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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Penelitian 

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa memiliki kecenderungan untuk 

berhubungan dengan makhluk lainnya. Ia menginginkan informasi dari apa yang ia 

rasakan bagian dari lingkungannya, lebih jauh manusia ingin mengetahui apa yang 

ada dalam dirinya sendiri.  Dorongan tersebutlah yang membuat manusia merasa 

perlu untuk berkomunikasi
1
. Bahkan dalam bermasyarakat orang yang tidak 

berkomunikasi akan mengalami keterasingan dan keterasingan tersebutlah yang 

menjadikannya manusia kehilangan makna dari kehidupanya. Dengan kata lain 

manusia dan komunikasi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. 

Selanjutnya komunikasi merupakan proses simbolik, karena sama halnya 

dengan komunikasi, maka penggunaan lambang atau simbolisasi pun dipandang 

bagian dari kebutuhan manusia, hal tersebut sekaligus pembeda manusia dengan 

makhluk lainnya. Karena manusia memiliki kecenderungan untuk menggunakan 

simbol-simbol, maka manusia pun disebut animal symbolicum.
2
 Dalam arti yang lain 

simbol atau lambang merupakan media untuk berkomunikasi. 

Manusia sebagai mahluk interaktif membutuhkan sarana berkomunikasi. 

Alasannya, manusia hanya dapat berkomunikasi dengan sesamanya karena lambang 

yang digunakan memiliki kepahaman yang sama dalam mengungkapkan pikirannya. 

Bahkan orang tunabicara sekalipun tetap melakukan komunikasi dengan manusia 

lainnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa berkomunikasi. Melalui 

komunikasi manusia memenuhi kebutuhan dalam menyampaikan gagasan dan 
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menerima tanggapan atas gagasan tersebut. Dengan adanya proses dialogis tersebut 

maka terciptalah kebudayaan kolektif. Dari hasil komunikasi yang telah 

dilakukan,manusia mencapai kepahaman akan pengetahuan disekelilingnya sehingga 

manusia mampu membangun kebersamaan dalam sebuah kelompok sosial. 

Dalam kehidupan masyarakat, sebuah tindakan komunikasi berlangsung 

secara simultan karena dinilai memiliki fungsi berkelanjutan bagi kebudayaannya. 

Fungsi kegiatan komunikasi tidak hanya dipandang sebagai sarana penyampaian dan 

penerimaan pesan, lebih jauh komunikasi memiliki fungsi yang bersifat langsung dan 

tidak langsung. Pertama, secara langsung, komunikasi dilihat hanya sebagai gejala-

gejala ekspresi yang dapat disampaikan oleh bahasa melalui suatu peristiwa 

komunikasi. Kedua, fungsi komunikasi secara tidak langsung terdaat pada saat bahasa 

memiliki tujuan berkelanjutan bagi komunikator. Dengan kata lain, dalam pengertian 

komunikasi efektif diperlukan adanya simbol-simbol yang penggunaannya dapat 

dimengerti oleh dua belah pihak. Sejarah mencatat bahwa perkembangan kebudayaan 

telah menggambarkan bagaimana manusia berkomunikasi menggunakan bahasa. 

Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang bersifat sembarang (arbitrer), 

dipakai oleh anggota-anggota masyarakat untuk berhubungan dan berinteraksi. 

Bahasa memiliki lambang tersendiri dan merupakan hasil kesepakatan bersama dari 

sebuah masyarakat. Dalam hal ini, kesepakatan dalam sebuah kelompok masyarakat 

belum tentu sama dengan masyarakat lainnya. Selanjutnya, bahasa bersifat arbitrer, 

dapat diciptakan semaunya menurut penciptanya dan kesepakatan kelompok. Sifat 

arbitrer ini memungkinkan bahasa menjadi beragam dan bersifat unik. Dilihat dari 

situasi kelompok masyarakat yang majemuk dan cenderung terbuka, maka bahasa 

yang berkembang pun bisa sangat beragam. Tiap-tiap bahasa memiliki kelompok 

penggunanya sendiri, atau dikenal juga dalam Etnografi dengan istilah speech 

community.  
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Istilah speech community pertamakali diperkenalkan oleh seorang tokoh 

etnolinguistik bernama  Dell Hymes yang merujuk pada sekelompok, komunitas, atau 

organisasi masyarakat yang memiliki aturan dan pola berbicara (aktivitas, komponen, 

dan Kompetensi Komunikasi) tertentu
3
. Dalam konteks organisasi, speech community 

merupakan konsekuensi dari budaya organisasi yang dibangun di dalamnya. Hal 

tersebut dipertegas oleh Robbins yang mendefinisakn budaya organisasi sebagai 

sesuatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan 

organisasi itu dari organisasi-organisasi lainnya.
4
 Pembeda tersebut bisa berupa 

asumsi dasar, prilaku, atau bagaimana cara berkomunikasi, khususnya dalam 

penggunaan lambang atau simbol tertentu. 

Khusus dalam penggunaan bahasa atau lambang komunikasi, paling tidak ada 

empat pola yang terjadi dalam gejala speech community . Pertama, para anggota 

organisasi akan menciptakan makna yang digunakan bersama. Mereka menggunakan 

kode-kode yang memiliki derajat pemahaman yang sama. Dalam istilah yang lain 

gejala ini dinamakan aktivitas komunikasi. Kedua, para komunikator dalam sebuah 

komunitas harus mengkooordinasikan tindakan-tindakannya. Oleh karena itu, di 

dalam komunitas terntentu terdapat aturan atau norma, yang disesuaikan dengan 

seting dan tujuan komunikasi itu sendiri. Ketiga, makna dan tindakan bersifat spesifik 

dalam sebuah komunitas, sehingga antara komunitas yang satu dan lainnya akan 

memiliki perbedaan dalam hal makna dan tindakan tersebut. Hal tersebut dipengaruhi 

oleh kompetensi komunikasi yang mencakup pengetahuan linguistik, keterampilan 

interaksi dan pengetahuan kebudayaan .
5
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Contoh konkrit dari paparan di atas terdapat pada Persatuan Islam (disingkat 

Persis) Sebuah organiasi dakwah yang memiliki latar belakang yang cukup panjang. 

Persatuan Islam dikenal sebagai organisai puritan, karena memiliki missi 

mengembalikan masyarakat kepada sumber hukum Islam yang utama yakni al Quran 

dan As-Sunnah, dengan merejuvinasi semangat jihad dan ijtihad diharapkan mampu 

membangun harapan bersama yaitu, persatuan pemikiran Islam, persatuan rasa Islam, 

persatuan usaha Islam, dan persatuan suara Islam. Bertitik tolak dari pemikiran, rasa, 

usaha, dan suara Islam, maka organisasi tersebut sepakat dinamakan Persatuan 

Islam.
6
 

Dalam ikhtiar menjalankan misinya, Persatuan Islam memiliki corak 

komuniakasi yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya, contohnya ulama di 

kalangan Persis lebih memilih menggunakan panggilan ustadz dari pada panggilan 

kiyai atau sebutan lainnya. Selanjutnya penggunaan bahasa Arab seperti ana, antum 

sebagai kata ganti merupakan hal yang biasa, dalam gesture pun cenderung berbeda 

dengan kebanyakan masyarakat Sunda lainnya yang lekat dengan ekspresi rengkuh, 

jika lazimnya ketika bertemu melakukan sun tangan dari yang muda kepada yang tua, 

maka dalam kebiasaan jamaah Persatuan Islam jarang ditemukan. Penggunaan 

simbol, bahasa dan istilah tersebut bagian dari contoh konkrit speech community yang 

terdapat pada Persatuan Islam. 

Berangkat dari contoh di atas, Persis menjadi objek penelitian yang menarik 

untuk diteliti dengan beberapa alasan; pertama, Persatuan Islam sebagai salah satu 

Organisasi Masyarakat (disingkat Ormas) Islam tertua memiliki sejarah yang 

panjang, dengan demikian budaya organisasi yang dibangun dipandang sudah 

mengakar, hal tersebut terbukti dengan banyaknya istilah eksklusif (speech 

community) sebagai media komunikasi antar anggota, seperti halnya beberapa contoh 

di atas. Kedua, Persatuan Islam merupakan Ormas Islam yang begerak dalam bidang 
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dakwah, sehingga relevan dengan keilmuan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ketiga, 

masih minimnya literatur mengenai Persatuan Islam, sehingga dipandang perlu untuk 

menelitinya. 

B.  Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas dapat diidentifikasi bahwa objek penelitian yang 

hendak diangkat dalam penelitian ini berkisar pada speech community yang 

mencakup aktivitas, komponen dan kompetensi komunikasi Persatuan Islam. Selain 

itu komponen speech comunity yang dimaksud, akan mengacu pada recurrent event 

atau gejala pola berulang dalam Persatuan Islam, baik aktivitas, komponen dan 

kompetensinya. Oleh karena itu agar lebih fokus pada permasalahan di atas, maka 

penelitian ini dibatasi pada beberapa pertanyaan berikut: 

1. Bagaimana aktivitas komunikasi Persatuan Islam? 

2. Apa saja komponen komunikasi yang membentuk peristiwa komunikasi 

dalam Persatuan Islam? 

3. Bagaimana kompetensi komunikasi dalam Persatuan Islam? 

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian tentu memiliki tujuan, adapun yang menjadi tujuan 

dari penelitian ini sejalan dengan pertanyaan di atas, yaitu sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan aktivitas komunikasi Persatuan Islam. 

b. Menginventarisir dan mendeskripsikan komponen komunikasi yang 

membentuk peristiwa komunikasi dalam Persatuan Islam. 
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c. Pada tahapan akhir, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi serta 

mendeskripsikan kompetensi komunikasi dalam Persatuan Islam. 

2.  Manfaat Penelitian 

  a.  Manfaat Teoritik 

  Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan 

pengetahuan  ilmiah di bidang dakwah islamiyyah khususnya yang 

berhubungan dengan etnografi komuniksi organisasi dakwah islam, 

penemuan informasi tentang etnografi komuniksi organisasi dalam 

penelitian ini diharapkan memiliki makna yang penting bagi bidang 

program studi Komunikasi Penyiaran Islam yang relatif masih baru 

berkembang, disamping itu hasil penelitian ini dapat dijadikan titik 

tolok untuk penelitian baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang 

lain dengan cara demikian secara berangsur-angsur khazanah 

keilmuan berupa informasi yang sistemik tentang etnografi komuniksi 

Persatuan Islam dapat dijadikan bahan untuk meumuskan teori dan 

model penelitian di bidang yang relevan. 

 b.  Manfaat Praktis 

  Dalam hal praksis, penelitian ini diharapkan menjadi krtitik 

sekaligus menjadi masukan bagi Persatuan Islam mengenai pola 

komunikasi berkembang. Lebih jauh penelitian ini diharapkan bisa 

menjadi bahan evaluasi sehingga apa yang dihasilkan dari penelitian 

ini bisa menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan, atau justru 

memperkokoh budaya organisasi yang sudah ada. 
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D.  Kajian Pustaka 

Sebatas pengetahuan peneliti, belum ada yang melakukan penelitian etnografi 

komunikasi Persatuan Islam sehingga menjadi suatu kesempatan untuk menjadi 

peneliti pertama yang membahas etnografi komunikasi Persatuan Islam secara 

khusus. Namun demikian, pada dasarnya buku dan hasil penelitian penunjang sudah 

ada. Beberapa peneliti dan penulis yang membahas etnografi komunikasi atau 

meneliti organisasi Islam, khususnya Persis dari sudut potret yang berbeda, 

diantaranya; 

1. Disertasi yang ditulis oleh Ihsan Setiadi Latif (2016) yang berjudul 

Komunikasi Organisasi Persatuan Islam dalam menyebarkan faham 

keagamaan Persis dan implikasinya terhadap perkembangan organisasi 

Persis di Indonesia. Dalam disertasi tersebut membahas tentang komunikasi 

organisasi Persatuan Islam dalam menyebarkan faham keagamaan Persatuan 

Islam dan implikasinya terhadap perkembangan organisasi Persatuan Islam di 

Indonesia. Masalah yang dikaji difokuskan kepada pergeseran paradigma 

komunikasi organisasi dan komunikasi dakwah Persis terhadap umat Islam, 

khususnya anggota organisasi ini, dan implikasinya terhadap perkembangan 

jam’iyyah di daerah. Disertasi ini memeliki beberapa persamaan denga 

penelitian ini di antaranya; pertama organisasi sebagai objek kajian sama 

yaitu Persatuan Islam. Kedua, sasaran potret sama yaitu sudut pandang 

komunikasi organisasi, namun perbedaanya penelitian ini lebih kepada 

bagaimana Persatuan Islam mengkonstruksi bahasa, makna, dan identitas 

melalui komunikasi. Ketiga, metodologi yang digunakan memiliki persamaan,  

jenis penelitian kualitatif namun motede yang digunakan pada disertasi Ihsan 
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studi kasus, sedangkan pada penelitian ini menggunakan etnografi 

komunikasi.
7
 

 

2. Disertasi yang ditulis oleh Dombi Judit (2013) yang berjudul  A Mixed-

Method Study on English Majors' Intercultural Communicative Competence . 

Dalam disertasi tersebut dijelaskan bahwa kompetensi komunikasi mengacu 

pada tingkat pembelajaran bahasa yang memungkinkan pengguna bahasa 

menyampaikan pesan mereka kepada orang lain dan memahami pesan orang 

lain dalam konteks tertentu. Disertasi tersebut juga menerangkan tentang 

pendapat Hymes yang  menggambarkan pengguna bahasa yang kompeten 

sebagai orang yang tahu kapan, di mana dan bagaimana menggunakan bahasa 

dengan tepat, tidak hanya mengetahui cara menghasilkan struktur tata Bahasa. 

Temuan-temuan dalam disertasi ini akan memberikan kontribus teoritis, 

umumnya tentang speech community dan khususnya kompetensi komunikasi 

yang nanti akan menjadi pisau analisis kompetensi komuniasi Persatuan 

Islam.
8
 

 

3. Disertasi yang ditulis oleh Lixin Xiao (2004). Communicative Competence 

and Critical Thinking: a Crosscultural View of  Chinese EFL Learners and 

Teachers In a University Context. Dalam disertasi tersebut kembali 

menerangkan tentang varietas bahasa dan relevansinya dengan kompetensi 

komunikasi, menurut Lixin varietas bahasa dan kemampuan linguistik 

dipengaruhi oleh latar belakang penutur, dengan demikian dimana dan 

dilingkungan seperti apa, hal tersebut berpengaruh dalam membentuk 

kemampuan linguitik seseorang, tidak terkecuali dalam penggunaan varietas 

                                                           
7
 Ihsan Setiadi Latif, “Komunikasi Organisasi Persatuan Islam dalam menyebarkan faham keagamaan 
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bahasa. Paparan Lixin dalam disertasinya memberikan gambaran umum 

tentang penggunaan varietas bahasa yang digunakan oleh Persatuan Islam, 

khususnya Bahasa Arab. Berangkat dari penjelasan Lixin, penelitian Etnografi 

Komunikasi Persatuan Islam ini akan mencoba menggali epistimologi 

penggunaan Bahasa Arab pada Persatuan Islam, khususnya dalam 

pembahasan komponen komunikasi.
9
 

 

4. Disertasi yang ditulis oleh Phyllis Koryo (2005) yang berjudul Speech Act 

Theory and Communication: A Univen Study. Dalam disertasi tersebut 

dijelaskan bahwa Tindakan komunikasi merupakan  sebuah konsep yang 

didasarkan pada anggapan bahwa ucapan memiliki fungsi, makna, atau tujuan 

yang pasti, misalnya ujaran berupa perintah atau permemohonan yang dapat 

dinyatakan dalam struktur ujaran yang mapan. Secara tidak langsung dalam 

pengertian ini ditegaskan bahwa adanya korelasi antara 'bentuk' dan 'fungsi' 

ujaran. Konsep tersebut akan menjadi alat potret dalam melihat tindakan 

komunikasi sebagai komponen komunikasi Persatuan Islam. 

 

5. Penelitian yang dilakukan Farhan Liddinillah (2010) dengan judul Pola 

Komunikasi Anak Jalanan (Studi Etnografi Komunikasi pada Lembaga 

Swadaya Masyarakat Arek Lintang Surabaya). Pada penelitian tersebut 

dijelaskan bahwa dalam melakukan hubungan komunikasi, anak jalanan lebih 

cenderung menggunakan simbol-simbol verbal sebagai sandi, kode atau 

isyarat ketika berkomunikasi dengan sesama anggota komunitas apabila ada 

pembicaraan berkenaan dengan hal-hal yang penting atau sifatnya rahasia 

maka bagi bagi orang lain tidak boleh mengetahuinya. Selain itu terdapat pola 

komunikasi yang harmonis dan dinamis antara anak jalanan dengan sesama 
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komunitasnya dan dengan relawan pendamping yang ada di LSM Alit 

Surabaya. Hal itu dikarenakan adanya hubungan emosional yang dekat antar 

mereka. Penelitian Farhan Liddinillah memberikan gambaran sederhana 

tentang fenomena speech community yang ada pada komunitas anak jalanan
10

. 

 

6. Reta Puspita Wibowo (2015) yang berjudul Pola-Pola Komunikasi antara 

Penjual dan Pebeli di Pasar Kalipati Kecamatan Tegal Limo Kabupaten 

Banyuwangi (Sutau Tinjauan Etnografi Komunikasi) penelitian ini membahas 

tentang pola komuniakasi antara penjual dan pembeli yang menggunakan 

bahasa-bahasa ekslusif. Ada pun tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk 

memperoleh deskripsi mendalam tentang proses-proses interaksi komunikatif 

antara penjual dan pembeli, pola-pola interaksi komunikatif yang terbentuk, 

makna yang menyertainya, dampak dari pola-pola tersebut terhadap 

efektivitas kegiatan jual beli, dan penemuan tema-tema budaya yang secara 

implisit terkandung dalam wacana interaksi. Penelitian yang dilakukakan Reta 

Puspita Wibowo memeiliki titik singgung dengan penelitian Etnografi 

Komunikasi Organisasi Persatuan Islam, yaitu mengangkat bahasa atau istilah 

ekslusif yang digunakan oleh beberapa kelompok masyarakat dalam aktivitas 

komunikasi.
11

 

 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irawan Saputra (2015) dengan 

judul penelitian Pola Komunikasi Pada Enkulturasi Bahasa jawa (Studi 

Etnografi Komunikasi pada Keluarga Besar Almarhum jamuharom di Desa 

Brenggolo kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri) penelitian init 

mengangkat pola komunikasi yang ada pada enkulturasi bahasa Jawa tersebut 
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Sunan Ampel 2010),td. 
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Tesis Sarjana Sastra (Jember: Universitas Jember, 2015),td. 
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serta bagaimana perbandingan pola komunikasi yang ada antar generasi dalam 

sebuah keluarga Jawa. Penelitian ini mengkaji tiga enkulturasi dari empat 

generasi dari sebuah keluarga besar. Kajian ini berfokus pada aspek lingusitik 

dan juga aspek interaksinya
12

. 

 

8.  Yasmin Nabilah (2012) dengan penelitiannya yang berjudul Pola Komunikasi 

Waria (Studi Etnografi pada Interaksi Waria di Kota Bengkulu. Dalam 

penelitian tersebut Yasmin Nabilah meneliti komunitas waria di kota 

Bengkulu sebagai sebuah kelompok yang memiliki kemampuan untuk 

menciptakan dan menggunakan bahasanya sendiri dengan memodifikasi kata 

dari bahasa Indonesia dan daerah dengan sedemikian rupa. Penelitian ini 

memiliki persamaan dengan penelitian Etnografi Komunikasi Organisasi 

Persatuan Islam yaitu membahas tentang konstruksi bahasa dan makna yang 

terkandung dalam sebuah komunitas tertentu.
13

 

 

9. Peneltian yang ditulis oleh Iwan Koswara dan Ilham Gemiharto (2015) 

dengan judul Dramaturgis Komunikasi Politik Persatuan Islam , hasil 

penelitian tersebut menunjukkan, bahwa melalui manuver komunikasi politik 

yang dilakukan oleh jamaah Persatuan Islam telah menunjukkan eksistensinya 

sebagai politisi yang handal dalam kancah politik. Penelitian yang dilakukan 

Iwan Koswara dan Ilham Gemiharto memiliki beberapa persamaan; pertama, 

menjadikan Persatuan Islam sebagai objek penelitian. Kedua, peneltian 

tentang Persatuan Islam dipotret dari disiplin ilmu yang sama yaitu ilmu 
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 Muhammad Irawan Saputra  et. al, Pola Komunikasi Pada Enkulturasi Bahasa jawa (Studi 

Etnografi Komunikasi pada Keluarga Besar Almarhum jamuharom di Desa Brenggolo 

kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri), Jurnal ISSN 1411-0199. Vol 16, (Kediri: 

Universitas Kediri, 2015) 
13

 Yasmin Nabilah  “Pola Komunikasi Waria (Studi Etnografi pada Interaksi Waria di Kota Bengkulu”, 

Tesis Sarjana Sosial (Bengkulu: Universitas Bengkulu,2012),td. 
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komunikasi dengan demikian penelitian tersebut dapat memberikan kilasan 

sederhana tentang komunikasi persatuan Islam.
14

 

 

10. Asep Muhsin (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Peran Kepemimpinan 

Kiyai Persatuan Islam dalam Membentuk Prilaku sosial Jama'ah (Studi Kasus 

Pesantren Persatuan Islam Cempaka Warna, Kota Tasikmalaya). Penelitan 

tersebut menggunakan metode studi kasus dengan tujuan mengidentifikasi 

faktor pendukung dan penghambat gerakan dakwah Kiyai dalam membangun 

tindakan sosial jama’ah. Ada pun hunbungan dan kedudukannya dengan 

penelitian etnografi komunikasi Persatuan Islam, diantaranya penelitian Asep 

Muhsin memberikan gambaran tentang prilaku sosial Persatuan Islam, karena 

berangkat dari objek penelitian yang sama.
15

 

 

11.  Tesis sarjana yang ditulis Fahmi Hayatudin (2015) dengan judul Strategi 

Dakwah Persatuan Islam dalam Konteks Pembaruan di Pimpinan Cabang 

Purwakarta. Dalam penelitian tersebut Fahmi Hayatudin meneliti manejemen 

dakwah Persatuan Islam dalam menjalankan program dakwahnya. Ada pun 

hubungannya dengan penelitian ini, selain memiliki objek yang sama, 

penelitian Fahmi Hayatudin menambah literatur rujukan tentang Persatuan 

Islam sebagai organisasi dakwah, sehingga dalam pembahasan speech 

community diharapkan akan menemukan kekayaan verietas bahasa.
16

 

 

12. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Rifai (2011) yang berjudul Dinamika Gerakan 

Dakwah Jamaah Muhammadiyyah Kota Bandung . dalam tesis tersebut 

                                                           
14

 Iwan Koswara dan Ilham Gemiharto, “Dramaturgis Komunikasi Politik Persatuan Islam”, Prosiding 

Seminar Nasional; Komunikasi Publik dan Dinamika Masyarakat Lokal (Lampung: Universitas 

Lampung, 2016), 123. 
15

 Asep Muhsin, “Peran Kepemimpinan Kiyai Persatuan Islam dalam Membentuk Prilaku sosial 

Jama'ah (Studi Kasus Pesantren Persatuan Islam Cempaka Warna, Kota Tasikmalaya)” Tesis 

Sarjana Sosiologi Agama (Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2009),t.d. 
16

 Hayatudin “Strategi Dakwah Persatuan Islam dalam Konteks Pembaruan di Pimpinan Cabang 

Purwakarta”, Tesis Sarjana KPI (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015),t.d 
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digambarkan dinamika gerakan organisasi yang dilakukan oleh 

Muhammadiyyah kota Bandung. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut 

diataranya alur dakwah Muhammadiyyah secara umum sudah sesuai dengan 

aturan dan amanat rakernas majlis tabligh, namun dalam pelaksanaannya 

terdapat kekurangan terutama inkonsistensi kegiatan dakwah oleh para 

mubaligh.
17

 Dari penelitian tersebut terdapat benang simpul dengan penelitian 

ini. Muhammadiyyah sebagai organisasi puritan memiliki pandangan 

keagamaan yang hampir sama dengan Persis dengan demikian penelitan 

tersebut sedikit banyak memberikan gambaran awal tentang budaya dakwah 

organisasi puritan yang diantarnya Persis. 

 

13. Tesis yang ditulis oleh Aludin (2013) yang berjudul Pera Dakwah 

Organisasional dalam Program Pembangunan Bandung Agamis dalam 

penelitian tersebut disinggung beberapa hal tentang organisasi yang lahir dari 

kecenderungan sosiologis manusia. Selain itu juga Aludin menjelaskan 

tentang peran organisasi informal (ormas) yang memililiki peran dalam 

pergerakan sosial. Lebih jauh dalam penelitian tersebut dijelaskan pula bahwa 

organisasi keagamaan menempati posisi khas jauh lebih massif dan solid 

dibandingkan organisasi formal lainnya.
18

 Dari paparan tersebut menunjukan 

bahwa ormas-ormas Islam yang di antaranya Persis terindikasi memiliki 

budaya khas tersendiri. 

 

 

 

 

 

                                                           
17

Ahmad Rifai  “Dinamika Gerakan Dakwah Jamaah Muhammadiyyah Kota Bandung”, Tesis Sarjana 

KPI ,(Bandung: Perputakaan Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2011). t.d. 
18

Aludin , “Pera Dakwah Organisasional dalma Program Pembangunan Bandung Agamis” , Tesis 

Sarjana KPI ,(Bandung: Perputakaan Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2013), 10. t.d.. 



14 
 

 

 E.  Landasan Pemikiran 

Istilah etnografi komunikasi pertama  kali diperkenalkan oleh Dell Hymes 

pada tahun 1960. Etnografi komunikasi awalnya lahir sebagai salah satu pendekatan 

yang  digunakan  dalam sosiolinguistik, terutama untuk mengkaji tuturan sebuah 

bahasa dan kaitannya dengan masyarakat penutur yang lahir dari hubungan sosial. 

Penggunaan  bahasa secara umum berkaitan dengan nilai  sosial dan budaya, karena 

hal tersebut etnografi juga disebut sebagai etnografi of speaking, dalam pandangan 

ilmu bahasa etnografi dipandang sebagai bagian dari sosiolinguistik. Namun dalam 

perkembangannya ilmu tersebut menunjukan kemandirian.
19

 

Dalam etnografi komunikasi bahasa dan komunikasi dipandang sebagai 

produk dari interaksi suatu kelompk masyarakat, sehingga setiap  kelompok akan 

memiliki pola komunikasi yang berbeda dari kelompok lainnya. Hal tersebut pernah 

ditegaskan oleh Safir dan Whorf dalm hipotesis relativitas linguistik bahwa struktur 

bahasa suatu budaya menentukan perilaku dan pola pikir dalam budaya tersebut. 
20

 

Hipotesis tersebut diperkuat juga oleh salahsatu asumsi etnografi komunikasi 

yang menyebutkan bahwa bahasa menjadi unsur pertama sebuah kebudayaan karena 

bahasa akan menentukan bagaimana masyarakat penggunanya mengkategorikan 

pengalamannya bahasa yang digunakan akan menentukan konsep dan makna yang 

dipahami masyarakat yang pada gilirannya akan memberikan pengertian mengenai 

pandangan hidup yang dimiiki oleh pengguna bahasa itu sendiri dengan kata lain 

makana budaya yang mendasari kehidupan masyarakat terbentuk dari hubungan 

antara simbol-simbol bahasa.
21

 

Dalam etnografi komunikasi, di antara hal penting yang menjadi perhatian 

ialah; pertama, speech community (masyarakat tutur) atau disebut juga dengan  

                                                           
19

 Dadang A.S. Etnografi Komunikasi: Perspektif Bahasa, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), 34-35 
20

 Sendjaja, S . Djuarsa. Teori Komunikasi, (Jakarta: Universitas Terbuka,1994),357 
21

 Ibrahim Abd, Syukur. Panduan Penelitian Etnografi Komunikasi, (Surabaya: Usaha Nasional, 

1992),10-11 
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linguistic community (komunitas bahasa) yang merujuk pada sebuah komunitas yang 

berbahasa. Definisi dari speech community sendiri adalah suatu kategori masyarakat 

di mana anggota-anggotanya memiliki kaidah bahasa dan variasi linguistik tertentu.
22

 

Etnografi juga diartikan sebagai pengorganisasian komunikasi dalam sebuah aktivitas 

masyarakat. Dengan kata lain etnografi memfokuskan pada pola komunikasi dalam 

beragam masyarakat bahasa.
23

 

Kedua, dalam etnografi komunikasi mengidentifikasi aktivitas komunikasi 

atau tindakan tutur, sama artinya dengan menemukan peristiwa atau proses 

komunikasi. Aktivitas komunikasi yang dimaksud disini mencakup konteks sosial, 

bentuk gramatika, dan intonasinya. Sehingga dapat dipahami bahwa level tindak tutur 

berada di antara gramatika biasa, dan peristiwa komunikasi atau situasi komunikasi 

memberikan pengertian bahwa tindakan tutur mempunyai implikasi bentuk linguistik 

dan norma-norma sosial.
24

 

Ketiga, melalui komponen komunikasi sebuah peristiwa komunikasi dapat 

diidentifikasi. Komopnen komunikasi yang dimaksud mencakup; genre atau tipe 

peristiwa komunikasi sepertihalnya lelucon, perkenalan, dongeng dan lain 

sebagainya. Selanjutnya topik peristiwa, setting, partisipan dan norma-norma 

interpretasi. Keempat,  kompetensi komunikasi yang mengasumsikan bahwa 

tindakana komunikasi individu sebagai bagian dari integrasi tinga unsur, yaitu 

keterampilan linguistik, keterampilan interaksi, serta keterampilan kebudayaan.
25

 

Memahami pola-pola komunikasi yang hidup dalam suatu masyarakat tutur, 

atau masyarakat yang memiliki kaidah yang sama dalam berkomunikasi akan 

memberikan gambaran umum dari gejala komunikasi masyarakat tersebut. Dari pola 

ini juga dapat diidentifikasi bagaimana unit-unit komunikasi dari suatu masyarakat 

                                                           
22

 Zikri F.N, Teori-Teori Komunikasi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 19 
23

 Dadang A. S. Etnografi Komunikasi: Perspektif Bahasa, 35 
24

 Ibrahim Abd, Syukur. Panduan Penelitian Etnografi Komunikasi, 268-269 
25

 Engkus Kuswarno, Metode Penelitian Komunikais: Etnografi Komunikasi, cet.II (Bandung: Widya 

Padjadjaran, 2011), 42-43 
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tutur diorganisasikan, dipandang secara luas sebagai cara-cara berbicara, dan bersama 

dengan menurunkan makna dari aspek-aspek kebudayaan
26

. 

Begitu juga dengan pola komunikasi yang terjalin dalam sebuah komunitas 

atau organisasi tertentu, sepertihalnya organisasi Persatuan Islam memiliki corak dan 

pola komunikasi yang khas. Persatuan Islam atau yang lebih dikenal dengan 

singkatan Perisis. Sebuah organiasi dakwah yang memiliki latar belakang yang cukup 

panjang. Persatuan Islam muncul karena tuntutan perkembangan kebangkitan dunia 

Islam.Kebangkitan Islam diartikan sebagai langkah menyeluruh dalam berbagai aspek 

kehidupan umat Islam. Berawal dari sebuah kelompok diskusi yang concern terhadap 

kondisi Islam dan muslimin waktu itu. Tepatnya saat situasi kejumudan berpikir 

tentang masalah-masalah keislaman terbelenggu kuat oleh doktrin “pintu ijtihad telah 

tertutup” .
27

 

Sebagaimana lazimnya, Persatuan Islam tumbuh dan berkembang dengan 

budaya organisasinya sendiri yang notabene organisasi dakwah. Di antara gejala 

budaya yang muncul yakni adanya pola-pola komunikasi yang terjalin dan verietas 

bahasa yang khas. Secara umum, hal tersebut merupakan konsekuensi dari budaya 

organisasi yang berkembang. Sebagaimana Glaser memaparkan bahwa budaya 

organisasi seringkali digambarkan dalam arti yang dimiliki bersama yang mencakup  

pola-pola interaksi atau simbol-simbol lain yang berkembang dari waktu ke waktu 

dan berfungsi sebagai perekat organisasi
28

 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat digambarkan bahwa objek telaah 

sekaligus kerangka berpikir dalam penelitian ini meliputi. Persatuan Islam sebagai 

komunitas tutur (speech community) menggunakan bahasa yang khas sesuai budaya 

organisasi yang berkembang. Selanjutnya, jika terjalin komunikasi antar antar 

                                                           
26

 Ibrahim Abd, Syukur. Panduan Penelitian Etnografi Komunikasi, 10-11. 
27

 Koswara, Eksistensi Persatuan Islam Dalam Penyebaran Faham Keagamaan, Universitas 

Padjadjaran, Acta Diurna Vol 10, No 2, (2014):13. 
28

Glaser, Susan R; Zamanou, Sonia and Hacker Kenneth, Measuring and Interpreting Organizational 

Culture. Management Communication Quartely (Vol.1 No.2 ,1987), 173-178.. 
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anggota Persatuan Islam maka disinyalir hal tersebut dipengaruhi oleh komponen-

komponen komunikasi. Terakhir, kemampuan aktivitas tutur antar anggota Persatuan 

Islam dipengaruhi oleh relativitas kompetensi komunikasi masing-masing. Semua hal 

tersebut pada akhirnya melahirkan pola komunikasi tertentu. 

 

 
Gambar 1.1  Kerangka Pemikiran 

(Sumber: Dikembangkan sendiri oleh penulis dari Engkus Kuswarno, 2011
29
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 Engkus Kuswarno, Metode Penelitian Komunikais: Etnografi Komunikasi, cet.II, 47. 
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F.  Langkah-langkah Penelitian 

 1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

  a.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini bertempat di pimpinan pusat Persatuan Islam, 

karena di tempat tersebut dijadikan pusat kegiatan organisasi secara 

formal selain itu ketersedian sumberdata primer maupun sekunder 

dipandang representatif. Adapun alamat lengkap lokasi penelitian yang 

dimaksud ialah Jl.Perintis Kemerdekaan No.2, Babakan Ciamis, 

Bandung, Jawa Barat. 

  b.  Waktu Penelitian 

Karena dalam penelitian ini termasuk etnografi komunikasi 

mikro maka penelitian yang akan diharapkan selesai dalam rentang 

waktu kurang lebih 5 bulan. Dimulai dari seminar usulan penelitian 

hingga menyelesaikan laporan tesis. Adapun jadwal penelitian sebagai 

berikut: 

Tabel. 1.2. Schedule Penelitian 

  

No Kegiatan Tahun 2017 Nov Des Jan Feb Mar 

 

1 

 

Penyusunan Proposal Penelitian Tesis 

 

a. Observasi Pra Penyusunan      

b. Pengajuan Proposal Penelitian       

c. Sidang Proposal Penelitian      

d. Perbaikan Proposal Penelitian        
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2 

Pelaksanaan  Penelitian Tesis  

a. Penelitian lapangan dan Penulisan      

b Analisis dan Pengolahan data.       

c. Penulisan Laporan      

d. Bimbingan Hasil Penelitian      

  

3 Sidang Tesis  

a. Perbaikan Tesis      

b. Bimbingan Akhir Tesis      

c. Sidang Waktu disesuaikan dengan 

kalender akademik, jika diperlukan 

bimbingan tahap akhir akan 

terusdilakukan 

 

 

Karena penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, 

maka dalam analisis dan pengolahan data dilakukan selama penelitian 

ini berlangsung.
30

 

2.  Paradigma Penelitian 

Penelitian ini dipandang tepat menggunakan paradigma konstruktivis, 

karena yang akan digali berupa pemahaman yang membantu proses 

interpretasi yang berkaitan dengan aktivitas, komponen dan kompetensi 

komunikasi pada Persatuan Islam sebagai specch community. Sedangkan 

subjek penelitian ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan speech 

                                                           
30

S. Sarantakos,  Social Research, (New York: Palgrave Macmilan, 2005),345 
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community yang di dalamnya terdapat unsur penutur dan nantinya akan 

disebut dengan responden atau informan. Para responden ini dianggap sebagai 

refresntasi Persatuan Islam, sehingga pemahaman dan pengalaman yang 

terkontrusksi dalam diri setiap individu responden bisa menjadi acuan data 

penelitian. Selain itu juga, dengan paradigma ini, aktivitas, komponen dan 

kompetensi komunikasi pada Persatuan Islam dipandang sebagai realitas yang 

dikonstruksi. Dengan demikian konstruktivisme merupakan paradigma yang 

melihat realitas dari sudut pandang subjektif. 

Hal dia atas berangkat dari pemaparan Norman K Denzin, & Yvonna S 

Lincoln yang mendefinisikan paradigma konstruktivis sebagai paradigma yang 

hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan 

objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. 

Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap 

socially meaningful action melalui pengamatan langsung dan terperinci 

terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau 

mengelola dunia sosial mereka.
31

 

Alasan tersebut selaras dengan pemaparan Deddy Mulyana, yang 

menjelaskan bahwa  penelitian yang mengambil perspektif subjektif memiliki 

beberapa ciri sebagai di antaranya: Jika ditinjau dari sifat realitas, realitas 

komunikasi bersifat ganda, rumit, semu, dinamis (mudah berubah), 

dikonstruksikan, dan holistik; kebenaran realitas bersifat relatif. Hubungan 

antara peneliti dan subjek penelitian: setaraf, empati, akrab, interaktif, timbal 

balik, saling mempengaruhi.
32

 

 

                                                           
31

 Norman K Denzin, & Yvonna S Lincoln. Handbook of Qualitative Research. (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 2009), 137. 
32
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3.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sebab yang akan 

dikaji, merupakan gejala sentral yang muncul pada gejala-gejala budaya 

organisasi Persis. Selaras dengan pendapat Creswell yang menyatakan bahwa 

jenis penelitian kualitatif merupakan upaya eksplorasi dan memahami sutu 

gejala sentral.
33

 

Selanjutnya, jika merujuk pada kutipan John W. Creswell berdasarkan 

pendapat Bogdan dan Biklen, Eisner, dan Meriam, maka penggunaan jenis 

penelitian kualitatif dipandang tepat dalam penelitian ini. Alasannya karena 

penelitian ini menunjukkan ciri-ciri; Penelitian dilakukan dalam seting 

alamiah (field focused) di mana sumber data di gali atau didapatkan. Peneliti 

tidak berusaha melakukan intervensi terhadap subjek-subjek penelitian, 

seperti mempengaruhi opini, memaksa sumber bertutur, dan tidak berusaha 

melayani informan secara empatetis.
34

 Pendek kata, prinsip tersebut yang 

nanti akan diaplikasikan dalam mengeksplorasi komunikasi Persatuan Islam 

dalam spectrum speech community. 

 4.  Metode Penelitian  

Penelitian ini dipandang tepat  menggunakan metode etnografi 

komunikasi. Selain sebagai metode penelitian, etnografi komunikasi juga 

memiliki asumsi-asumsi teoritik berupa aktivitas, komponen dan kompetensi 

komunkasi pada sebuah masyarakat tutur (Speech Community). Dengan 

metode etnografi komunikasi, organisasi Persatuan Islam dipotret sebagai 

komunitas tutur yang memiliki aktivitas, komponen dan kompetensi 

komunikasi. Pada tahapan akhir, dengan menggunakan etnografi komunikasi 

                                                           
33

 J.R. Raco. Metode Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya (Jakarta: PT Gramedia 

Widiasarana, 2013), 8 
34
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diharapkan mampu menyajikan gambaran pola komunikasi Persatuan Islam 

secara utuh.  

5. Jenis Data 

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, jenis data 

kualitatif yang erat kaitannya dengan data etnografi komunikasi Persatuan 

Islam. Merujuk pada pendapat Malinowski yang menyatakan bahwa tujuan 

pengumpulan data dalam etnografi adalah untuk lebih mengerti tentang 

kelompok masyarakat yang diteliti.
35

 Selajutnya dalam menguatkan hal 

tersebut, Lofland dan Creswell mengembangkan tipe-tipe data dalam etnografi 

komunikasi
36

. Berdasarkan hal tersebut, maka  jenis data yang diperlukan 

dalam studi etnografi komunikasi Persatuan Islam, mencakup: 

1. Informasi latar belakang, yang mencakup latar belakang, sejarah 

dan hubungannya dengan kelompok lain, peristiwa yang 

mempengaruhi bahasa, cirikhas yang dapat ditemukan dalam 

Persatuan Islam, tidak terkecuai tentang deskripsi umum seperti 

data monografi organisasi. 

2. Artifak, atau objek-objek fisik yang relevan dalam studi etnografi 

komunikasi Persatuan Islam, hal tersebut bisa berupa foto, 

infografik dan berbagai tulisan yang ada. 

3. Organisasi sosial, seperti data anggota, pengurus dan organigram 

Persatuan Islam. 

4. Legal Information, berupa keputusan hukum yang mempengaruhi 

referensi bahasa atau komunikasi Persatuan Islam. 

5. Data artistik yaitu berupa sumber tulisan maupun lisan tentang  

Komunikasi Persatuan Islam. 
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 Ibrahim abd Syukur, Panduan Penelitian Etnografi Komunikasi, 172-177 



23 
 

 

6. Pengetahuan umum berupa asumsi yang mendasari penggunaan 

bahasa dan interpretasi bahasa. 

7. Kepercayaan tentang penggunaan bahasa, misalnya hal tabu untuk 

dibicarakan dalam Persatuan Islam. 

8. Data tentang linguistik, yang mencakup unit-unit leksikon, 

gramatika dan fonologi. 

6.  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini didasari pada dua gabungan sifat emik dan etik 

penelitian, dengan kata lain selain mengamati, peneliti juga ikut membaur 

dengan objek penelitian untuk bisa merasakan bagaimana menjadi bagian dari 

organisasi Persatuan Islam. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka teknik 

pengumpulan data yang akan dilakukan sebagai berikut: 

a. Intropeksi  

Intropeksi dilakukan untuk menggali data-data yang merupakan 

bagian dari pengalaman penulis selama berinteraksi dan hidup 

dilingkungan Persatuan Islam. Dengan menggunakan metode 

intropeksi juga, diharapkan mampu mengeksplisitkan kaidah dan 

nilai-nilai yang diserap secara tidak sadar ketika penulis tumbuh di 

lingkungan Persatuan Islam.
37

 

b. Observasi Partisipan  

Observasi partisipan dilakukan untuk memperoleh data melalui 

proses pengamatan secara langsung tentang pola komunikasi yang 

tampak pada Persatuan Islam, baik melalui rekaman ataupun 

pencatatan. Lebih jauh dari itu dalam prosesi observasi partisipan 
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 Engkus Kuswarno, Metode Penelitian Komunikais: Etnografi Komunikasi, cet.II, 48. 
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peneliti ikut membaur dengan kegiatan organisasi Persatuan Islam 

untuk memperoleh data secara utuh. Selanjutya memberikan 

penafsiran singkat mengenai data tersebut. 

c. Observasi non-Partisipan  

Observasi non-partisan dipandang tepat digunakan untuk 

mengamati perilaku-perilaku atau kegiatan yang tidak 

memungkinkan etnografer terlibat di dalamnya, misalnya dalam 

mengamati dinamika kelompok. Selain hal tersebut metode ini juga 

dipandang baik bila peneliti belum atau tidak diterima menjadi 

bagian dari Persatuan Islam
38

. 

d. Wawancara Mendalam (Indepth Interiew)  

Setelah melaksanakan  pengumpulan data melalui observasi, 

maka dilakukan wawancara yang bertujuan untuk mengecek dan 

melengkapi data yang sudah ada. Dengan melakukan wawancara 

diharapkan pula data yang telah diperoleh melalui observasi dapat 

diverifikasi oleh informan yang telah ditentukan. 

e. Studi Pustaka dan Dokumentasi  

Studi pustaka pada menelitian etnografi komunikasi Persatuan 

Islam ini akan mengambil manfaat sejumlah data yang tercantum 

dalam berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan etnografi 

komunikasi dan Persatuan Islam itu sendiri berupa kerangka teoritis 

mengenai pola komuniksi organisasi secara umum, dan Persatuan 

Islam pada khususnya. Selain itu juga telaah dokumentasi 
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diupayakan mampu menggenapi kebutuhan data penunjang berupa 

foto, rekaman info grafik dan lain-lain. 

 7.  Responden Penelitian 

Dalam penelitian etnografi, cara pertama dalam mendapatkan 

informasi yaitu dari gatekeeper yaitu orang yang menjadi bagian dari 

organisasi Persatuan Islam. Gatekeeper ini juga yang nanti menghubungkan 

penulis dengan responden atau  informan.
39

 

Selanjutnya responden merupakan sumber data yang utama dalam 

penelitian ini, selain pengamatan sendiri, karena dengan informasi yang 

diberikan oleh responden diharapkan mampu memberikan deskripsi asli 

tentang Persatuan Islam sebagai objek penelitian yang orisinil. 

Dalam penelitian etnografi jumlah responden tidak menjadi hal yang 

uatama, mengingat tujuan dari penelitian etnografi berkisar pada kelengkapan 

dan keakuratan data. Oleh karena itu, penentuan sempel atau responden 

menggunakan pendekatan sampling teoritis atau puposive sampling , yaitu 

penentuan informan berdasarkan pandangan refresentatif.
40

  Berdasarkan 

paparan tersebut key information yang dimaksud di sini sebagai berikut: 

a. Sekretaris umum Persatuan Islam KH. Haris Muslim, Lc.,MA. 

b. Bidang Jamiyah DR. Ihsan Setiadi Latief., M.Si 

c. Bidang Pengembangan Dakwah dan Kajian Keislaman Deni 

Solehudin, S.Pd. M.Pd. 
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8.  Prosedur Analisis Data 

Selanjutnya, dalam tahapan terakhir dalam penelitian etnografi 

komunikasi Persatuan Islam ini yakni analisis data. Adapun tahapan teknik 

analisis data yang ditempuh dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 

data etnografi yang digagas oleh Creswell, ada pun tahapannya sebagai 

berikut:
41

 

a.  Deskripsi 

Deskripsi menjadi tahap pertama dalam menuliskan laporan 

etnografi komunikasi Persatuan Islam. Pada tahap ini hasil penelitian 

dipresentasikan dengan menggambarkan secara detil komunikasi 

Persatuan Islam. Gaya penyampaian yang digunakan bersifat 

kronologis seperti narator. Ada beberapa gaya penyampaian yang 

lazim digunakan, di antaranya day in the life secara kronologis atau 

berurutan dari seseorang atau kelompok masyarakat, membangun 

cerita lengkap dengan alur cerita dan karakter-karakter yang hidup di 

dalamnya. Misalnya dengan menjelaskan interaksi sosial yang terjadi, 

menganalisisnya dengan tema tertentu, lalu mengemukakan 

pandangan-pandangan yang berbeda dari para informan. 

b.  Komparasi dan Evaluasi 

Pada bagian ini, dikemukakan beberapa data akurat mengenai 

objek penelitian, melalui tabel, grafik, diagram, model, yang 

menggambarkan etnografi komunikasi Persatuan Islam. Selain itu. 

Bentuk yang lain dari tahap ini adalah membandingkan objek yang 

diteliti dengan objek lain, mengevaluasi objek dengan nilai-nilai yang 
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umum berlaku, membangun hubungan antara objek penelitian dengan 

lingkungan yang lebih besar. Selain itu, pada tahap ini juga 

dikemukakan kritik atau kekurangan terhadap penelitian yang telah 

dilakukan, dan menyarankan desain penelitian yang baru, apabila ada 

yang akan melanjutkan penelitian atau akan meneliti hal yang sama. 

c.  Interpretasi 

Interpretasi menjadi tahap akhir analisis data dalam penelitian 

etnografi komunikasi Persatuan Islam ini. Pada tahap ini mengambil 

kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Pada tahap ini, 

digunakan kata ganti orang pertama dalam penjelasannya, untuk 

menegaskan bahwa apa yang dikemukakan merupakan sesuatu yang 

murni hasil interpretasinya. 

9. Teknik Uji Keabsahan Data 

 

Teknik uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik 

analisis model Moleong, berikut teknik uji keabsahan data yang dimaksud: 

 

a. Memperpanjang keikutsertaan 

Maksudnya dengan memperpanjang keikutsertaan pada 

aktivitas organisasi Persatuan Islam diharapkan mampu mencegah 

munculnya distorsi data, dan membuka ruang terhadap pengaruh 

ganda. Caranya dengan memperpanjang waktu penelitian dan 

memperdalam area penelitian, dengan demikian diharapkan data 

yang didapatkan termasuk pada kriteria data jenuh. 
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b. Ketekunan 

Dengan membangun ketekunan pengamatan khususnya pada 

ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dalam 

persoalan atau isu yang sedang dicari, kemudian memusatkan diri pada 

hal-hal tersebut. 

c. Triangulasi  

Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan informasi 

atau data  dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yaitu; 

wawancara, obervasi, dan dokumentasi. Tiga metode tersebut 

digunakan untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan 

gambaran yang utuh mengenai informasi komunikasi Persatuan Islam. 

Selain triangulasi metode, digunakan juga triangulasi data responden, 

yaitu dengan mengajukan pertanya-pertanyaan yang sama kepada 

lebih dari satu responden
42

. 

Hasil akhir penelitian ini diharapkan berupa sebuah rumusan 

informasi atau thesis statement.  Informasi tersebut selanjutnya 

dibandingkan dengan perspektif teori yang televan untuk menghindari 

bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.
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