan informasi tentang subjek 

yang diteliti. 

Objek dari penelitian ini adalah komunikasi interpersonal yang 

dilakukan oleh volunteer SCI dalam memberi motivasi para korban 
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gempa yang mempunyai kekurangan fisik, untuk tetap bersemangat 

melanjutkan hidup dan masa depannya. 

4. Jenis Data 

Data yang digunakann dalam penelitian ini adalah data primerdan 

data sekunder. 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi 

dan wawancara. Observasi yaitu melihat secara langsung aktivitas 

yang dilakukan antara volunteer dan korban perkumpulan SCI Klaten. 

Selain itu mewawancarai anggota perkumpulan SCI agar 

mendapatkan informasi yang diperlukan. 

b. Data sekunder, yaitu data yang digunakan untuk mendukung dan 

melengkapi data primer yang diperoleh dari literature, arsip, jurnal 

yang relevan, dan data yang mendukung data primer. 

5. Sumber Data 

Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu ketua,volunteer dan 

dua korban gempa bumi yang mengalami patah tulang belakang 

(difabel) dalam perkumpulan SCI Klaten. Informan dipilih berdasarkan 

seringnya intensitas pertemuan dan keikutsertaannya dalam 

perkumpulan tersebut, diantaranya sebagai berikut: 

1. Supriyadi adalah ketua dari perkumpulan SCI (spinal cord 

injury) yang sudah menjabat 2 periode dan juga sebagai key 

person dalam penelitian ini. Bapak dengan satu orang anak ini 

merupakan korban dari gempa bumi tahun 2006 yang 
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mengalami luka cidera tulang belakang, sehingga Supriyadi 

adalah salah satu penyandang difabel dalam perkumpulan 

tersebut. Supriyadi tinggal di desa Jimbung bersama seorang 

istri dan satu anak, sedangkan satu orang anaknya sudah 

meninggal. Ia dipilih menjadi salah satu informan karena 

diharapkan bisa mendapatkan informasi tentang perkumpulan 

SCI ini dan sebagai orang yang mempunyai jabatan tertinggi 

dalam sebuah perkumpulan. 

Selaku ketua dari perkumpulan tersebut Supriyadi 

mempunyai tugas untuk memimpin kegiatan yang dilakukan di 

dalam perkumpulannya. Sandangan difabel yang ia miliki tidak 

memutuskan semangatnya dalam menjalani kehidupan sehari-

hari dan untuk melanjutkan masa depannya. Di lihat dari  

kegiatannya sehari-hari ia masih menjadi petugas Tata Usaha di 

salah satu Sekolah Menengah Atas di Klaten, selain tugasnya 

juga menjadi ketua dalam perkumpulan SCI setelah selesai 

bertugas dari sekolah ia menjadi relawan di kantor PMI 

Kabupaten Klaten. 

2. Sri Yatmi, biasa di panggil mbak Sri merupakan salah satu 

volunteer atau relawan yang berada serta ikut berpartisipasi 

dalam segala kegiatan yang ada di perkumpulan Spinal Cord 

Injury Klaten, bahkan ia adalah salah satu pendiri dari 

perkumpulan yang anggotanya adalah orang-orang difabel. 
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Mempunyai fisik yang sehat dan normal membuat ia tergerak 

untuk mengabdikan diri menolong sesama yang nasibnya tidak 

seberuntung dia.  

Sudah sejak awal ia ini mendedikasikan jasanya untuk 

menjadi relawan di berbagai kegiatan sosial yang di ikutinya. 

Tinggal di desa Brangkal Wedi, meskipun sebagai ibu rumah 

tangga dan kesehariannya menjadi seorang buruh lepas di salah 

satu pabrik yang berada di Sukoharjo ia tidak pernah melupakan 

statusnya sebagai volunteer di berbagai kegiatan sosial salah 

satunya di perkumpulan SCI Klaten. Dia di pilih menjadi salah 

satu informan dalam penelitian ini karena peneliti menilai Mbak 

Sri ini adalah volunteer terlama di perkumpulan ini jadi ingin 

menggali info sebanyak-banyaknya. 

3. a.Samiyanto (korban I),  

merupakan salah satu korban yang terkena reruntuhan 

dinding rumah pada saat gempa yang melanda sebagian jawa 

tengah pada pertengahan tahun 2006 lalu. Ia juga adalah orang 

yang di tuakan dalam perkumpulan tersebut, karena ia ikut serta 

dalam membentuk perkumpulan Spinal Cord Injury Klaten. 

Keadaannya saat ini, sehari-harinya ia menggunakan kursi roda 

untuk beraktifitas. 

Ia tinggal di Desa Gantiwarno bersama istri, setiap harinya 

Samiyanto masih bisa membantu istrinya mengurus ternak di 
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rumah, menjadi salah satu pengurus di masyarakat dan sudah 

mandiri dengan motor roda tiganya untuk menghadiri undangan 

atau acara. Dengan menjadikan Samiyanto informan berharap 

akan banyak pengalaman yang ia rasakan sehingga mendapatkan 

informasi yang lebih banyak dan jelas. 

b.Maryono (korban II),  

seorang warga Klaten juga yang mengalami cidera tulang 

belakang karena kecelakaan saat merantau di Aceh. Memang ia 

bukan korban dari gempa tapi untuk mencari tahu apakah ada 

perbedaan dalam mengikuti perkumpulan SCI Klaten ini, karena 

apabila dilihat ia sendiri yang masih bisa berjalan walaupun 

memakai alat bantu kruk. 

Tinggal di Desa Kebonarum, Maryono satu rumah 

dengan orang tuanya yang sudah lanjut usia. Dengan keadaan 

yang seperti itu ia masih harus merawat kedua orang tuanya 

yang sudah tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa lagi. Setiap 

hari Maryono melakukan aktifitas dengan kruknya untuk bekerja 

sebagai buruh harian lepas, seperti menjual buah, atau menjual 

pakaian online. 

Semua informan sudah di klasifikasikan dan memiliki 

perbedaan, sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang 

lengkap agar bisa menjawab apa yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini. 
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6. Teknik Sampling 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling atau sampel yang dipilih berdasarkan kriteria 

yangtelah ditentukan oleh peneliti. Informan dipilih karena mengetahui 

dan dinilai paham mengenai keikutsertaan dan keaktifan yang 

dilakukan antara volunteer dan korban gempa. Informan yang dipilih 

yaitu mereka yang paham tentang konteks penelitian dan mempunyai 

peran dalam perkumpulan SCI. Dimana anggota tersebut berhubungan 

langsung pada korban SCI. 

Dengan demikian akan memudahkan dalam melakukan 

komunikasi antarpribadi untuk memotivasi untuk tetap melanjutkan 

hidup. 

7.  Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif yangdigunakan, 

maka metode pengumpulan data yang dipakai yaitu : 

a) Wawancara 

Wawancara secara umum adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara memberikan 

jawaban atas pertanyaan tersebut, (Zuldafrian & Lahir 2012:68). 

Dengan cara mengumpulkan data atau informasi dengan 

bertatapmuka secara langsung dengan informan agar mendapatdata 

yang lengkap dan mendalam mengenai topik penelitian. Caraini 
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digunakan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai 

komunikasi antarpribadi yang dilakukan perkumpulan SCI Klaten 

terhadap korban gempa yang mengalami difabel dalam upaya 

memotivasi agar melanjutkan masa depannya. Wawancara dilakukan 

dengan menggunakan alat bantu daftar wawancara, perekam, dan 

alat tulis berupa bulpendan kertas. 

b) Observasi 

Observasi merupakan suatu teknik dasar untuk mempelajariperilaku 

manusia melalui pengamatan yang sistematis.Menurut Krisyantono 

(2006:110) Observasi diartikan sebagai kegiatan mengamati secara 

langsung tanpa mediator sesuatu objek untuk melihat dengan dekat 

kegiatan yang dilakukan objek tersebut. Penelitian ini yang akan 

digunakan oleh peneliti sebagai teknik pengumpulan data primer 

adalah observasi partisipan. Dimana penulismelakukan pengamatan 

secara langsung di Kantor perkumpulan SCI (spinal cord injury) 

Klaten. 

Disini penulis mengamati bagaimana anggota perkumpulan SCI 

Klatenmelakukan komunikasi kepada korban gempa yang 

mengalami patah tulang belakang melaluiberbagai kegiatan yang 

dilakukan. 
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c) Dokumentasi 

Merupakan pengumpulan data dengan melakukan 

penelusurandokumen atau arsip yang dimiliki oleh Perkumpulan 

Spinal Cord Injury Klaten. 

8. Teknik Validitas Data 

Validitas (validity) data dalam penelitian kualitatif lebih 

merujuk pada tingkat sejauh mana data yang diperoleh telah 

secaraakurat mewakili realitas atau gejala yang diteliti. Untuk 

kepentingan ini, peneliti disarankan untuk menggunakan teknik-teknik 

trianggulasitertentu. (Pawito, 2008 : 97). 

Teknik trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

trianggulasi sumber, menggunakan berbagai sumber data 

sepertidokumen, buku, jurnal, hasil wawancara berberapa informan, 

sertahasil observasi. 

9. Teknik Analisis Data 

Anlisis data yang dilakukan peneliti untuk dapat 

menarikkesimpulan-kesimpulan. Penelitian komunikasi 

kualitatifdikembangkan dengan maksud memberikan makna (making 

sence of) terhadap data, menafsirkan (transforming) data ke dalam 

bentuk narasi yang kemudian mengarah pada temuan 

yangbernuansakan proposisi-proposisi ilmiah (thesis) yang akhirnya 

sampaipada kesimpulan-kesimpulan final. Penelitian kualitatif 

bertujuanuntuk mengemukakan gambaran atau memberikan 
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pemahamanmengenai bagaimana dan mengapa berhubungan dengan 

realitas atau gejala yang diteliti (Pawito, 2008: 100-101). Miles dan 

Huberman (1994) mengemukakan bahwa teknikanalisis pada dasarnya 

terdiri dari 3 komponen yaitu (Pawito, 2008:104) :  

a. Reduksi data 

Analisa data penelitian ini dimulai dengan mencatat hasil rekaman 

wawancara kemudian diolah sesuai kebutuhan peneliti.Data mentah 

yang sudah terkumpul ditulis sesuai hasil rekaman.Data yang sudah 

ditulis kemudian dicermati dengan membacaberulang-ulang, lalu 

disajikan dalam bentuk kategori-kategoridan kata-kata kunci. 

b. Penyajian data 

Untuk mempermudah dalam pengumpulan data, maka peneliti 

menentukan sebuah kata kunci yang digolongkan dalam kategori-

kategori data, kemudian kata kunci tersebut diberi nomor dengan 

tujuan untuk mempermudah dalam penggolongan kategori. 

c. Penarikan serta pengujian kesimpulan 

Tahap terakhir yang berisikan proses pengambilan keputusan yaitu 

data yang sudah dianalisa dan divalidasi dengan menggunakan teknik 

trianggulasi sumber selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan. 


