BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum
1. Profil Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RI
Perpustakaan Nasional seperti yang tertuang dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan adalah
lembaga pemerintah non departemen (LPND). Perpustakaan Nasional yang
berkedudukan di ibukota negara melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
perpustakaan. Fungsi yang diemban Perpustakaan Nasional adalah sebagai
perpustakaan

pembina,

perpustakaan

rujukan,

perpustakaan

deposit,

perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring
perpustakaan.

Dalam

menjalankan tugas,

fungsi

dan wewenangnya,

Perpustakaan Nasional RI didukung oleh unit kerja yang bertanggung jawab
untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan visi misi
Perpustakaan Nasional. Pusat Pendidikan dan Pelatihan adalah salah satu unit
kerja yang mendukung pelaksanaan tanggung jawab di bidang kepustakawanan
khususnya peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan (pustakawan dan
tenaga teknis perpustakaan).
Pusat pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) sebagai lembaga pembina
program diklat di bidang perpustakaan memiliki kewenangan dan kewajiban
menetapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) dalam mengatur
diklat kepustakawanan. NSPK tersebut berupa pedoman, kurikulum, garis-garis
besar program pembelajaran, dan bahan ajar diklat di bidang perpustakaan serta
ketentuan

lainnya

sebagai

panduan

yang

bersifat

nasional

dalam

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kepustakawanan. Dalam
menjalankan komitmen kinerja, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan
Nasional RI menetapkan program pendidikan dan pelatihan melalui proses
kajian kebutuhan diklat. Kajian dilakukan karena melihat adanya kesenjangan
kompetensi pegawai dengan kompetensi yang dibutuhkan organisasi. Berbagai
kurikulum terkait bidang kepustakawan direncanakan dan dikembangkan agar
sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Pengembangan kurikulum terbagi
dalam dua kelompok yaitu: Diklat Fungsional Bidang Kepustakawanan dan
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Diklat Teknis Bidang Kepustakawanan. Selain itu, Pusdiklat Perpustakaan
Nasional juga telah mengembangkan kurikulum Bimbingan Teknis Bidang
Kepustakwanan. Pengembangan program dan kurikulum diklat ini diharapkan
dapat meningkatkan kualitas tenaga perpustakaan yang merupakan ujung
tombak perpustakaan dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka.
Salah satu pengembangan kurikulum terbaru yang dilakukan Pusdiklat
Perpustakaan Nasional RI adalah pada penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan teknis pengelolaan perpustakaan berbasis e-learning. Hal ini
menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan
untuk melakukan pendidikan dan pelatihan secara tatap muka langsung.
Penyelenggaraan diklat berbasis e-learning dilakukan secara online/daring
dengan memanfaatkan media atau aplikasi Zoom Meetings, Moodle LMS yang
diintegrasikan ke dalam portal Elektronik Diklat Kepustakawanan (Eldika), dan
WhatsApp. Diklat Teknis Pengelolaan Perpustakaan (Inpassing) Berbasis eLearning memberikan pemahaman kepada peserta terkait empat pilar utama
dalam mengelola perpustakaan dan juga pemahaman terkait jabatan fungsional
pustakawan serta pungusulan Daftar Usulan Pengajuan Angka Kredit
(DUPAK). Selain penyampaian materi dalam modul diklat, pembelajaran juga
dilengkapi dengan praktek lapangan yang dilakukan di lokasi perpustakaan
masing-masing peserta diklat.

1.1 Visi, Misi, Tugas dan Fungsi Pusdiklat Perpustakaan Nasional RI
a. Visi
“Terwujudnya

Indonesia

Maju

yang

Berdaulat,

Mandiri,

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
b. Misi
1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

dan
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6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan
terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada
seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.
c. Tugas
Dalam pencapaian visi dan misinya, Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Perpustakaan Nasional RI menjalankan tugas mengembangkan kurikulum,
program, penyelenggaraan dan pengelolaan sarana serta evaluasi program
pendidikan dan pelatihan perpustakaan.
d. Fungsi
Fungsi yang diemban oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan
Nasional RI:
1. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum program
pendidikan dan pelatihan;
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perpustakaan;
3. Pelaksanaan pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan; serta
4. Evaluasi program pendidikan dan pelatihan perpustakaan.

1.2 Struktur Organisasi
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 4
Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional yang
mulai berlaku pada 14 September 2020, Pusdiklat merupakan unit mandiri pada
level eselon II yang berada di bawah Kepala Perpustakaan Nasional RI.
Dalam menjalankan tugasnya, Pusat Pendidikan dan Pelatihan memiliki
tiga koordinator yang masing-masingnya dibantu oleh dua subkoordiantor,
yaitu:
a. Koordinator Substansi Perencanaan dan Penyelenggaraan Program
Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perpustakaan, Penjenjangan dan Teknis
Onsite dan Online, memiliki tugas: 1) melakukan penyusunan Norma,
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Standar, Prosedur, dan Kriteria Perencanaan diklat, 2) menyelenggarakan
Pelatihan Bidang Pendidikan. Koodinator ini memiliki dua subkoordinator:
1. Subkoordinator Substansi Perencanaan Program Pendidikan dan
Pelatihan Bidang Perpustakaan, Penjenjangan dan Teknis Onsite dan
Online, bertugas melakukan: a) Penyiapan Bahan, Identifikasi, dan
Dukungan

Pelaksanaan

NSPK

DIKLAT

Kepustakawanan.

b)

Penyusunan Dokumen NSPK Perencanaan Diklat. c) Evaluasi dan
pelaporan kegiatan DIKLAT Perpustakaan.
2. Subkoordinator Substansi Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Bidang Perpustakaan, Penjenjangan dan Teknis Onsite dan
Online, memiliki tugas: a) Melaksanakan pengumpulan data/perekrutan
peserta dan koordinasi penyelenggaraan DIKLAT, b) Penyelenggaraan
DIKLAT PNBP, c) Penyelenggaraan Diklat Perpustakaan.
b. Koordinator Substansi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang
Perpustakaan, Penjenjangan dan Teknis. Koordinator ini dibantu oleh dua
subkoordinator yaitu:
1. Subkoordinator Substansi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
Bidang Perpustakaan, Penjenjangan dan Teknis.
2. Subkoordinator Substansi Kemitraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang
Perpustakaan,

Penjenjangan

Menyelenggarakan

DIKLAT

dan

Teknis,

Perpustakaan,

memiliki
b)

tugas:

a)

Melaksanakan

pengumpulan data/perekrutan peserta dan koordinasi penyelenggaraan
DIKLAT, c) Pendidikan dan Pelatihan ASN Perpusnas.
c. Koordinator Substansi Pengendalian Mutu Pendidikan dan Pelatihan
Bidang Perpustakaan, Penjenjangan dan Teknis, bertugas: 1) melakukan
penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan Diklat Perpustakaan, 2) Melakukan Evaluasi Pelatihan Bidang
Pendidikan. Memiliki dua subkoordinator sebagai berikut:
1. Subkoordinator Substansi Akreditasi Program Pendidikan dan Pelatihan
Bidang Perpustakaan, Penjenjangan dan Teknis yang bertugas
melakukan: a) Operasionalisasi Tim Penjamin Mutu Diklat, b)
Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi Program Diklat
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Teknis, c) Penyusunan Pedoman Pengendalian Mutu Diklat Klasikal, d)
Penyusunan Pedoman Pengendalian Mutu Diklat Non Klasikal e)
Penyusunan Pedoman Komponen Standar Penjaminan Mutu Diklat, f)
Benchmarking Akreditasi Program Pelatihan.
2. Subkoordinator Substansi Evaluasi Pemutakhiran Sarana dan Prasarana
Program Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perpustakaan, Penjenjangan
dan Teknis, memiliki tugas melakukan: a) Persiapan Pemantauan dan
Evaluasi, b) Evaluasi Diklat Teknis Kepustakawanan, c) Evaluasi Pasca
Diklat Teknis Kepustakawanan, d) Laporan Kinerja Pusdiklat, e)
Penyusunan Bank Soal.

PLT. KEPALA PUSAT
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
Kepala Subbagian Tata Usaha
Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Koordinator Substansi
Perencanaan dan Penyelenggaraan
Program Diklat Bidang
Perpustakaan, Penjenjangan dan
Teknis Onsite dan Online

Subkoor.
Substansi
Perencanaan
Program Diklat
Bidang
Perpustakaan,
Penjenjangan
dan Teknis
Onsite dan
Online

Subkoor.
Substansi
Penyelenggaraan
Kegiatan Diklat
Bidang
Perpustakaan,
Penjenjangan
dan Teknis
Onsite dan
Online

Koordinator Substansi
Pengembangan Pendidikan dan
Pelatihan Bidang Perpustakaan,
Penjenjangan dan Teknis

Subkoor.
Substansi
Pengembangan
Diklat Bidang
Perpustakaan,
Penjenjangan
dan Teknis

Subkoor.
Substansi
Kemitraan Diklat
Bidang
Perpustakaan,
Penjenjangan
dan Teknis

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pusdiklat Perpusnas RI
Sumber: Buku Profil Pusdiklat
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Koordinator Substansi
Pengendalian Mutu Pendidikan
dan Pelatihan Bidang
Perpustakaan, Penjenjangan dan
Teknis

Subkoor.
Substansi
Evaluasi
Akreditasi
Program Diklat
Bidang
Perpustakaan,
Penjenjangan
dan Teknis

Subkoor. Substansi
Evaluasi
Pemutakhiran
Sarana dan
Prasarana
Program Diklat
Bidang
Perpustakaan,
Penjenjangan dan
Teknis
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1.3 Program Diklat
Pusdiklat Perpustakaan Nasional memiliki dua kategori program diklat
yaitu diklat fungsional dan diklat teknis bidang kepustakawanan.
a. Diklat Fungsional Kepustakawanan
Diklat fungsional bidang Kepustakawanan adalah diklat yang
dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan
sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatannya secara profesional dengan
dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kompetensi jabatan
fungsional pustakawan. Diklat bidang fungsional Kepustakawanan terdiri
dari:
1) Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli (CPTA)
Diklat CPTA bertujuan untuk mengangkat Calon Pustakawan Tingkat
Ahli dari Pegawai Negeri Sipil yang berijazah S1 Non Ilmu
Perpustakaan.

Sasarannya

adalah

memberikan

pengetahuan,

keterampilan, sikap, dan wawasan profesional di bidang perpustakaan
dengan jumlah jam pelatihan selama 628 jamlat.
2) Diklat Calon Pustakawan Tingkat Terampil (CPTT)
Bertujuan mengangkat Calon Pustakawan Tingkat Terampil dari
Pegawai Negeri Sipil yang berijazah D2, D3, Sarjana Muda Non Ilmu
Perpustakaan.

Sasarannya

adalah

memberikan

pengetahuan,

keterampilan, sikap, dan wawasan profesional di bidang perpustakaan
dengan jumlah jam pelatihan selama 481 jamlat.
3) Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli (Alih Kategori)
Bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keahlian di bidang
perpustakaan dokumentasi dan informasi bagi Pustakawan Terampil
yang telah memperoleh ijazah sarjana (S1) untuk diangkat ke
Pustakawan Tingkat Ahli. Sasarannya adalah terdidiknya Pustakawan
Tingkat Terampil yang memiliki ijazah Sarjana (S1) dalam rangka
pengembangan karier Pustakawan Tingkat Ahli dengan jumlah jam
pelatihan selama 186 jamlat.
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b. Diklat Teknis Bidang Kepustakawanan
Diklat Teknis Bidang Kepustakawanan adalah diklat yang dilaksanakan
untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan di bidang
kepustakawanan sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya secara profesional.
1) Diklat Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan
Tujuannya

membekali

peserta

yaitu

PNS

minimal

memiliki

pangkat/golongan Penata Muda Tingkat I (Gol.III/b) dengan keahlian
dan kemampuan dalam penilaian angka kredit Jabatan Fungsional
Pustakawan. Sasarannya adalah: calon anggota Tim Penilai Jabatan
Fungsional Pustakawan, dan anggota Tim Penilai yang belum pernah
mengikuti Diklat Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan. Jumlah
jam pelatihannya selama 144 jamlat.
2) Diklat Training of Trainers (TOT) Perpustakaan
Tujuannya untuk membekali kompetensi mendidik, mengajar, dan
melatih tenaga Perpustakaan minimal berijazah S1 bidang perpustakaan
atau bidang lain yang telah mengikuti diklat Kepustakawanan yang
disetarakan oleh Pepustakaan Nasional RI. Jumlah jam pelatihannya
selama 146 jamlat.
3) Diklat Teknis Pengelolaan Perpustakaan
Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam
keterampilan teknis pengelolaan perpustakaan. Sasarannya adalah tenaga
pengelola perpustakaan di berbagai instansi minimal berijzah SLTA dan
bekerja di perpustakaan dengan jumlah jam pelatihannya selama 152
jamlat.
4) Diklat Manajemen Perpustakaan
Bertujuan meningkatkan kemampuan manajerial peserta (minimal DII
perpustakaan atau non perpustakaan) dalam pengelolaan perpustakaan.
Sasarannya adalah pejabat struktural atau calon pejabat struktural semua
jenis perpustakaan, jumlah jam pelatihannya selama 70 jamlat.
5) Diklat Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan Digital
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Bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang
pengembangan koleksi bahan pustaka digital. Peserta minimal berijazah
SLTA dan memiliki pengetahuan dasar komputer. Sasarannya adalah
pengelola perpustakaan yang menangani pengembangan koleksi bahan
pustaka digital, jumlah jam pelatihannya selama 72 jamlat.
6) Diklat Pengolahan Bahan Perpustakaan
Tujuannya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi peserta
dalam pengolahan bahan pustaka. Sasarannya adalah pengelola
perpustakaan khususnya yang menangani pengolahan bahan pustaka,
jumlah jam pelatihannya selama 183 jamlat.
7) Diklat Penyuluh Minat dan Gemar Membaca
Bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta untuk
memberikan penyuluhan minat dan gemar membaca kepada masyarakat.
Sasarannya adalah tenaga pengelola perpustakaan, pendidik, pemerhati
dan masyarakat yang peduli dalam pengembangan minat dan gemar
membaca, jumlah jam pelatihannya selama 91 jamlat.
8) Diklat Layanan Perpustakaan
Diklat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta
dalam memberikan pelayanan perpustakaan. Sasarannya adalah
pengelola perpustakaan khususnya petugas layanan perpustakaan,
jumlah jam pelatihannya selama 50 jamlat.
9) Diklat Penulisan Karya Ilmiah
Tujuannya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam
menulis karya ilmiah terutama bidang pusdokinfo. Sasarannya adalah
pejabat fungsional pustakawan dan/atau pengelola perpusdokinfo,
jumlah jam pelatihannya selama 121 jamlat.
10) Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan
Bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dasar bagi
peserta dalam mengelola perpustakaan. Sasarannya adalah pengelola
perpustakaan khususnya yang menangani pengelolaan perpustakaan,
jumlah jam pelatihannya selama 32 jamlat.
11) Diklat Pelestarian Bahan Perpustakaan
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Memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan,
persepsi, dan sikap peserta dalam pelestarian bahan perpustakaan.
Sasarannya adalah tenaga pengelola perpustakaan, jumlah jam
pelatihannya selama 74 jamlat.
12) Diklat Pengelolaan Informasi
Tujuannya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam
pengelolaan informasi di unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi.
Sasarannya adalah pejabat fungsional pustakawan, pengelola unit
perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Jumlah jam pelatihannya
selama 64 jamlat.
13) Diklat Pengelola Perpustakaan Sekolah
Bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam
pengelolaan informasi di unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi
di sekolah. Sasarannya adalah tenaga pengelola perpustakaan sekolah
dengan jumlah jam pelatihannya selama 110 jamlat.
14) Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah
Diklat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta
dalam pengelolaan informasi di unit perpustakaan, dokumentasi, dan
informasi

di

sekolah.

Sasarannya

adalah

kepala/calon

kepala

perpustakaan sekolah, jumlah jam pelatihannya selama 120 jamlat.
15) Diklat

Pengatalogan

Bahan

Perpustakaan

Berbasis

Resources

Description and Access (RDA)
Tujuannya meningkatkan kompetensi tenaga teknis perpustakaan dalam
mengimplementasikan automasi perpustakaan menggunakan program
aplikasi perpustakaan terintegrasi inlislite. Sasarannya adalah tenaga
perpustakaan. Jumlah jam pelatihannya selama 50 jamlat.

B. Hasil Penelitian
Dalam penelitian ini akan dijelaskan secara rinci hasil temuan yang
diperoleh di lapangan mengenai gambaran tentang online social presence
melalui komunikasi yang termediasi komputer, dalam penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan kepustawakanan oleh Pusdiklat Perpustakaan
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Nasional RI secara online. Untuk menjelaskan bagaimana social presence yang
terjadi dalam penyelenggaraan diklat secara daring tersebut, akan dikaji
menggunakan online social presence theory, hal ini akan menjawab rumusan
masalah yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.
Online Social Presence Theory terdiri dari empat dimensi yaitu konteks
sosial, komunikasi online, interaktifitas, dan privasi. Konteks sosial, berkaitan
dengan perasaan komunikator tentang bentuk sosial, implikasi dari hubungan
sosial, dan pentingnya kepercayaan. Dimensi komunikasi online, mengacu pada
penggunaan dan atribut teknologi komunikasi online. Interaktifitas berkaitan
dengan reaksi terhadap komunikasi online yang terjalin, waktu respons, gaya
komunikasi, dan kenyamanan dalam berinteraksi secara online. Dimensi ke
empat yaitu, privasi, mengacu kepada kemampuan untuk menjaga informasi
pribadi agar tidak menjadi konsumsi publik. Peneliti mengadopsi kuesioner
komunikasi mediasi computer (CMCQ) dari Yen dan Tu (2011) dalam
mengajukan pertanyaan kepada para informan.
Rumusan masalah yang kedua dijawab dengan teori adaptasi interaksi
atau interaction adaptation theory (IAT) dari Burgoon et al., (1995) yang
difokuskan pada tiga faktor utama dalam konsep dasar IAT yaitu requirements,
expectations, dan desires atau dikenal dengan istilah RED yang merupakan
pembentuk posisi interaksi. Requirements/persyaratan adalah hal yang benarbenar dibutuhkan dalam interaksi mengacu kepada faktor biologis dan
kebutuhan dasar kelangsungan hidup dan keamanan manusia. Expectations atau
harapan bersifat sosiologis, bersumber dari norma sosial dan budaya, tujuan
komunikatif, serta pengetahuan umum tentang perilaku pasangan interaksi.
Desires/keinginan adalah hal yang diharapkan dari hasil interaksi sifatnya
individual dan idiosinkratik dengan kecenderungan dan tujuan spesifik
seseorang.

1. Jalinan Komunikasi Antar Pribadi Diantara Sesama Peserta Didik dan
Peserta Didik dengan Pengajar Berdasarkan Empat Dimensi Online
Social Presence dalam Forum Diklat Secara Daring Melalui Sistem
CMC di Perpustakaan Nasional.
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a. Konteks Sosial
Lingkungan sosial berperan memberikan arahan bagi individu untuk
berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain yang dipengaruhi oleh
sejumlah faktor diantaranya perilaku, pola pikir, tradisi dan keragaman adat
serta budaya. Interaksi yang terjadi dalam lingkungan sosial memberikan
efek yang berbeda terhadap pemikiran dan sudut pandang seseorang. Hasil
temuan pada dimensi konteks sosial ini peneliti melihat dari empat aspek
yang mempengaruhi kehadiran sosial online dalam Computer-Mediated
Communication

yaitu:

CMC

sebagai

bentuk

sosial,

pengalaman

berkomunikasi melalui CMC, membangun hubungan sosial, pembangunan
hubungan kepercayaan.
1) CMC sebagai Bentuk Komunikasi Sosial
 CMC merupakan komunikasi sosial karena berhubungan
dengan orang lain
Interaksi yang terjadi dalam lingkungan pembelajaran secara online
melalui CMC tetap dianggap sebagai bentuk komunikasi sosial karena
komunikasi tersebut mempunyai hubungan dnegan orang lain. Peserta
diklat menganggap tetap terjadi hubungan sosial meskipun tidak ada tatap
muka secara langsung ketika berinteraksi. Seperti pernyataan dari informan
satu bahwa, melalui teknologi media baru seperti aplikasi Zoom Meetings,
WhatsApp maupun aplikasi Moodle LMS pada portal Eldika dari Perpusnas
peserta diklat tetap dapat menjalin hubungan:
“Ada komunikasi orang per orang itu kan hubungan sosial. Kita ketika
melakukan diklat seperti kemarin kita bisa berinteraksi dengan orang di
seluruh Indonesia yang mana bisa kita berkomunikasi, berinteraksi
dengan teman-teman kita di semua tempat. Kita bisa berinteraksi secara
sosial walaupun tidak ketemu langsung, paling tidak tahu nama lah.”
(Informan 1, 5 Mei 2021)
Hal senada juga disampaikan informan empat bahwa dalam diklat online
komunikasi sosial dapat terbangun.
“Bisa juga sih mba komunikasi sosial itu melalui CMC itu, karena gak
saya sendiri, ada kelompok, ada teman virtualnya gitu kan. Kan bisa
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mengungkapkan ide di situ, bisa berpendapat di Zoom atau melalui
teks.” (Informan 4, 17 Juni 2021)
Dalam penyelenggaraan diklat secara online, untuk interaksi dan
komunikasi yang terjalin antara peserta diklat dengan pengajar pada
umumnya bersifat satu arah. Informan tiga berpendapat komunikasi yang
termediasi komputer tetap dianggap sebagai bentuk komunikasi sosial
meskipun komunikasi yang terjalin antara peserta dengan pengajar dalam
waktu yang terbatas.
“…termasuk komunikasi sosial juga sih walaupun mungkin banyaknya
satu arah cuma karena ada yang sesi tanya jawab kan itu bisa jadi
komunikasi juga kan ya? Kan ada fitur tanya jawab di aplikasi, setiap
selesai materi kita bisa nanya ke pengajar walaupun dibatasin sih
waktunya satu atau dua jam kalo gak salah.” (Informan 3, 17 Juni 2021)
 CMC adalah bentuk komunikasi sosial dalam format
lingkungan online/dunia maya
Komunikasi yang termediasi komputer dan komunikasi secara tatap
muka langsung pada dasarnya tidak ada bedanya dalam hal menjalin
komunikasi sosial, perbedaannya hanya terletak pada formatnya saja yaitu
daring dan luring.
“Ya termasuk lah, kan kita komunikasi juga cuma masalahnya online
aja enggak ketemu langsung gitu.” (Informan 6, 6 Mei 2021)
Komunikasi sosial melalui sistem CMC adalah bentuk kemajuan dalam
teknologi informasi, masyarakat dapat berkomunikasi, bersosialisasi, dan
belajar kapan dan dimana saja tanpa harus bertemu secara langsung. Era
revolusi industri 4.0 menuntut masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan
perkembangan zaman yang semakin canggih.
“Kalo di zaman sekarang jadi iya, bentuk komunikasi sosial. Ya sudah
tuntutan zaman sih ya harus diikuti kan, nanti kalo gak beradaptasi jadi
ketinggalan kan.” (Informan 2, 15 Juni 2021)
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Hal senada juga disampaikan oleh informan 5 dan 8, bahwa komunikasi
sosial yang terjalin dalam pembelajaran daring melalui sistem CMC adalah
tantangan untuk masyarakat agar semakin melek dengan IT.
“Menurut saya salah satu solusi ya karena pertama dengan adanya
pandemi ini, kedua untuk ya itu pemaksaan terhadap penerapan
teknologi informasi untuk semua kegiatan salah satunya adalah proses
diklat atau belajar ini, karena selain diklat kan anak sekolah dipaksa
untuk meggunakan itu. Mahasiswa juga dipaksa untuk menggunakan itu
sehingga dengan adanya ini apa ya…mempercepat penggunaan
teknologi di dunia diklat khususnya.” (Informan 5, 5 Mei 2021)
“Kayaknya termasuk juga, soalnya sekarang kan kita menuju ke era
yang IT gitu lah yang cepat dalam komunikasi. Walaupun komunikasi
dalam diklat tatap muka itu bagus tapi kan lebih baik bisa daring karena
masa pandemi gini.” (Informan 8, 6 Mei 2021)
Komunikasi sosial yang terjalin dalam diklat melalui media CMC
biasanya seputar pembicaraan ringan dan santai tanpa banyak menggunakan
aplikasi-aplikasi pendukung dalam berinteraksi.
“Bisa sih terjalin komunikasi sosial khususnya bukan untuk yang
istilahnya rumit ya, sekedar komunikasi mungkin tukar pikiran gitu
yang memang tidak harus pada aplikasi. Kalo menggunakan aplikasi
kan kalo tidak praktek langsung kan susah.” (Informan 7, 15 Juni 2021)
Dari pernyataan-pernyataan di atas disimpulkan bahwa komunikasi
secara online atau daring dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
teknis pengelolaan perpustakaan (inpassing) berbasis e-learning dapat
dianggap sebagai bentuk komunikasi sosial. Komunikasi sosial terjadi
karena adanya saling keterhubungan dengan orang lain. Komunikasi sosial
yang terjadi dalam lingkungan online atau secara daring melalui media
CMC adalah tuntutan dari kemajuan teknologi informasi yang harus
dikuasai di era industri 4.0 yang terus berkembang dan semakin canggih.
Komunikasi sosial dalam diklat secara daring melalui CMC bagi individu
yang masih “gagap teknologi” lebih banyak mengarah kepada obrolan
ringan dan santai dengan menggunakan aplikasi yang ramah pengguna/user
friendly.
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2) Pengalaman Berkomunikasi Melalui CMC
 Lebih mudah menggunakan teks dalam berkomunikasi melalui
CMC
Dalam berkomunikasi secara online melalui CMC saat mengikuti diklat,
para peserta memiliki pengalaman yang beragam. Dalam penyelenggaraan
diklat secara online para peserta diklat tetap dapat mengungkapkan atau
menyampaikan ide/pendapat dan perasaan lainnya. Beberapa peserta lebih
nyaman ketika komunikasi dilakukan melalui teks atau bersifat asinkron.
“Saya dapat mengungkapkan perasaan, uneg-uneg, ide ataupun
berkomunikasi tapi kalo yang bentuknya teks ya….Lebih leluasa aja
lebih bisa menyampaikan saran.” (Informan 5, 5 Mei 2021)

Gambar 4.2. Screenshoot Komunikasi WhatsApp Group Diklat
Inpassing Angkatan VI
“Untuk mengungkapkan perasaan atau berkomunikasi secara online
melalui CMC bisa aja mba, kayaknya mudah untuk saya ungkapin
karena gak ketemu langsung tapi kalo saya lancarnya melalui teks
ya mba.” (Informan 4, 17 Juni 2021)
“Cukup lancar walaupun gak tahu wajahnya artinya dalam satu grup
itu seperti terbentuk kekeluargaan gitu. Saya mengungkapkan ide
dan idenya ditanggapi secara hormat gitu lah, ditanggapi dengan
baik.” (Informan 8, 6 Mei 2021)
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 Sulit mengungkapkan perasaan dalam berkomunikasi melalui
CMC
Meskipun dapat menyampaikan perasaan, namun berkomunikasi
melalui media yang termediasi komputer tidak seleluasa ketika dilakukan
secara tatap muka langsung. Keadaan yang mengharuskan penyelenggaraan
diklat dilaksanakan secara daring melalui media yang termediasi komputer,
membuat para peserta harus beradaptasi dan belajar menerima perubahan
metode pembelajaran.
“Bisa sih cuma feelnya beda ya, kurang bisa diekspresikan gitu…
Biasanya kalo saya lebih aktifnya pas diskusi di Eldika itu, kalo diskusi
yang biasanya di Zoom saya baru akan berpendapat ketika ditanya sama
pengajar, tapi kalo ga ditanya saya gak akan bertanya.” (Informan 2, 30
April)
Beberapa peserta diklat lainnya merasa kesulitan menangkap informasi
atau pembicaraan dari lawan bicaranya ketika berkomunikasi secara daring
melalui media CMC.
“Oh ya lebih susah sih sebenarnya kalo mengungkapkan, makanya saya
di sini kan ada beberapa orang yang juga ikut diklat inpassing ya, jadi
kami saling ngungkapinnya masing-masing aja. Kalau ada yang mau
ditanyakan baru bertanya gitu, jadi ga seinteraktif di kelas tatap muka
langsung gitu.” (Informan 6, 6 Mei 2021)
“Ya kurang puas lah, istilahnya saya sih kurang puas gitu. Seperti yang
tadi saya sampaikan kita susah untuk bertanya dan memahami
khususnya untuk topik pelajaran yang belum atau kurang kita tahu
sebelumnya.” (Informan 7, 4 Mei 2021)
Hal serupa juga dinyatakan oleh informan 1 dan 3 dimana komunikasi
secara daring pada saat mengerjakan tugas kelompok tidak leluasa
mengungkapkan perasaan ataupun ide.
“Saya rasa masih bisa untuk membangun komunikasi, tetapi ketika
berdiskusi itu sepertinya tidak hidup ya walaupun ada komunikasi antar
personal dalam satu kelompok Zoom itu kita diskusi tapi tidak seleluasa
tidak sebebas ketika offline.” (Informan 1, 5 Mei 2020)
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“…kalo saya sih pokoknya tiap hari ya udah dengerin materi terus
ngerjain tugasnya, kalo ada kuis ngerjain kuis gitu upload tugasnya ya
udah gitu. Jadi tiap hari cuma kayak gitu aja gak untuk komunikasi di
luar kepentingan tugas itu gak terlalu terpikirkan karena memang agak
susah komunikasinya kalo….bukan susah komunikasinya tapi agak
susah untuk engage untuk lebih personal sama teman-teman yang lain
karena tidak pernah tatap muka langsung. Jadinya agak-agak aneh dan
effort juga kadang-kadang waktu pas lagi ada tugas kelompok gitu juga
akhirnya hanya lewat WA grup aja kan dan di situ cuma kayak
memperkenalkan diri dan juga hanya sebatas ngomongin tentang tugas
aja gitu.” (Informan 3, 29 April 2021)
Dari aspek pengalaman komunikasi para informan ketika menggunakan
sistem CMC dalam berkomunikasi, diketahui bahwa beberapa peserta
memiliki pengalaman cukup menyenangkan ketika berkomunikasi secara
online melalui media CMC berbasis teks. Berkomunikasi secara online
melalui teks memudahkan peserta untuk menyampaikan ide/pendapat dan
perasaan mereka dengan bahasa yang lebih tertata. Sebagian besar peserta
menyatakan tidak dapat mengekspresikan dengan leluasa apa yang ingin
disampaikan dan kurang dapat menangkap pesan dari lawan bicara dengan
baik ketika berkomunikasi secara online. Informan juga berpendapat
komunikasi secara daring kurang memuaskan.

3) Membangun Hubungan Sosial
 Hubungan sosial yang terjalin melalui CMC kurang akrab
Meskipun komunikasi diantara peserta diklat dilakukan melalui
perantara media berbasis teknologi komunikasi dan informasi tetapi
hubungan dan interaksi sosial masih tetap terbangun. Peserta mencoba
untuk menjalin hubungan sosial pertemanan dan berinteraksi meskipun ada
keterbatasan waktu dalam berkomunikasi dan berinteraksi.
“Memang kalo kita berinteraksi sosial dengan media seperti ini diklat
secara online ini, ketika dilakukan diklat kita cukup dinamis ya, cukup
bisa berkomunikasi dengan baik tapi tidak timbul rasa apa ya, tidak ada
chemistry yang tercipta di situnya. Contohnya apa, buktinya saja ketika
diklat selesai grup masih ada tapi sepi sudah tidak ada komunikasi apa,
sudah tidak ada komunikasi apapun lagi setelah itu selamat tinggal.
Tidak ada apa ya, tidak ada rasa kebersamaan yang mungkin kalo diklat
offline 40 hari itu bisa kita ada rasa apa ya, kita pernah saling sama-sama
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susah, tidur sama-sama, tinggal sama-sama sehingga seandainya apapun
mungkin masih ada komunikasi antara peserta.” (Informan 1, 5 Mei
2021)
“Kalo hubungan sosial dalam bentuk kepedulian dan kerja sama saat
diklat dapat terjalin. Tapi setelah diklat selesai hubungan itu perlahan
hilang. Jadi kita kan ada WA grup itu kan, untuk bulan-bulan pertama
masih adalah komunikasi sesaat antara peserta trus juga kadang sesekali
dari panitia juga masih membuka percakapan tapi setelah itu setelah
beberapa bulan itu kan sudah mulai sepi grupnya.” (Informan 2, 30 April
2021)
Informan tiga menyatakan dapat menjalin hubungan sosial dan
berinteraksi namun tidak intens sehingga jika suatu saat bertemu secara
tatap muka langsung mugkin tidak akan ingat karena hubungan yang terjalin
kurang impresif.
“Bisa-bisa aja membangun hubungan sosial dan berinteraksi walaupun
mungkin rasanya karena gak pernah ketemu langsung jadinya kayak
agak gimana ya agak-agak beda aja gitu. Apalagi kalo komunikasinya
via HP doang dalam artian via chat gitu. Zoom pun kadang gak dinyalain
videonya gitu, kalo misalnya nyalapun kan gak bisa terlihat jelas
perawakannya gimana. Kalo misalkan nanti kita ketemu gak sengaja
ketemu langsung gitu kayaknya udah lupa lagi karena gak ada impresi
untuk kayak ketemu.” (Informan 3, 17 Juni 2021)
Hal senada juga dinyatakan oleh informan tujuh, dimana ia menilai
hubungan sosial yang terbangun kurang akrab karena ada beberapa peserta
yang terkesan tidak peduli.
“Hubungan sosialnya itu enggak seratus persen ya, dalam satu grup itu
memang punya kepedulian sosial jadi mungkin kalo dalam satu grup itu
hanya sepertiga atau dua pertiga gitu sudah bagus. Pas diklat kemarin itu
hubungan sosialnya itu paling gak ya dua per tiga lah gitu yang lainnya
kan cuek-cuek hehehe kayak gak peduli gitu loh.” (Informan 7, 15 Juni
2021)
Sementara itu untuk interaksi dengan pengajar menjadi lebih sedikit
karena terbatas waktu. Meskipun di luar jam diklat para peserta tetap dapat
berinteraksi dengan pengajar, namun hal tersebut dirasa kurang efektif
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karena responsnya terkadang lama disebabkan pengajar juga memiliki
kesibukan lain di luar diklat.
“Mungkin sih cuma butuh waktu aja kali ya gak bisa sesingkat itu gitu
membangun hubungan sosial, butuh waktu. Gak didurasi gitu juga ya
mungkin kalo didurasi kan pasti ada keterbatasanlah mereka juga
jadinya ngejar-ngejar. Tetap tatap muka ya lebih ini lebih greget lebih
dapat feelnya. Kita nanya di luar jam belajar pun kita bisa ketemu sama
narasumbernya kita bisa nanya gitu.” (Informan 6, 6 Mei 2021).
 Beberapa peserta diklat dapat menjalin hubungan pertemanan
yang cukup akrab melalui CMC
Meskipun sebagian besar informan menyatakan sulit membangun
hubungan sosial yang akrab melalui CMC, namun beberapa peserta dapat
menjalin hubungan sosial pertemanan antar individu dalam skala kecil.
Informan lima dan delapan memberikan pernyataan yang berbeda dengan
informan sebelumnya. Kedua informan merasa hubungan sosial dan
interaksi yang terjadi pada saat diklat online masih tetap berlangsung
meskipun diklat telah selesai dan mereka belum pernah bertemu muka
secara langsung.
“Iya. Sampe sekarang pun kita masih karena grup itu tidak dibubarkan
ya, cuma berubah nama kalo dulu kan diklat angkatan sekian kalo
sekarang alumni diklat angkatan sekian. Kita masih sering
berkomunikasi terus misalkan saling menginformasikan oh ada kegiatan
webinar nih di perpustakaan ini. Masih berjalan sampe sekarang
walaupun tidak seaktif dulu karena masing-masing sudah fokus dengan
kerjaannya lagi.” (Informan 5, 5 Mei 2021)
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Gambar 4.3. Screenshoot Komunikasi WhatsApp Group Diklat
Inpassing Angkatan VI
“Bisa, contohnya waktu itu ada kerja kelompok, kita diskusi di grup
WA artinya ada ide dikeluarkan di grup dan itu sangat membantu.
Kita kerja kelompok kita sudah sebagai keluarga, artinya ada yang
tidak bisa kita bantu, ada yang tidak mau bicara di seminar kita back
up karena kita juga gak bisa memaksa ya biarkan saja yang penting
dia masuk dalam satu kelompok kita, siapa yang bisa jawab dia yang
tolong bantu.” (Informan 8, 6 Mei 2021).
Hal serupa disampaikan oleh informan empat, dimana komunikasi
dengan sesama peserta diklat masih berlangsung meski diklat telah
selesai. Dirinya tetap menjalin hubungan pertemanan dengan beberapa
peserta yang dahulunya tergabung dalam satu kelompok yang sama.
“Setelah diklat selesai kebetulan saya keluar dari grup, hanya
beberapa aja yang mungkin masih ada kontak. Dari Jogja apa dari
Banten itu kalo ada Zoom masih suka ngasih tahu. Misalnya ada
Zoom tentang ini loh tentang perpustakaan. Mereka kirim linknya,
masih kok masih tetap tapi ya itu saya keluar dari grup hanya
beberapa aja yang satu angkatan dengan saya.” (Informan 4, 3 Mei
2021)
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Dari temuan-temuan di atas dapat disimpulkan sementara bahwa
hubungan sosial melalui komunikasi yang termediasi komputer tetap
dapat dilakukan meskipun tidak sebaik komunikasi tatap muka
langsung. Namun bagi beberapa peserta hubungan sosial yang terjalin
dapat dipertahankan meskipun tidak lagi terikat dalam kegiatan diklat.
Hal ini dapat berjalan karena WhatsApp grup tidak dibubarkan dan tidak
ada anggota yang keluar dari grup tersebut. Chat atau pembicaraan yang
disampaikan di WhatsApp grup tersebut juga ditanggapi secara positif
oleh sesama anggota grup.

4) Pembangunan Hubungan Kepercayaan
 Kepercayaan yang terbangun berkaitan dengan pengerjaan
tugas diklat
Dalam komunikasi secara online tanpa pernah bertatap muka langsung
membuat peserta tetap dapat membangun hubungan kepercayaan terhadap
teman sesama peserta diklat. Pada awalnya sulit bagi peserta untuk
membangun hubungan kepercayaan dalam diklat secara online karena
merasa tidak pernah bertatap muka secara langsung namun hal itu tetap
berusaha dilakukan. Kepercayaan yang terbangun dalam diklat teknis
pengelolaan perpustakaan jalur inpassing ini hanya sebatas hal-hal yang
terkait dengan pengerjaan tugas-tugas selama diklat.
“Untuk hal pribadi oh gak, jelas gak mungkin, tetapi bisa kita
percayakan si A jadi ketua kelompok si B sekretaris. Jadi ini si B kita
percayakan untuk menyelesaikan tugas dan si C melakukan finishing.”
(Informan 1, 5 Mei 2021)
“Ada sih karena waktu itu pas di kerja kelompok itu kan mau gak mau
harus saling percaya ya karena semuanya kan harus presentasi
gitu…..Jadi mau gak mau emang harus saling back up sih tapi. Karena
gak bisa ketemu langsung jadi ya percaya aja dengan diskusi di grup
WA untuk menentukan siapa yang akan presentasi dan menjawab
pertanyaan karena kalo gak kayak gitu gak jalan.” (Informan 3, 17 Juni
2021)
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Kepercayaan yang terbangun diantara sesama peserta diklat juga
didasari oleh latar belakang pendidikan dan pekerjaan serta kesamaan tujuan
mereka mengikuti diklat teknis pengelolaan perpustakaan dari jalur
inpassing.
“Bisa sih mempercayai misalnya saat tugas kelompok. Kalo
kepercayaan sih ya karena kita sudah tersaring sama-sama pustakawan
sama-sama diklat ya percaya-percaya aja….. Kalo saya kan memang
bagian bikin presentasi pake power point, di grup kan saya share dulu
kalo ada kekurangan atau apa nanti saya perbaiki gitu. Alhamdulillah sih
mereka percaya-percaya aja paling ada perbaikan sedikit.” (Informan 6,
6 Mei 2021)

Gambar 4.4. Screenshoot Komunikasi WhatsApp Group Diklat
Inpassing Angkatan V
Hal senada juga dinyatakan oleh informan tujuh bahwa dalam diklat
pengelolan perpustakaan (inpassing) secara daring sesama peserta saling
melengkapi. Mereka yang tidak memiliki dasar atau latar belakang
pendidikan di bidang perpustakaan lebih dipercayakan untuk mengerjakan
hal-hal yang sifatnya teknis.
“Kami sih sepertinya apa ya saling melengkapi ya karena saya gak tahu
dalam bidang perpustakaan secara detail mereka yang tahu mungkin ya,
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ya sudah mereka yang memberi makalahnya, saya yang proses finishing
mengatur misalnya merapihkan ada yang kurang rata kiri rata kanan, ada
yang gambar misalnya dikasih bingkai, gitu-gitu aja semacam
merapihkan gitu. (Informan 7, 15 Juni 2021)

Gambar 4.5. Screenshoot Komunikasi WhatsApp Group Diklat
Inpassing Angkatan III
 Peserta diklat tidak seratus persen percaya pada informasi dari
temannya
Meskipun dapat mempercayai satu sama lainnya terkait dengan tugastugas diklat tersebut, tetapi sebagian peserta juga berusaha mencari
informasi untuk meyakinkan dirinya apakah informasi yang disampaikan
itu benar atau tidak.
“Saya tidak percaya seratus persen langsung ya. Ya karena kita
berangkat sama-sama dari yang apa namanya, awam tentang
perpustakaan ya untuk saat itu percaya-percaya saja dan tentu saja
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mencari pembanding gitu. …yang terjadi itu misalkan kalo di grup besar
itu sering ada pembahasan tentang soal dari tes yang ada di Eldika.
Spesifik menanyakan kalo yang jawaban soal nomor itu apa trus
jawaban tugas ini sudah apa belum, gitu. Banyak jawaban yang berbeda,
nah di sana kita yang nyaring ya bu ya. Saringan yang paling awal adalah
di bahan ajar itu sebenarnya, gitu kalo saya.” (Informan 5, 5 Mei 2021)
Peserta berupaya meyakinkan teman-temannya agar percaya terhadap
informasi yang ia sampaikan dengan cara menyertakan bukti atau
keterangan untuk memperkuat informasi tersebut.
“…..contohnya waktu kita membuat tugas itu, kita nyeletuk oh dia gak
bisa ini. Nanti ada yang memberikan jawaban pasti gitu lah, ini ada
jawaban tinggal edit nama aja. Dia langsung memberikan screenshoot
nilainya di WA.” (Informan 8, 6 Mei 2021)
Selain tentang tugas, kepercayaan yang dibangun oleh sesama peserta
diklat juga berkenaan dengan ilmu perpustakaan dan hal-hal umum lainnya.
“….mungkin bisa kalo untuk yang bermanfaat maksudnya saling
mengerti kita oh butuhnya ilmu perpustakaan, tapi kalo yang lain-lain
terus terang saya gak suka gitu”. (Informan 4, 3 Mei 2021).
“Ya memberikan kepercayaan tapi secara terbatas aja sih mba, mungkin
untuk informasi yang umum-umum aja ya ndak masalah seperti itu.”
(Informan 2, 30 April 2021)
Temuan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa hubungan
kepercayaan di lingkungan sosial online tidak mudah terbangun. Dalam
konteks diklat secara daring, kepercayaan dapat terbangun pada saat
mengerjakan

tugas

kelompok.

Peserta

diklat

harus

membangun

kepercayaan satu sama lain untuk mendorong terciptanya kerja sama dalam
penyelesaian tugas kelompok. Menciptakan hubungan kepercayaan dalam
proses komunikasi dan interaksi yang berlangsung secara online tanpa
pernah mengenal satu sama lain bukan hal yang mudah, perlu proses dan
upaya-upaya agar dapat meyakinkan diri sendiri maupun lawan bicara
maupun untuk percaya terhadap pesan atau informasi yang dibagikan. Hal
ini karena komunikator dan komunikan tidak dapat melihat gestur satu sama
lainnya ketika berkomunikasi, sehingga tulisan, foto, emoticon ataupun
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dokumen pendukung lainnya dijadikan sebagai pengganti simbol-simbol
non verbal.

5) Hasil Temuan Penelitian
Aspek-aspek yang dapat mengukur online social presence dalam
dimensi konteks sosial pada pendidikan dan pelatihan teknis pengelolaan
perpustakaan (inpassing) diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1. Hasil Temuan Penelitian Dimensi Konteks Sosial
No.

Aspek

1

CMC sebagai
Bentuk
Komunikasi Sosial

2

Pengalaman
Berkomunikasi
Melalui CMC

3

Membangun
Hubungan Sosial

4

Pembangunan
Hubungan
Kepercayaan

Hasil Penelitian
 CMC merupakan komunikasi sosial karena
berhubungan dengan orang lain
 CMC adalah bentuk komunikasi sosial dalam
format lingkungan online/dunia maya 
 Lebih mudah menggunakan teks dalam
berkomunikasi melalui CMC
 Sulit mengungkapkan perasaan dalam
berkomunikasi melalui CMC
 Hubungan sosial yang terjalin melalui CMC kurang
akrab 
 Beberapa peserta diklat dapat menjalin hubungan
pertemanan yang cukup akrab melalui CMC 
 Kepercayaan yang terbangun berkaitan dengan
pengerjaan tugas diklat
 Peserta diklat tidak seratus persen percaya pada
informasi dari temannya

b. Komunikasi Online
Dimensi komunikasi online berkaitan dengan penggunaan teknologi
seperti keterampilan keyboard komputer pengguna atau kemampuan
menguasai perangkat dan fitur-fitur media teknologi komunikasi.
Keterampilan dalam penggunaan atribut IT akan memberi kemudahan
pengguna untuk mengekspresikan maksud atau mengungkapkan pesan
mereka ketika berkomunikasi secara online.
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1) Keterampilan Keyboard/IT Membuat Nyaman Berkomunikasi
Melalui CMC
 Peserta diklat nyaman berkomunikasi melalui sistem CMC
Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih membuat
para pustakawan harus terbiasa menggunakan perangkat teknologi
informasi untuk memudahkan mereka dalam menjalankan tugasnya
mengelola, menyajikan dan menyebarluaskan informasi. Para peserta diklat
teknis pengelolaan perpustakaan dari jalur inpassing yang terdiri dari
berbagai latar belakang pendidikan dan usia sudah mulai akrab dengan
peralatan komunikasi. Keterampilan dalam mengoperasikan peralatan
komunikasi membuat peserta diklat merasa nyaman berkomunikasi secara
online.
“Iya nyaman aja karena sebelumnya udah pernah make mungkin ya.
Udah pernah ikut webinar via Zoom, sudah berkomunikasi via WA jadi
karena udah pernah make udah tau caranya jadi nyaman-nyaman aja.”
(Informan 2, 30 April 2021).
“Nyaman-nyaman aja sih…dioperasiinnya gak terlalu susah sih
maksudnya tuh untuk ngerti kayak mesti ngapa-ngapain lumayan
gampang sih gak terlalu yang ribet sih kalo kemarin nyobain. Dari
aplikasi si Perpusnasnya sendiri sebenarnya juga cukup user friendly,
kalaupun mungkin ada beberapa fitur yang kadang bikin bingung kalo
diutak-atik sebenarnya bisa tau sih ooh ini caranya kayak gini-gini gitu.”
(Informan 3, 29 April 2021)
“Nyaman sih mba karena cukup terampil dalam mengggunakan alat
CMC untuk berkomunikasi. Ya kadang kalau gak paham ya nanya lah
mba, heheee. Mulai terbiasa sih karena sekarang kan pandemi jadi
terbiasa dengan Zoom.” (Informan 4, 17 Juni 2021)
Hal serupa disampaikan oleh informan satu yang merasa komunikasi
melalui CMC adalah plihan yang nyaman di tengah situasi pandemi Covid19 saat ini.
“Kalo nyaman untuk kondisi saat ini jelas nyaman. Untuk sementara ini
saya rasa nyaman dengan teknologi yang ada...” (Informan 1, 5 Mei
2021)
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Sementara itu informan delapan menyatakan ia merasa lebih nyaman
berkomunikasi secara online melalui media CMC terutama berbasis teks
(asinkron).
“Kayaknya lebih cepat dan lebih nyaman juga. Kalo komunikasi
langsung itu kan perlu berpikir (cepat) untuk mengatakan apa yang akan
dikatakan. Kalo di WA kan kita bisa mengetik sekalian bisa berpikir,
kalo bicara langsung itu kadang terbata-bata apa yang mau diomongin.”
(Informan 8, 6 Mei 2021)
 Berkomunikasi

melalui

sistem

CMC

menimbulkan

ketidaknyamanan fisik dan psikologis
Meskipun secara teknologi merasa nyaman tetapi berkomunikasi
menggunakan sistem komunikasi yang termediasi komputer ternyata
menimbulkan

ketidaknyamanan

secara

fisik

dan

psikologis.

Ketidaknyamanan secara fisik yang dialami peserta terjadi pada saat terlalu
lama menatap layar komputer atau laptop sehingga menyebabkan kelelahan
pada mata dan anggota tubuh lainnya.
“Kalo saya sih nyaman-nyaman saja cuma mungkin kalo untuk baca
materi di layar komputer mungkin ada batasnya karena memang tidak
semua orang tingkat nyamannya ada batasnya gitu kalo saya ya. Kalo
saya pribadi untuk baca materi yang panjang gitu paling sebelum 1 jam
itu udah kok mata lelah.” (Informan 5, 5 Mei 2021)
Secara psikologis peserta juga tidak nyaman menggunakan sistem CMC
karena tidak bertemu langsung dengan lawan bicara sehingga merasa
janggal, kurang lengkap, dan ada ketidakpuasan terhadap proses
komunikasi dalam pembelajaran/tutorial online.
“Secara fitur sih nyaman tapi secara psikologis saya merasa kurang
nyaman ya karena itu gak tatap muka langsung, lebih enak tatap muka
lebih masuk pelajaran itu lewat tatap muka.” (Informan 6, 6 Mei 2021)
“Meskipun saya cukup terampil mengoperasikan komputer tapi kalo
saya ya menurut saya pribadi kalo menggunakan online itu kurang puas
kalo saya bilang.” (Informan 7, 4 Mei 2021)
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Dari beberapa pernyataan di atas diketahui bahwa berkomunikasi secara
online atau termediasi komputer memiliki dua sisi yaitu memberikan rasa
nyaman dan tidak nyaman. Keterampilan dalam menggunakan atribut
komputer atau peralatan teknologi komunikasi dan informasi di satu sisi
membuat peserta diklat merasa nyaman ketika berinteraksi melalui media
CMC terutama pada masa pandemi Covid-19 dimana masyarakat
dianjurkan untuk menjaga jarak sesuai protokol kesehatan. Namun di sisi
lain peserta diklat juga merasa tidak nyaman jika terlalu lama
berkomunikasi melalui media CMC karena dapat menyebabkan kelelahan
fisik seperti mata lelah karena terlalu lama menatap layar komputer/laptop.
Secara psikologis, peserta diklat juga tidak nyaman ketika berkomunikas
tanpa bertatap muka secara langsung karena sulit untuk mencerna materi
yang disampaikan oleh pengajar (penyerapan ilmu pengetahuannya tidak
maksimal). Peserta tetap merasa jika komunikasi yang dilakukan secara
daring melalui media CMC tidak memberikan kepuasaan dan keleluasaan
dalam berkomunikasi.

2) Mudah Mengungkapkan Pesan dalam Berkomunikasi Melalui
CMC
 Sistem/mode

CMC

berbasis

teks

lebih

mudah

dalam

menyampaikan pesan
Komunikasi daring melalui media CMC bagi sebagian peserta
mempermudahkan mereka dalam mengekespresikan atau menyampaikan
pesan. Peserta lebih mudah mengungkapkan melalui media CMC yang
berbasis teks karena merasa lebih terkonsep sehingga akan mudah dipahami
oleh lawan bicara.
“Saya lebih mudah menggunakan alat CMC berbasis teks saya mba.
Saya sukanya berbasis teks, bisa nulis apa yang saya maksud. Kadangkadang sayanya ngomongnya mungkin gak sesuai dengan tujuannya gitu
kan agak-agak melenceng. Kalo ini kan dikonsep dulu diini dulu saya
lebih suka yang berbasis teks mba kalo mengungkapkan gitu loh.”
(Informan 4, 17 Juni 2021)
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Hal yang sama juga disampaikan informan lima dan delapan.
Komunikasi daring berbasis teks lebih terkonsep dan fokus dengan apa yang
ingin disampaikan.
“….Malah lewat teks lebih mudah karena kita bisa sebelum di send itu
dikirim itu kita bisa edit dulu konteksnya nih kata-katanya nih gitu.
Mungkin kelebihan dari CMC ini, kan kalo kita langsung offline gitu
kan terbatas ya. Kadang-kadang apa ya karena terpengaruh dengan
pembicaraan yang lain jadi hilang apa yang ingin disampaikan….”
(Informan 5, 5 Mei 2021)
“Lebih mudah dari pada bicara langsung kalo menurut saya, kalo
menurut yang lain juga gak tahu. Kalo menggunakan teks itu kita bisa
merangkai kata mana kata yang bagus mana yang nggak. Kalo bicara
langsung itu kita kan blak-blakan kadang semuanya sudah terlanjur
keluar gak bisa ditarik lagi kata-katanya gitu. Makanya kalo teks itu kalo
ada kata-kata yang tidak etis kan bisa dihapus diedit dulu.” (Informan 8,
6 Mei 2021)
Komunikasi melalui media CMC berbasis teks juga dapat mengurangi
terjadinya kesalahpahaman.
“…..pesan CMC yang berbasis teks lebih mudah karena mungkin sudah
familiar mba ya jadi relatif gak ada kesulitan. Dari segi keberterimaan
informasinya sih nyampe, lebih banyak nyampenya. Kalo misalnya miss
komunikasi gitu ya jarang sih mba.” (Informan 2, 15 Juni 2021)
 CMC tidak seefektif komunikasi tatap muka langsung
Penggunaan sistem CMC dalam pembelajaran secara daring tetap dapat
memberi kemudahan dalam menyampaikan maksud atau pesan. Dalam
pada saat diklat teknis pengelolaan perpustakaan (inpassing) peserta merasa
komunikasi yang terjadi kurang efektif, baik komunikasi yang dilakukan
melalui mode CMC sinkron (Zoom Meetings) maupun asinkron berbasis
teks (forum diskusi di portal Eldika). Ada pesan-pesan yang tidak
tersampaikan dengan baik dan tidak dijawab/direspons oleh komunikan.
“Kalo kemudahan, mudah. Menurut saya mudah untuk menyampaikan
sesuatu, pendapat dan sebagainya tapi jelas tidak sedinamis ketika
offline. Kalo Zoom saya rasa hampir-hampir mirip dengan offline ya
walaupun tidak seleluasa tatap muka langsung tapi saya rasa sudah
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cukup lumayan bagus untuk mengekspresikan atau menyampaikan suatu
permasalahan-permasalahan. Ada ganjalan pertanyaan di pikiran itu bisa
kita sampaikan di situ walaupun nanti kita ketika menyampaikan itu juga
tidak bisa karena dibatasi waktu.” (Informan 1, 5 Mei 2021)
“Mudah sih, tapi nyaman-nyaman aja sih. Ada pertanyaan yang dibales
ada pertanyaan yang gak dijawab ada juga yang dijawab, cuma kalo
tatap muka ketemu, bisa langsung nanya gitu.” (Informan 6, 6 Mei 2021)
Hal senada juga dinyatakan oleh informan tiga, dimana ia berpendapat
bahwa komunikasi yang dilakukan pada forum diskusi di portal Eldika
kurang efektif karena apa yang diungkapkan kadang tidak tersampaikan
dengan baik.
“Sebenarnya gak mudah-mudah banget juga kali ya karena kan
waktunya terbatas. Jadi kan karena memang waktunya kayak dibatasi
cuma berapa lama kalo gak salah setiap materi cuma satu setengah jam.
Jadi kayak berapa jam ngarahinnya terus tanya jawabnya cuma 18 menit.
Jadinya akhirnya kalo tanya jawabpun bukan via Zoomnya sih tapi dari
Perpusnasnya kan menyediakan ada tanya jawab langsung di aplikasi
gitu di website mereka khusus untuk diklat. Jadi banyaknya
komunikasinya di situ sih walaupun memang namanya juga tulisan ya
maksudnya tuh kan terkadang gak terkomunikasikan dengan baik.
(Informan 3, 29 April 2021)
 Berkomunikasi melalui CMC kurang dapat menyampaikan
pesan
Berbeda dengan peserta diklat lainnya yang merasa mudah
berkomunikasi melalui sistem CMC meskipun tidak seefektif komunikasi
secara tatap muka langsung, ada juga peserta diklat yang merasa sulit untuk
menangkap pesan yang disampaikan. Hal ini terjadi ketika peserta bertanya
kepada pengajar pada saat pembelajaran melalui Zoom Meetings. Peserta
yang masih belum puas dengan jawaban yang disampaikan pengajar ketika
akan bertanya kembali sulit untuk mengungkapkan karena disela oleh
peserta lain yang juga ingin bertanya. Dalam pembelajaran online melalui
aplikasi Zoom Meetings, waktu yang disediakan terbatas sehingga semua
peserta berebut untuk bertanya, sementara pengajar tetap berusaha
menjawab semua pertanyaan dengan tetap memaparkan materi diklat. Hal
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ini membuat penyampaian materi dan jawaban pertanyaan menjadi kurang
memuaskan bagi peserta.
“Ya yang jelas kurang. Misalnya kalau kita ingin bertanya. Misalkan
pertanyaannya ini, kadang jawabannya itu kurang lengkap gitu loh.
Misalnya dengan ini misalnya urutannya ini trus ini tuh apa gitu
misalnya gitu. Kadang-kadang kan jawabannya langsung lompat gitu ya
gak dipaparkan dari awal begini jalan misalnya kita membuat katalog,
ini langkah apa yang harus dilakukan gitu kan…..” (Informan 7, 4 Mei
2021)
Berdasarkan penuturan para informan di atas, Penggunaan media CMC
dalam penyelenggaraan diklat teknis pengelolaan perpustakaan secara
online memberikan pengalaman berbeda bagi para peserta dalam aspek
kemudahan mengungkapkan pesan atau mengekspresikan diri dalam
menyampaikan suatu ide, pendapat atau perasaan. Pada dimensi komunikasi
online, peserta diklat lebih suka menggunakan sistem atau mode CMC
berbasis teks karena pesan yang disampaikan lebih terkonsep sehingga
mudah dipahami. Beberapa peserta memiliki pengalaman berbeda, dimana
mereka menilai CMC tidak seefektif komunikasi yang dilakukan secara
tetap muka langsung. Namun ada juga peserta yang merasa kesulitan
berkomunikasi dan memahami pesan yang disampaikan melalui media
CMC. Adanya gangguan–gangguan komunikasi yang terjadi pada kelas
pembelajaran secara daring seperti peserta yang berebut bertanya, sehingga
tidak memberikan kesempatan pengajar untuk menjelaskan secara detail
jawaban dari pernyataan peserta sebelumnya. Jika setiap peserta mendapat
waktu yang cukup untuk bertanya tanpa disela oleh peserta diklat yang lain,
maka pesannya akan lebih mudah diungkapkan/disampaikan, dan
penjelasan atau informasi dari pengajar juga lebih detail.

3) Hasil Temuan Penelitian
Pada dimensi komunikasi online, aspek-aspek online social presence
terlihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.2. Hasil Temuan Penelitian Dimensi Komunikasi Online
No.

1

2

Aspek

Hasil Penelitian
 Peserta diklat nyaman berkomunikasi melalui
sistem CMC 
Keterampilan keyboard
membuat nyaman
 Berkomunikasi melalui sistem CMC
berkomunikasi melalui
menimbulkan ketidaknyamanan fisik dan
CMC
psikologis
 Sistem/mode CMC berbasis teks lebih mudah
dalam menyampaikan pesan
Mudah Mengungkapkan
 CMC tidak seefektif komunikasi tatap muka
Pesan dalam
Langsung
Berkomunikasi Melalui
CMC
 Berkomunikasi melalui CMC kurang dapat
menyampaikan pesan

c. Interaktifitas
Dimensi interaktifitas berkaitan dengan reaksi atau respons dan
komunikasi yang aktif dari peserta selama pembelajaran secara online.
Untuk mencapai tujuan komunikasinya setiap peserta memiliki gaya
komunikasi yang berbeda dalam menyampaikan maupun merespons suatu
pesan. Gaya komunikasi masing-masing peserta menjadi salah satu aspek
yang membuat mereka nyaman ketika terlibat dalam interaksi di kegiatan
pembelajaran secara daring. Social presence pada dimensi interaktifitas
dalam dilihat dari tiga aspek yaitu: respons terhadap pesan, nyaman dengan
gaya komunikasi penggunan CMC, dan kenyamanan berpartisipasi dalam
diklat melalui CMC.
1) Respons Terhadap Pesan
 Mode CMC sinkron (Zoom Meetings) responsnya segera
/langsung ditanggapi
Komunikasi melalui media CMC memiliki dua jenis respons yaitu
langsung atau segera ditanggapi dan menunggu atau tertunda. Perbedaan
respons tersebut tergantung pada media CMC yang digunakan apakah mode
sinkron atau asinkron. Dalam pembelajaran secara daring, para peserta
mendapat respons yang cepat dari pengajar ketika bertanya melalui aplikasi
Zoom Meetings (mode CMC sinkron).
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“Tergantung medianya, kalo medianya melalui Zoom langsung
komunikasi atau melalui WhatsApp yang telepon itu bisa kita bertanya
langsung dijawab itu bisa.” (Informan 1, 5 Mei 2021)
“Kalo via Zoom, selama jaringan bagus langsung direspons sama
pemateri ataupun peserta lain.” (Informan 2, 30 April 2021)
 Mode CMC asinkron (pesan WhatsApp dan forum diskusi
Eldika) responsnya tertunda/menunggu
Untuk komunikasi yang berbasis teks, seperti di portal Eldika pesan atau
pertanyaan yang disampaikan para peserta diklat memang tidak langsung
ditanggapi atau direspons oleh pengajar. Hal ini karena komunikasi melalui
forum diskusi di Eldika dibatasi waktunya. Tertundanya respons saat
berkomunikasi melalui CMC dengan mode asinkron pada forum diskusi di
aplikasi Eldika bukan hanya karena dibatasinya waktu untuk berinteraksi,
tetapi juga kecepatan pengajar dalam merespons pertanyaan peserta.
Semakin banyak pertanyaan yang diajukan peserta maka akan semakin lama
waktu untuk merespons pesan-pesan tersebut
“Kalau misalnya mungkin sama pemateri atau sama pengajar mungkin
gak terlalu responsif karena mereka juga harus apa namanya karena
waktu itu, juga sinyal apa sih namanya untuk komunikasi tanya jawab
soal materi itu dibatasi jadi ada jamnya khusus. Tiap angkatan di tiap
kelasnya ada jam khusus jadi gak bisa. Misalnya kita nanya walaupun
bisa nanya dari jam 10 pagi gitu tapi mereka dijadwalkan untuk
menjawab itu dari jam berapa sampai jam berapa itu ada jadwalnya.”
(Informan 3, 29 April 2021)
“Nah pengajar itu kan masing-masing setiap materi kan beda-beda orang
ya. Nah, ada yang cepet ada yang memang lama mungkin saking
banyaknya yang nanya sehingga pertanyaan yang memang tidak
direspons ada juga dan saya memahami karena banyak sekali pertanyaan
yang masuk ketika sedang proses belajar mengajar di Eldika.”
(Informan 5, 5 Mei 2021)
“Butuh waktu sih, butuh waktu. Kadang biasanya pas dalam Zoom itu
kan dia lagi menjelaskan sesuatu kan nah terus biasanya kalo ada
pertanyaan lebih lanjut Eldika itu sendiri kan, makanya saya bilang ada
yang dijawab ada yang nggak.” (Informan 6, 6 Mei 2021)
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 Respons terhadap pesan tergantung kondisi penggunaa
CMC/komunikator (sedang online atau offline)
Selain aplikasi Moodle LMS (forum diskusi) di portal Eldika, respons
terhadap pesan dalam komunikasi melalui CMC berbasis teks pada aplikasi
pesan WhatsApp yang terjadi diantara sesama peserta diklat terkadang juga
tidak segera ditanggapi. Hal ini bergantung pada kondisi pengguna CMC
apakah sedang online atau offline. Pada saat online peserta diklat biasanya
langsung membalas pesan dari komunikator, namun dalam keadaan sedang
offline, respons terhadap pesan mengalami penundaan.
“Kadang ya cepat kan. Namanya kadang-kadang kan yang punya WA
mungkin lagi ada apa misalnya ada kesibukan lainnya, tetapi kalo online
ya langsung direspons ya cepat, satu detik pun langsung direspons gitu.”
(Informan 4, 3 Mei 2021)
“…kalo yang melalui Eldika itu memang pending dulu sih baru jam
berapa nanti ada jawaban gitu. Kalo dengan teman sesama peserta itu
tadi kalo pas mereka masih mengerjakan soal tidak online, ya mungkin
buka ya lama pendingnya tapi kalo pas mereka mungkin santai dijawab
sih gitu.” (Informan 7, 4 Mei 2021)
“Kayaknya sih memang harus menunggu ya direspons, kalo memaksa
kan gak enak juga kan. Mungkin dia ada kesibukan sehingga off dulu
atau sedang online tapi dia lagi berpikir, kalo kita memaksa dia mungkin
kesal jadinya. Artinya kita tetap tunggu pasti akan dibalas, yang
namanya media sosial kan memang harus gitu, kita jangan memaksa.”
(Informan 8, 6 Mei 2021)
Dari penyampaian- penyampaian oleh informan tersebut di atas dapat
kita simpulkan bahwa komunikasi secara daring melalui media CMC
memiliki dua karakteristik penerimaan terhadap pesan yaitu segera
direspons dan tertunda. Komunikasi yang berlangsung secara daring
melalui mode CMC sinkron seperti Zoom Meetings dan telepon WhatsApp
maka

pesannya

segera

ditanggapi.

Tetapi

ketika

berkomunikasi

menggunakan media CMC dengan mode asinkron seperti pesan teks di
aplikasi WhatsApp dan forum diskusi di Eldika, maka pesan-pesannya tidak
segera ditanggapi atau tertunda. Respons terhadap pesan juga dipengaruhi
atau tegantung pada kondisi pengguna CMC apakah sedang online atau
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offline. Ketika sedang online, komunikan akan segara membalas pesan dari
komunkator, tetapi saat offline respons terhadap pesan mengalami
penundaan.

2) Nyaman dengan Gaya Komunikasi Pengguna CMC
 Peserta diklat nyaman dengan gaya komunikasi pengguna CMC
yang aktif
Ketika berkomunikasi dalam diklat yang diselenggarakan secara online
para peserta tidak semuanya aktif terlibat dalam interaksi baik dengan
pengajar maupun dengan sesama peserta. Ketika berinteraksi dengan
pengajar dalam pembelajaran secara daring, para peserta diklat ada yang
merasa nyaman sebagai pendengar saja atau bersifat pasif tetapi ada juga
yang aktif. Para peserta merasa nyaman dengan gaya komunikasi mereka
masing-masing dan juga gaya komunikasi pengguna CMC lainnya.
“Pesertanya banyak yang pasif banyak yang aktif juga ya. Pasti ada di
dalam diklat itu pasti ada yang ah males ah gitu kan, cuma sekedar ikut
diklat banyak itu mba. Kalo saya sih tipikal yang orangnya aktif sih mba
mau bertanya terus pendapatnya ohh kalo saya kayak gini di tempat saya
seperti ini.” (Informan 4, 3 Mei 2021)
“Pada dasarnya karena saya dulu basicnya pernah jadi guru ya jadi
enjoy-enjoy aja. Jadi memaklumi beberapa karakter orang gitu, jadi kan
menikmati aja gitu. Punya basic pernah ngajar anak-anak kan anak-anak
macam-macam wataknya ya, enjoy-enjoy aja kita menikmati gitu.”
(Informan 7, 15 Juni 2021)
Informan delapan menyatakan bahwa ia merasa lebih nyaman dengan
gaya komunikasinya yang aktif pada saat menggunakan sistem CMC
berbasis teks karena tidak harus bertatapan dengan lawan bicara.
“Kalo secara tatap muka mungkin kita juga malu-malu berani apa gak
berani atau gak akhirnya gak berani juga. Kalo cuma lewat chat kan kita
berani bertanya seperti ini seperti ini kenapa gitu. Kalo teman-teman
peserta dari angkatan saya yang aktif memberikan jawaban memberikan
solusi. Saya bisa menilai bahwa wah orangnya aktif, ada juga teman
yang suka diajak bercanda ada juga yang pendiam gitu gak ada komen
bahkan ada yang satu kelompok dia orangnya blak-blakan walaupun dia
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bicaranya tegas tapi saya yakin dia orangnya baik gitu.” (Informan 8, 6
Mei 2021)
Informan lima menyatakan bahwa dalam diklat secara online ia akan
bersikap tergantung pada situasi yang terjadi. Ia bersikap aktif jika tidak
banyak peserta yang aktif namun sebaliknya bersikap pasif jika banyak
peserta yang terlalu aktif. Namun ia tetap merasa nyaman dengan gaya
komunikasi peserta lain yang aktif tersebut.
“Saya setengah-setengah aja sih. Kadang-kadang aktif kadang-kadang
pasif tergantung dari situasi dan kondisi ketika materinya menurut saya
saya sudah membacanya dan apa yang disampaikan sudah sesuai dengan
yang saya baca ya sudah gitu saya tidak terlalu aktif. Atau situasi dan
kondisi tidak memungkinkan aktif seperti tadi itu, banyaknya orang
yang sama-sama aktif sehingga sudah lah gitu, saya nya yang mengalah
untuk pasif. Saya lihat keaktifan di grup pun karakaternya macammacam ya. Ada yang memang fokus untuk proses diklat ini, ada yang
melebar kemana-mana tapi itu tidak masalah.” (Informan 5, 5 Mei 2021)
 Peserta diklat lebih nyaman dengan gaya komunikasinya yang
pasif
Beberapa peserta memilih bersikap pasif karena karakternya yang
memang tidak terlalu suka menjadi dominan atau pusat perhatian dalam
berinteraksi secara virtual.
“Kalo saya lebih banyak pasif nunggu aja kalo gak ditanya saya ya gak
akan melemparkan pertanyaan walaupun mungkin gak tau cuma saya
diem biasanya. Tapi kalo ditanya, ditunjuk dikasih pertanyaan baru saya
jawab.” (Informan 2, 30 April 2021)
“Kalo misalnya itu sih pasif sih gak banyak nanya juga karena mungkin
karena saya bukan tipikal yang suka di apa ya suka dijadiin gak suka jadi
perhatian orang. Jadi kalaupun misalnya pas lagi Zoom gitu-gitu gak
nanya, kan biasanya suka ada tuh dikasih poin kalo nanya gitu-gitu tapi
gak pernah nanya langsung lewat Zoom sih biasanya nanyanya lewat
forum itu aja sih forum diskusi itu aja. Saya jarang juga nanya itu.
Karena memang keadaannya memaksa kayak gini dan gak ada pilihan
lain jadinya ya nyaman-nyaman aja sih sejauh ini. Kalo dengan gaya
komunikasi pengajar dan teman-teman gak ada masalah sih.” (Informan
3, 17 Juni 2021)
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 Peserta diklat dengan gaya komunikasi yang terlalu aktif atau
pasif membuat peserta lain tidak nyaman
Sikap pengguna CMC yang kadang terlalu aktif atau justru pasif ternyata
dapat menimbulkan persoalan bagi pengguna CMC lainnya. Peserta lain
merasa tidak nyaman jika ada peserta yang pasif atau terlalu aktif. Meskipun
begitu proses komunikasi yang terjalin dalam pembelajaran secara daring
tetap berjalan dengan baik karena adanya sikap toleransi dari sesama
peserta.
“Saya rasa ya nyaman-nyaman saja ya tapi itulah yang pasif ini kan gak
tahu. Dia pasif ini karena apa, karena sambilan karena dia sibuk dengan
kegiatan yang lain sehingga diklat ini sambil lalu saja atau mungkin dia
males karena media yang disediakan tidak bisa mengekspesikan
perasaan dia sehingga dia harus ya kita lalui saja. Bisa saja seperti itu
atau memang ada yang tidak aktif karena tidak paham, juga ada yang
seperti itu.” (Informan 1, 5 Mei 2021)
“Nyaman-nyaman aja. Ya namanya juga orang kan beda-beda terimaterima aja gak apa-apa. Kan kita juga tujuannya sama-sama harus lulus
nih inpassing gitu, udahlah ini aja toleransi aja gitu, ada yang begini ada
yang begitu lumrah lah. Tapi waktu itu ada nih satu ibu-ibu yang dia tuh
berapa hari nanya hal yang sama gitu, kadang kan kita ini kenapa sih ibu
ini ada yang salah. Walaupun memang dia sedang kena musibah waktu
itu ceritanya gitu. Jadi dia nanya hal-hal yang sama lagi sama lagi gitu
agak annoying sih cuma ya sudahlah namanya juga beda-beda.”
(Informan 6, 6 Mei 2021)
Dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara daring melalui media
CMC terkadang terdapat gangguan-gangguan baik teknis maupun non
teknis. Sikap peserta yang terlalu aktif adalah salah satu bentuk gangguan
non teknis yang terjadi dalam diklat teknis pengelolaan perpustakaan jalur
inpasssing. Sikap aktif peserta di satu sisi memang memiliki nilai positif
untuk membangun interaksi dalam berkomunikasi, di sisi lain hal itu juga
dapat mengganggu peserta lainnya. Sebagian peserta lebih memilih pasif
ketika pembelajaran kelas online secara virtual meeting, tetapi lebih aktif
dan merasa nyaman jika berkomunikasi melalui media CMC yang berbasis
teks. Dengan berbagai gaya komunikasi yang ada, peserta diklat tetap saling
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menghormati atau bersikap toleransi sehingga para pengguna CMC tetap
merasa nyaman dalam berkomunikasi dan berinteraksi.

3) Kenyamanan Berpartisipasi dalam Diklat Melalui CMC
 Peserta nyaman berpartisipasi dalam diklat melalui CMC
Keikutsertaan atau partisipasi peserta dalam diklat secara online melalui
media CMC terlihat dari interaksi peserta dalam proses komunikasi yang
terjadi baik pada saat pembelajaran maupun ketika berdiskusi. Peserta
merasa nyaman berpartisipasi dalam diskusi meskipun materi pembelajaran
atau topik diskusi merupakan hal yang baru bagi mereka.
“Nyaman, meskipun itu hal baru saya harus tahu saya harus cari tahu
bagaimana bisa berkomunikasi dengan teman-teman kelompok. Ketika
menyampaikan pendapat atau berdiskusi materi pelajaran, pun ketika
ditanya ada pertanyaan, dari narasumber melemparkan suatu
permasalahan bagaimanapun ada rasa ingin nimbrung ikut aktif di situ
dan kita harus cari tahu ketika itu.” (Informan 1, 5 Mei 2021)
“Kalo dengan pengajar saya berdiskusinya kemarin jadi yang by teks itu
mba pake forum diskusi di Eldika jadi ya nyaman aja. Kalo dengan
sesama peserta karena kelompoknya kelompok kecil saya nyaman gak
ada masalah.” (Informan 2, 30 April 2021)
Kenyamanan yang dirasakan peserta juga karena topik yang
disampaikan adalah hal baru sehingga mereka bersemangat untuk
berpartisipasi guna menambah wawasan dan pengetahuan. Selain itu
permasalahan yang terjadi di tempat kerja peserta diklat juga dapat dicari
solusinya dalam diskusi tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh informan
tujuh, informan empat, dan informan enam.
“Ya nyaman gak nyaman ya, asyik aja gitu loh karena bagi saya itu
menambah wawasan gitu aja. Jadi ya istilahnya seru gitu loh jadi oh ini
ilmu ini begini, oh ilmu ini begini ya walaupun gak begitu paham bener
ya sedikit-sedikit agak memahami gitu, jadi gak paham benar tapi tetap
menikmati.” (Informan 7, 15 Juni 2021)
“Kenyamanan yang saya rasakan contohnya: saya bisa dapat ilmu
pengetahuan maksudnya kalo ada masalah di tempat saya misalnya ooh
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kok begini terselesaikan melalui forum diskusi gitu.” (Informan 4, 17
Juni 2021)
“Kayaknya sih nyaman-nyaman aja ya mba ya, gak ada masalah biasabiasa aja. Soalnya kebanyakan ngobrolinnya masalah pelajaran sih jadi
ya topiknya mengerucut aja gitu. Maksudnya ya itu-itu aja, gak tiba-tiba
ngobrolin jadi yang lain gak juga sih, becanda-becandanya juga nggak
terlalu banyak.” (Informan 6, 6 Mei 2021)

Sementara itu informan delapan mengatakan topik yang kurang
dipahami pada saat diskusi dalam pembelajaran/tutorial online, kemudian
dibahas dengan kelompok kecil sehingga menjadi lebih paham.
“Sangat nyaman juga. Kalau ada yang topiknya saya gak paham kita
lempar ke grup WA, ini mas saya tidak mengerti masalah ini nih. Ada
peserta yang jabatannya lebih tinggi dia yang jawab.” (Informan 8, 6
Mei 2021)
 Peserta tidak leluasa berkomunikasi dalam diskusi melalui
CMC
Meskipun merasa nyaman berpartisipasi dalam komunikasi secara
daring melalui sistem CMC, namun ada beberapa hal yang menimbulkan
persoalan.

Peserta

mengalami

kesulitan

dan

keterbatasan

dalam

menyampaikan pesan/berkomunikasi karena beberapa faktor seperti; lawan
bicara yang kurang responsif dan peserta lain yang saling berebut untuk
berbicara.
“Nyaman-nyaman aja walaupun memang di beberapa kesempatan
apalagi kalo yang kelompok. Kalo tugasnya udah tugas kelompok itu
agak-agak susah juga sih karena kita nggak pernah ketemu trus harus
koordinasi sebagai kelompok. Untuk ngerjain tugas kelompok itu
kadang ada beberapa kesempatan itu agak susah komunikasinya karena
memang nggak semuanya responsif banget gitu untuk diskusi.”
(Informan 3, 29 April 2021)
“Untuk setiap proses diklatnya itu nyaman-nyaman saja sih dengan
penggunaan medianya, nyaman-nyaman saja. Cuma ketika proses
berjalan, adanya situasi dan kondisi yang tadi itu jadi kita punya
keterbatasan menyampaikan pendapat atau bertanya karena saya harus
mengalah dari yang lain. Jadi itu aja, kesempatan hilang untuk
menanyakan sesuatu itu aja.” (Informan 5, 5 Mei 2021)
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Berdasarkan penuturan-penuturan informan di atas, diketahui bahwa
berpartisipasi dalam diskusi yang berlangsung secara online melalui
Computer-Mediated Communication secara umum dirasa nyaman oleh
peserta diklat. Peserta tetap dapat berpartisipasi/ ikut serta dalam diskusi
meskipun topik-topiknya adalah hal yang baru bagi mereka. Namun dalam
kondisi tertentu, ada hal-hal yang menjadi kendala peserta ketika
berpartisipasi dalam diskusi secara daring. Peserta tidak leluasa
berkomunikasi karena ada peserta lain yang tidak responsif dan juga saling
berebut untuk berbicara/berpartisipasi. Kendati demikian, mereka dapat
memaklumi situasi dan kondisi yang terjadi dalam diklat secara online
melalui media CMC yang bagi sebagian besar peserta adalah hal baru dalam
proses pendidikan dan pelatihan.

4) Hasil Temuan Penelitian
Dapat disimpulkan bahwa dalam pendidikan dan pelatihan secara daring
melalui sistem CMC, peserta dapat menunjukkan online social presence
dari cara respons komunikan terhadap pesan yang disampaikan, gaya
komunikasi pengguna yang aktif maupun pasif, dan pada saat berpartisipasi
dalam diskusi. Meskipun beberapa informan tidak nyaman dengan peserta
yang terlalu aktif maupun pasif (kurang responsif) namun dapat memaklumi
karakter seperti itu. Para informan memilih bersikap kooperatif agar proses
diklat dapat berjalan dengan lancar.

Tabel 4.3. Hasil Temuan Penelitian Dimensi Interaktifitas
No.

Aspek

Hasil Penelitian
 Mode CMC sinkron (Zoom Meetings)
responsnya segera /langsung ditanggapi

1

Respons Terhadap
Pesan

 Mode CMC asinkron (pesan WhatsApp dan
forum diskusi Eldika) responsnya
tertunda/menunggu 
 Respons terhadap pesan tergantung kondisi
pengguna CMC/komunikator (sedang online
atau offline) 
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 Peserta diklat nyaman dengan gaya
komunikasi pengguna CMC yang aktif
2

3

Nyaman dengan Gaya  Peserta diklat lebih nyaman dengan gaya
Komunikasi
komunikasinya yang pasif
Pengguna CMC
 Peserta diklat dengan gaya komunikasi yang
terlalu aktif atau pasif membuat peserta lain
tidak nyaman 
Kenyamanan
Berpartisipasi dalam
diklat Melalui CMC

 Peserta nyaman berpartisipasi dalam diklat
melalui CMC
 Peserta tidak leluasa berkomunikasi dalam
diskusi melalui CMC

d. Privasi
Dimensi ini terkait dengan keyakinan pengguna terhadap keamanan
dalam berkomunikasi melalui CMC. Seberapa jauh CMC dipercaya untuk
melakukan komunikasi yang bersifat pribadi dan dapat menjaga kerahasian
pesan atau informasi. Dalam teori online social presence privasi dikatakan
sebagai suatu hal yang berhubungan dengan kemampuan untuk menjaga
informasi pribadi dan tindakan sosial dari publik. Jika individu memandang
CMC dengan tingkat privasi yang tinggi maka social presence juga
cenderung lebih tinggi. Sebaliknya, jika media CMC dirasa terlalu umum,
maka perasaan privasi akan rendah. Pada dimensi privasi terdapat tiga aspek
untuk melihat social presence peserta diklat: CMC bersifat rahasia/pribadi,
CMC, CMC memungkinkan pengguna mendapatkan atau berbagi informasi
pribadi, dan CMC dapat menjaga kerahasiaan pesan.
1) CMC Bersifat Rahasia/Pribadi
 CMC memungkinkan untuk komunikasi yang sifatnya rahasia
Dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diikutinya, sebagian
peserta berpendapat bahwa media CMC memungkinkan untuk melakukan
komunikasi atau mengirimkan pesan-pesan bersifat rahasia atau pribadi.
Kendati demikian peserta juga harus memperhatikan dengan siapa mereka
akan berbagi informasi rahasia. Peserta diklat merasa lebih aman jika orang
yang menjadi lawan bicaranya sudah dikenal secara personal.
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“Bisa aja, bisa cuma kan gak ke sembarang orang mungkin kalo yang
kita sudah kenal atau ada hubungan yang apa ya hubungan personal
yang dekat ya kemungkinan besar kan bisa. Cuma dalam konteks diklat
kalo saya sih cenderung seperlunya aja. Beda kalo misalnya dengan
peserta diklat yang saya udah pernah ketemu sebelumnya terus di apa di
WA juga yang private cuma berdua mungkin kan kalo mau ngobrol
lebih apa istilahnya lebih santai mungkin ya jadi ya beda, konteksnya
beda gitu sih mba.” (Informan 2, 15 Juni 2021)
“Bisa-bisa aja sih kalo misalnya yang harus rahasia ya mungkin
tergantung platformnya dari mana dulu. Kalo misalnya platformnya itu
semacam kayak e-mail gitu sih saya ngerasanya kalo misalnya
terdokumentasi ya, maksudnya kalo e-mail tuh bisa ada historicalnya
ada itunya kan jadi ketahuan ya. Jadi ya tergantung kalo saya sih
ngelihatnya lebih ke personalnya. Kayaknya kalaupun misalnya untuk
halnya yang rahasia banget sih ya tergantung personalnya. Kayaknya
saya mungkin akan lebih percaya kalo misalnya saya udah kenal sama
orang yang saya ajak ngobrol terus memang udah ini ya (kenal) baru
saya gak apa-apa ngeshare hal yang memang personal gitu, tapi kalo
memang ternyata dari personalnya saya gak terlalu kenal gitu dan untuk
ngasih tahu kayak hal-hal personal gitu kayaknya enggak, gak
gampang.” (Informan 3, 17 Juni 2021)
“Kalo udah sama-sama kenal sih mungkin bisa-bisa aja kali ya kecuali
kalo misalnya ada ketakutan di hack atau apa ya kurang ngerti juga sih
kalo itu ya, ada yang bilang aman ada yang bilang gak. Allahualam lah
kalo itu.” (Informan 6, 6 Mei 2021)
Hal serupa juga disampikan oleh informan delapan, dimana ia menilai
CMC memungkinkan untuk melakukan komunikasi yang sifatnya rahasia.
Namun ia merasa lebih baik tidak melakukannya demi keamanan informasi
atau pesan tersebut. Informan delapan juga berpendapat jika informasi
rahasia itu mendesak untuk disampaikan kepada pengguna CMC lainnya
sebaiknya dibuat komitmen yang tegas agar rahasia itu tidak menjadi
konsumsi publik.
“Kalo rahasia kayaknya bisa tapi kembali juga ke komitmen yang kita
ajak bicara itu. Lebih baik janganlah, lebih amannya juga hehhe.”
(Informan 8, 6 Mei 2021)

Informan lima menyatakan bahwa CMC memungkinkan untuk
menyampaikan hal-hal yang rahasia tetapi harus didukung oleh proteksi
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terhadap perangkat telekomunikasi yang digunakan. Hal ini untuk
menghindari penyebaran pesan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung
jawab dengan cara meretas atau membobol sistem komputer seseorang.
“Memungkinkan sih tapi kalo itu kan tergantung dari kita sebagai
penggunanya ya memproteksi perangkat kita, media sosial yang kita
gunakan. Jadi kembali ke penggunanya yaitu saya sendiri...” (Informan
5, 5 Mei 2021)
 CMC tidak memungkinkan untuk komunikasi yang sifatnya
rahasia
Peserta diklat berpendapat bahwa alat atau media CMC memungkinkan
untuk berkomunikasi hal-hal yang sifatnya rahasia, tetapi mereka merasa
lebih baik berkomunikasi secara tatap muka langsung. Secara pribadi
dirinya memang tidak suka untuk berbagi informasi melalui media sosial
dengan orang lain. Meskipun demikian dirinya juga tidak menolak jika ada
orang yang ingin berkomunikasi atau menyampaikan pesan rahasia kepada
dirinya melalui media CMC. Namun hal ini hanya berlaku untuk orang yang
sudah dikenal secara baik dan ia juga berkomitmen akan menyimpan
informasi itu dengan aman. Sebagian peserta juga tidak suka berkomunikasi
yang rahasia dengan teman diklat karena mengganggap kerahasiaan hanya
perlu dibagi informasinya dengan keluarga dekat atau orang yang paham
dan mencarikan solusi dari suatu permasalahan.
“Oohh sejauh ini saya gak pernah menggunakan yang rahasia pun di email saya gak percaya sih mba. Kadang-kadang kan apa ya, itu lah salah
satu apa ooo karena saya orangnya tipe untuk yang ilmu pengetahuan
mungkin tapi untuk yang segi rahasia atau ini saya saya gak pernah
umbar di media sosial. Untuk hal-hal yang gak perlu itu memang privasi
saya, saya gak pernah ini di media sosial.” (Informan 4, 17 Juni 2021)
“Kayaknya gak ya karena yang perlu mengerti itu sepertinya kan hanya
keluarga atau misalnya memang orang yang benar-benar mengerti
istilahnya dalam konteks apa ya orang yang memang benar-benar apa
ya tau gitu loh. Tahu maksudnya itu bisa menyimpan rahasia ataupun
orang yang bisa mengetahui jalan keluarnya yang punya basic memang
bisa memecahkan masalah. Jadi gak semua orang bisa apa kita ceritakan
tentang hal-hal yang pribadi gitu. (Informan 7, 15 Juni 2021)
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Hal serupa juga dinyatakan informan satu, dimana ia berpendapat bahwa
komunikasi yang termediasi komputer tidak memungkinkan berbicara
tentang hal-hal rahasia. Pada saat mengikuti diklat teknis pengelolaan
perpustakaan (inpassing), ia juga membatasi diri hanya berkomunikasi
terkait materi atau topik pembelajaran diklat saja.
“Ndak bisa kerahasiaan di situ karena medianya memang media umum
yang semua bisa melihat, mendengarkan gitu, ndak ada kerahasiaan
yang ada di diklat itu nggak ada.” (Informan 1, 5 Mei 2021)
Berdasarkan pernyataan informan-informan di atas, diketahui bahwa
ada dua pandangan terhadap sistem CMC. Sebagian peserta memandang
CMC memungkinkan untuk komunikasi yang sifatnya pribadi atau rahasia,
hal ini selama lawan bicaranya adalah orang yang dikenal secara akrab,
personal/intim dan ada komitmen diantara komunikator dan komunikan
untuk menjaga kerahasiaan informasi atau pesan tersebut. Selain itu,
pengguna CMC juga harus memproteksi perangkat telekomunikasi mereka
untuk mengantisipasi peretasan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
yang memungkinkan tersebarnya informasi ke publik. Pandangan lain
terhadap CMC adalah bahwa CMC tidak memungkinkan untuk komunikasi
yang sifatnya rahasia. Peserta tidak percaya dan tidak yakin melakukan
komunikasi yang bersifat rahasia melalui media CMC.

2) CMC Memungkinkan Pengguna Mendapatkan atau Berbagi
Informasi Pribadi
 Peserta diklat tidak berbagi informasi pribadi
Dalam penyelenggaraan diklat secara online melalui media CMC, para
peserta memilih untuk tidak membagikan atau mencoba mendapatkan
informasi yang sifatnya pribadi. Meskipun dari sisi medianya CMC
memungkinkan untuk mendapatkan dan berbagi hal-hal pribadi tetapi itu
tidak dilakukan peserta dengan berbagai alasan, seperti; tidak percaya
dengan watak lawan bicara, tidak etis menanyakan privasi orang lain
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terlebih belum mengenal secara akrab bahkan tidak pernah bertemu
langsung.
“Ya kecil kemungkinan untuk mendapat informasi-informasi pribadi ya.
Kita yang umum-umum saja seperti nama, tempat tanggal lahir, kalo
yang terlalu pribadi tidak bisa. Bukan CMCnya ya yang tidak bisa tapi,
kita belum mempercayai karakter orang itu, karakter orang yang kita
ajak bicara, mungkin itu.” (Informan 1, 5 Mei 2021)
“Ya namanya informasi pribadi itu kan istilahnya hal privasi masingmasing ya. Untuk itu kami gak bisalah untuk menanyakan yang bersifat
privasi gitu. Gak akan mungkin. Kalo seperti itu kan kayaknya masih
canggung gitu kan, gak cerita panjang lebar gak tatap muka panjang
lebar kan kita gak tau.” (Informan 7, 4 Mei 2021)
Hal senada juga dinyatakan oleh informan tiga dan lima, dimana mereka
berpendapat bahwa untuk berbagi hal-hal privasi harus ada kedekatan
emosional dan bertemu langsung agar lebih mengenali karakter satu satu
lain secara mendalam. Meskipun kenal wajah pada saat pembelajaran daring
melalui virtual meeting tetapi hal itu tidak cukup untuk membuka
pembicaraan tentang hal-hal yang sifatnya pribadi atau tidak berkaitan
dengan diklat.
“…..pengennya tatap muka langsung jadi biar tau maksudnya tuh gestur
dan yang lainnya bisa kelihatan gitu kalo misalnya online itu terkadang
agak susah juga. Maksudnya kalo kita chat pun gak bisa yang tiba-tiba
langsung nanya hal pribadi atau misalnya tiba-tiba SKSD atau gimana
gitu jadi akhirnya kalo menurut saya agak susah sih walaupun mungkin
ada beberapa orang yang bisa gitu tapi kayaknya gak semua orang bisa
sih untuk kayak gitu.” (Informan 3, 29 April 2021)
“Saya gak curhat soal pribadi. Gak karena gak kenal juga. Karena kenal
liat di Zoom itu kan kamera terbuka oh itu bapak yang namanya bapak
itu seperti ini yang namanya ibu ini seperti ini, karena itu memang
kelihatan wajah tapi kan tidak mungkin langsung bisa apa membahas
tentang hal-hal yang seperti itu. Kayaknya gak dan di grup pun gak
seperti itu.” (Informan 5, 5 Mei 2021)
Sementara itu informan dua dan empat menyatakan bahwa selama diklat
juga melakukan pembicaraan di luar konteks pembelajaran, namun hal itu
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dianggap bukan sebagai privasi namun lebih kepada berbagi informasi yang
dianggap bermanfaat bagi orang lain dalam hal ini peserta diklat lainnya.
“…..walaupun ada pembicaraan di luar masalah diklat yang umumumum aja sih seperti kerja di mana, di bagian apa kayak gitu aja, seharihari mengerjakan apa trus mungkin lebih ke sharing kalo di tempat saya
begini kalo tempatmu layanannya kayak gimana, kayak gitu aja sih.”
(Informan 2, 30 April 2021)
“Paling ada ya itu kemarin dari Jogja itu menawarkan maksudnya kalo
nanti yang mau kuliah di Jogja ada kesulitan apa bisa nginap di tempat
saya atau cari kos-kosan nanti hubungin saya aja. Dari saya waktu itu
cuma share tentang misalnya saya punya usaha apa gitu misalnya…...”
(Informan 4, 3 Mei 2021)
 Peserta hanya berbagi informasi pribadi untuk kelengkapan
persyaratan diklat
Untuk berbagi informasi yang sifatnya privat atau pribadi dilakukan
peserta

ketika

melengkapi

persyaratan-persyaratan

diklat

seperti

mengirimkan soft file ijazah, SK terkait status kepegawaian dan jabatan
serta sertifikat lainnya. Informasi-informasi tersebut disampaikan peserta
kepada panitia diklat dan pengajar yang dikirimkan melalui e-mail ataupun
pesan WhatsApp.
“…..kita sih percaya-percaya aja jadinya di Eldika masuk-masukin
informasi tentang SK gitu kan, kan kita banyak yang scan-scan juga tuh,
foto segala macem gitu, ya karena itu datangnya dari Perpusnas ya kita
percaya-percaya aja. Kalo untuk atau ke teman-teman peserta diklat sih
gak ya.” (Informan 6, 6 Mei 2021)
“Kalo pribadi secara khusus itu memang gak pernah upload saya di grup
WA. Kalo pengajarnya yang minta paling juga melalui WA melalui japri
ke e-mail juga data pribadinya kan itu bersifat khusus itu.” (Informan 8,
6 Mei 2021)
Dari pernyataan-pernyataan di atas, diketahui bahwa membagikan
informasi pribadi kepada orang lain melalui media CMC bukan menjadi
pilihan peserta diklat. Sementara itu mencari atau mendapatkan informasi
pribadi pengguna CMC lain bisa saja dilakukan tetapi hal itu tidak perlu dan
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tidak penting bagi peserta diklat karena tidak ada manfaatnya. Peserta hanya
akan berbagi informasi pribadi dengan pengguna CMC lainnya jika sudah
kenal dan dekat secara emosional, informasi akan dibagikan jika dianggap
bermanfaat bagi orang lain. Informasi pribadi yang dibagikan selama diklat
hanya terkait dengan persyaratan yang diwajibkan oleh penyelenggara
diklat.

3) CMC Dapat Menjaga Kerahasiaan Pesan
 Sistem CMC dapat menjaga kerahasiaan pesan
Komunikasi melalui media CMC dari sisi alat atau aplikasi dianggap
dapat menjaga kerahasiaan pesan, tetapi peserta tidak yakin terhadap
pengguna CMC itu sendiri. Pengguna CMC berpotensi membuat pesanpesan rahasia yang disampaikan melalui media CMC tersebar ke publik
terlebih jika pengguna tersebut memang memiliki motif atau niat jelek. Hal
ini dinyatakan oleh informan satu dan delapan.
“Kalo perangkatnya itu sendiri bisa-bisa saja untuk menjaga kerahasiaan
tapi kita kan gak tahu karakter seseorang, dishare lagi kita kan gak tahu.
Karakternya di penggunanya bukan di medianya. Tapi kalo masalah
polisi IT kita ndak bisa lepas dari itu, polisi siber kan bisa. Kalo ada yang
rahasia atau yang aneh tetap bisa dilacak. Artinya tetap kerahasiaan oleh
pihak berwenang tidak bisa kita rahasiakan.” (Informan 1, 5 Mei 2021)
“Kayaknya ya sekitar 80 persen percaya kalo sisanya mungkin nanti
tergantung sifat manusia juga. Kalo ada yang tegas memegang rahasia
aman, artinya saya di sini gak 100 persen percaya.” (Informan 8, 6 Mei
2021)
Hal senada juga disampaikan informan lima, kerahasiaan pesan atau
informasi yang dikomunikasikan melalui media CMC dapat terjaga selama
ada komitmen bersama dari masing-masing pihak yang terlibat atau
berkepentingan atas informasi tersebut. Komitmen diperlukan agar tidak
ada yang dirugikan dikemudian hari karena kelalaian salah satu pihak.
“Bisa tapi harus ada komitmen. Saya contohkan ya buk ya. Jadi ketika
pembuatan materi seminar kan masing-masing peserta di kelompok saya
menyampaikan materi untuk dipilih dan dibahas saat seminar. Ketika
sudah dipilih dan jadi, masing-masing berkomitmen untuk tidak
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menyebarkan makalah itu kepada yang lain karena mungkin makalah
yang terpilih itu akan digunakan oleh yang punya mengajukan angka
kredit…Kebetulan teman di kantor saya minta contoh seperti apa sih
penyusunan materi seminar, nah yang dijadikan materi di kelompok kita
itu punya teman saya dari KKP. Nah saya sebelum ngasih ke teman saya
di BSN itu saya kontek dulu teman di KKP, boleh gak ini materinya saya
share nih ke teman saya, kebetulan lagi diklat inpassing juga untuk
dijadikan referensi penyusunan makalah seminar gitu. Diizinkan, baru
saya share. Jadi intinya seperti itu bu, kembali ke komitmen tadi.”
(Informan 5, 5 Mei 2021)

Gambar 4.6. Screenshoot Komunikasi WhatsApp Pribadi Antara
Peserta Diklat Inpassing Angkatan VI
 Sistem CMC tidak dapat menjaga kerahasiaan pesan
Melihat sifat atau karakter pengguna CMC dalam diklat secara online
peserta berpendapat media CMC kurang dapat menjaga kerahasiaan pesan.
Hal ini karena tidak ada jaminan apakah pengguna CMC lainnya itu dapat
dipercaya atau tidak karena mereka kurang mengenali kepribadian atau
karakter masing-masing dan intensitas komunikasi antar pribadi juga
rendah. Secara umum peserta diklat berpendapat bahwa sistem CMC tidak
dapat menjaga kerahasiaan pesan. Selain itu, sistem CMC juga rentan
diretas sehingga tidak ada jaminan bahwa pesan atau informasi tersebut
dapat terjaga kerahasiaannya.
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“Kayaknya gak deh, gak mungkin mba ya. Kalo by CMC ini kan nanti
ada jejak digital kan nah itu gak mungkin, bisa jadi ketika kita salah
ngetik atau apa kan bisa ketahuan dan itu tadi ada jejaknya kan dari situ
mungkin ya kerahasiaannya tidak terjamin.” (Informan 2, 30 April
2021)
“Waduh kalo urusan kek gitu setahu saya ya WA grup itu mungkin
terjaga kalo tidak diinformasikan ke…itu kan tergantung peserta yo
mba yo. Jadi kalo menurut saya ya sejauh peserta tidak berbuat anehaneh ya kayaknya rahasia tetap ini lah terjaga gitu loh. Tapi kalo
sekarang ada yang lebih canggih sadap-sadap saya gak tau itu terlalu
canggih bagi saya, gak terlalu mengerti tentang itu mba. Sepertinya
CMC untuk menjaga privasi tidak bisa diharapkan.” (Informan 4, 3 Mei
2021)
“Ya itu tergantung watak masing-masing kan kalo wataknya usil ya bisa
apa bocor tapi kalo memang di lingkungan itu orangnya baik-baik aja
gak akan bocor. Misalnya ada orang yang ngiri atau apa yang mungkin
SMS yang kira-kira menceritakan yang mungkin tidak diketahui orang,
jadi akhirnya tersebar kemana-mana jadi kayak surat berantai gitu. Tapi
ya sepertinya kalo melihat secara umum ya CMC itu ya itu tadi
eee..nggak bisa menyimpan rahasia ya kalo seperti itu jadinya umum
gitu.” (Informan 7, 15 Juni 2021)
Hal senada juga dinyatakan informan tiga, dimana ia merasa tidak yakin
dengan sistem CMC untuk menjaga kerahasiaan pesan. Sistem CMC rentan
diretas dan disalahgunakan misalnya seseorang dapat membuat tangkapan
layar/screenshoot hasil percakapannya di pesan WhatsApp dengan orang
lain, kemudian bisa saja disebarluaskan ke publik. Tidak hanya sistem
CMCnya tetapi penggunanya juga tidak menjamin dapat menjaga
kerahasiaan pesan.
“Tergantung. Maksudnya tuh kalo gak dibocorin di forum mungkin bisa
kejaga rahasianya cuma kan kalo misalnya kan bisa aja sekarang tuh
kan tekonologinya pun kalo di WA kita chat pribadi sama orang lain
gitu ya kalo orang lainnya menscreenshoot trus akhirnya dia sebarin ke
orang lain kan gak bisa jadi privasi lagi. Jadi ya agak susah juga sih
untuk bilang privasinya bakal kejaga atau gak gitu tergantung orangnya
juga sih. Maksudnya tergantung orangnya niatnya motivasinya mau apa
gitu kalo misalnya emang secara privasi agak susah juga ya kecuali
memang benar-benar gak discreenshoot gak diapa sih mungkin akan
lebih aman tapi kalo misalnya ternyata orangnya screenshot trus
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nyebarin ke yang lain kan itu gak jadi aman lagi gitu.” (Informan 3, 29
April 2021)
Hal serupa juga dinyatakan oleh informan enam, dimana ia berpendapat
baik CMC atau komunikasi secara tatap muka langsung tidak dapat
menjamin kerahasiaan pesan karena semuanya tergantung karakter
manusianya.
“Gak yakin lah kayaknya. Pertama kan gak kenal dekat juga sama
orangnya terus gak feel aja gitu buat apa cerita-cerita sama orang di
online buat saya sih. Apakah pesan melalui CMC ataupun secara
langsung sebenarnya dua-duanya juga sama-sama nggak terjamin sih
menurut saya, ada orang yang bisa dipercaya ada yang nggak.
Ketahuannya kan nanti gitu, oh ternyata dia ngomong lagi, ternyata dia
mempublikasi, gitu.” (Informan 6, 6 Mei 2021)
Dari pernyataan-pernyataan informan tersebut di atas, terdapat dua
pendapat mengenai CMC dapat menjaga kerahasiaan pesan. Kelompok
pertama berpendapat bahwa sistem CMC dapat menjaga kerahasiaan pesan,
selama hal itu juga didukung oleh komitmen penggunanya untuk tidak
menyebarluaskan pesan rahasia tersebut. Kelompok kedua berpandangan
bahwa sistem CMC tidak dapat menjaga kerahasiaan pesan. Hal ini karena
sistem CMC rentan diretas atau dibobol sehingga memungkinkan
informasi/pesan rahasia tersebar ke publik. Selain itu, mereka juga kurang
yakin dan percaya terhadap watak pengguna CMC yang mungkin saja
memiliki motif tertentu untuk menyebarluaskan pesan-pesan rahasia
tersebut.

4) Hasil Temuan Penelitian
Hasil temuan pada dimensi privasi ini peneliti melihat dari tiga aspek
yang mempengaruhi online social presence dalam Computer-Mediated
Communication, yaitu; CMC bersifat rahasia/pribadi, CMC memungkinkan
pengguna mendapatkan atau berbagi informasi pribadi, dan CMC dapat
menjaga kerahasiaan pesan. Dari ketiga aspek tersebut masing-masing
terdapat dua sudut pandang berbeda atau ada pro dan kontra, seperti
dijabarkan pada tabel berikut:
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Tabel 4.4. Hasil Temuan Penelitian Dimensi Privasi
No.

Aspek

Hasil Penelitian

1

CMC Bersifat
Rahasia/Pribadi

2

CMC Memungkinkan
Pengguna Mendapatkan
atau Berbagi Informasi
Pribadi

CMC Dapat Menjaga
Kerahasiaan Pesan

3

 CMC memungkinkan untuk komunikasi yang
sifatnya rahasia
 CMC tidak memungkinkan untuk komunikasi
yang sifatnya rahasia
 Peserta diklat tidak berbagi informasi pribadi
 Peserta hanya berbagi informasi pribadi untuk
kelengkapan persyaratan diklat
 Sistem CMC dapat menjaga kerahasiaan
Pesan
 Sistem CMC tidak dapat menjaga kerahasiaan
Pesan

2. Proses Adaptasi Interaksi Peserta Diklat Terhadap Perubahan Metode
Pembelajaran Diklat Dari Tatap Muka Secara Langsung Menjadi
Daring Melalui Sistem CMC Di Pusdiklat Perpustakaan Nasional
Mengikuti diklat teknis pengelolaan perpustakaan secara online
menggunakan media CMC bagi sebagian besar peserta adalah hal baru sehingga
ada persoalan-persoalan yang ditemui selama mengikuti pendidikan dan
pelatihan. Selain persoalan terkait dengan jalinan komunikasi yang termediasi
komputer, adaptasi interaksi peserta terhadap perubahan metode atau sistem
pembelajaran diklat dari tatap muka secara langsung menjadi daring juga perlu
dicermati. Pada sub-bab ini peneliti akan menguraikan tentang bagaimana
adaptasi interaksi peserta diklat terhadap perubahan metode pembelajaran.
Penjabaran mengacu kepada tiga faktor utama dalam konsep dasar teori
adaptasi interaksi yaitu requirements, expectations, dan desires (RED).
Requirements (persyaratan), expectations (harapan), dan desires
(keinginan) merupakan faktor-faktor yang saling terkait dan diperhitungkan
dalam perilaku adaptasi interpersonal, ketiganya juga menentukan posisi
interaksi individu. Seseorang memiliki gagasan kasar tentang apa yang akan
terjadi

ketika

ia

mulai

berkomunikasi

dengan

orang

lain.
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Requirements/persyaratan dalam adaptasi interaksi adalah hal yang benar-benar
dibutuhkan dalam interaksi mengacu kepada faktor biologis dan kebutuhan
dasar kelangsungan hidup dan keamanan manusia. Misalnya kebutuhan
berbicara cukup keras agar dapat didengar, atau yang bersifat sosial, seperti
kebutuhan untuk afiliasi dan persahabatan yang berkelanjutan atau mengelola
interaksi dengan lancar. Persyaratan dalam hal ini mengacu pada bentuk
adaptasi peserta diklat dengan perubahan metode pembelajaran. Expectations
atau harapan bersifat sosiologis, bersumber dari norma sosial dan budaya,
tujuan komunikatif, serta pengetahuan umum tentang perilaku pasangan
interaksi. Faktor ini berhubungan dengan pola yang diprediksi akan terjadi,
contohnya ketika ada orang menyapa maka kita berkewajiban untuk
menanggapi dengan cara yang sama dirinya. Dalam konteks penelitian ini,
harapan adalah tentang bentuk interaksi yang diharapkan peserta diklat dalam
pembelajaran melalui Computer-Mediated Communication. Desires/keinginan
adalah hal yang diharapkan dari hasil interaksi sifatnya individual dan
idiosinkratik dengan kecendreungan dan tujuan spesifik seseorang. Keinginan
adalah hasil yang diinginkan peserta terkait model pembelajaran dalam diklat
kepustakawanan secara online.

a. Bentuk

Adaptasi

Peserta

Diklat

dengan

Perubahan

Metode

Pembelajaran
Pendidikan dan pelatihan teknis pengelolaan perpustakaan (inpassing)
merupakan syarat wajib bagi pegawai negeri sipil yang melakukan alih jabatan
menjadi fungsional pustakawan. Dalam diklat ini materi yang diajarkan
berkaitan dengan semua butir-butir kepustakawanan dimana bagi sebagian
peserta adalah hal baru sama sekali belum pernah diketahui. Materi yang belum
dipahami oleh para peserta diklat ditambah dengan penggunaan media CMC
tentunya membutuhkan penyesuaian atau adaptasi dari peserta ketika
berinteraksi baik dengan sesama peserta dan pengajar maupun dalam
penggunaan media komunikasi yang dimediasi komputer.
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 Komunikasi dan interaksi untuk kepentingan tugas
Berkomunikasi dan berinteraksi dalam lingkungan online dengan orang
orang yang belum dikenal dan tidak pernah bertemu secara tatap muka langsung
bagi sebagian peserta sulit untuk memulai percakapan. Sebagian besar peserta
lebih memilih bersikap pasif selama komunikasi dalam grup angkatan diklat dan
hanya merespons jika hal itu memang dibutuhkan atau ingin disampaikan.
Namun dengan adanya ketentuan untuk mengerjakan makalah sebagai tugas
akhir dan peserta dibagi menjadi beberapa kelompok, interaksi menjadi cukup
intens. Hal itu tidak terlepas dari kepentingan peserta untuk segera
menyelesaikan tugas kelompok mereka.
“Memang benar-benar cuma di grup aja, kalau di luar grup itu paling karena
ada kerja kelompok aja sih jadi mau gak mau harus komunikasi intens sama
satu kelompok. Sulitnya mungkin karena gak ketemu langsung ya jadi agak
kaku gitu karena bingung ini harus gimana baginya karena kita gak saling
kenal satu sama lain gitu kan trus juga gak tau secara personal tuh orangnya
seperti apa gitu kan. Tapi ada deadline yang harus dikerjain dalam waktu
singkat, harus presentasi jadi memang dari situ ya paling seada-adanya
dipaksain aja karena maksudnya kan ngaruh ke nilai juga ya”. (Informan 3,
25 November 2021)
Hal senada juga disampaikan oleh informan 5 bahwa komunikasi dan
interaksi yang intens terjadi di kelompok kecil beranggotakan sepuluh orang
peserta. Intensitas komunikasi dan interaksi yang cukup tinggi tersebut
memang terjadi karena alasan utamanya untuk kepentingan pengerjaan tugas.
“Kalau diproses belajar itu kan setiap harinya kita menggunakan Zoom
Meetings, setiap pagi itu kita masuk ke Zoom Meetings dua angkatan itu.
Nah, apa namanya tiap pagi itu diawali dengan materi di Zoom itu. Jadi
sebatas itu adaptasi atau sosialisasi dengan teman-teman diklat itu. Jadi
mungkin yang lebih spesifik bersosialisasi atau beradaptasi dengan temanteman itu ada pembuatan kelompok untuk seminar di akhir diklat, nah itu
lebih mengerucut tuh kita komunikasi lebih intens di situ karena ada
kepentingan untuk penyusunan makalah. Nah di sana aja sebenarnya yang
memerlukan komunikasi yang lebih intens lagi untuk penyusunan
makalah”. (Informan 5, 30 November 2021)
Interaksi di dalam kelompok tugas tersebut terjadi karena ada peserta yang
menginisiasi, sehingga pada akhirnya semua anggota mulai terlibat dalam
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komunikasi. Interaksi diawali dengan saling menyapa kemudian dilanjutkan
dengan pembagian tugas yang menjadi tanggung jawab setiap anggota.
“Kan di kelompok itu ada yang apa ya ada penggeraknya lah istilahnya ada
yang mau ngopyaki ada yang mau inisiatif mulai bikin grup sendiri ya ndak
pa pa yang lain akhirnya ya awal-awal dipaksa aktif tapi setelah berjalan
mengerjakan ya biasa yang mengerjakan tugas itu-itu aja”. (Informan 2, 25
November 2021)
“Beradaptasinya ya itu saling menyapa misalnya kami kerja sama, dikasih
pembagian tugas, siapa mengerjakan apa, gitu”. (Informan 7, 24 November
2021)
Dari pernyataan-pernyataan di atas terlihat peserta diklat sependapat bahwa
adaptasi interpersonal peserta diklat dalam faktor requirements atau persyaratan
berkaitan dengan kebutuhan untuk mengerjakan tugas kelompok. Komunikasi
yang dilakukan hanya sebatas hal-hal yang berhubungan dengan tugas. Peserta
mulai berinteraksi setelah ada yang memulai terlebih dahulu. Setelah saling
menyapa, interaksi menjadi intens ketika sudah mulai dilakukan pembagian
tugas, hal itu mau tidak mau menuntut peserta untuk intens berkomunikasi dalam
rangka koordinasi penyelesaian tugas kelompok.

b. Bentuk

Interaksi

yang

Diharapkan

Peserta

Diklat

Dalam

Pembelajaran Melalui Computer-Mediated Communication
Berinteraksi dalam lingkungan sosial online melalui Computer-Mediated
Communication dirasakan lebih sulit oleh peserta diklat karena ada beberapa
faktor yang mengganggu kenyamanan dan kelancaran berkomunikasi. Peserta
diklat mengharapkan adanya interaksi yang timbal balik, interaktif atau
komunikasi dua arah terutama dengan pengajar ketika menyampaikan materi
melalui Zoom Meetings. Peserta juga berpendapat jika komunikasi dan interaksi
akan lebih baik jika dilakukan ketika bertatap muka secara langsung.
 Komunikasi dua arah pada saat penyampaian materi
Peserta diklat mengharapkan adanya komunikasi dua arah antara pengajar
dengan peserta ketika penyampaian materi melalui virtual meeting karena ingin
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bertanya dan mendapatkan jawaban lebih detail terkait topik yang disampaikan.
Seperti yang diungkapkan oleh informan 5 dan 7 bahwa interaksi dan
komunikasi dua arah akan lebih efektif dilakukan secara langsung.
“Untuk penyampaian materi idealnya ada sesi diskusi dan tanya jawab, itu
dilakukan di Zoom itu juga idealnya. Nah, masalahnya hampir semua forum
diskusi itu dilakukan diaplikasi Eldika itu, jadi dalam bentuk teks diskusinya
gitu. Menurut saya akan lebih efektif langsung walaupun memang ada..tidak
semua dalam bentuk teks ada juga yang dilakukan di situ cuma kan yang
pemateri yang memang ia berani untuk minta waktu lagi gitu diperpanjang
Zoomnya katanya, gitu. Itu yang saya inginkan seperti itu. Kalau kita
ngadain webinar gitu kan habis nyampain materi ada sesi tanya jawab
sehingga dari satu pertanyaan itu bisa berkembang ke pertanyaan berikutnya
karena mungkin saking tertariknya dengan satu bahasan gitu”. (Informan 5,
30 November 2021)
“Ketika kita berdiskusi, berinteraksi antara satu sama lain kita bertukar
pikiran, pendapat secara virtual meeting sehingga mungkin materi yang satu
permasalahan bisa kita pecahkan secara cepat. Kalo secara tertulis tentunya
kadang-kadang tidak nyampe pada maksud yang disampaikan.” (informan
1, 5 Mei 2021)

Hampir senada dengan informan 5, informan 2 juga menyatakan akan lebih
efektif jika dalam diklat terjalin komunikasi dua arah antara peserta dengan
pengajar pada saat penyampaian materi.
“Ya memang beda-beda sih kan ada pengajarnya yang bagus kan jadi dia
bisa komunikasi dua arah trus kasih teori trus langsung kita diminta praktek,
memang lebih efektif kayak gitu. Ada beberapa yang melulu teori aja,
gimana ya mbak kalau aku sih tak terima aja nanti kalau gak paham aku
nanya ke teman pustakawan sini, aku lebih gitu. Ya kalau bisa sih jangan
melulu teori terus satu arah kayak gitu”. (Informan 2, 25 November 2021)

Informan 7 juga menyampaikan pernyataan yang hampir sama bahwa
sebaiknya ada interaksi dua arah atau timbal balik baik antara sesama peserta
maupun dengan pengajar.
“Paling tidak fairlah istilahnya kita saling membutuhkan saling share gitu,
ada timbal baliknya gitu. Dengan pengajar juga sama sih. Kita tuh kadang-
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kadang cuma salah pemahaman. Kadang yang kita tanya apa kadang
pematerinya salah persepsi jadi kadang-kadang kita susah untuk bertanya
itu yang detail juga gitu. Kalau bisa ya itu waktunya lebih lama jadi ada
tanya jawab yang memang kita dikasih waktu yang leluasa gitu”. (Informan
7, 24 November 2021)
 Komunikasi tatap muka secara langsung lebih baik
Informan 3 tidak memiliki ekspektasi atau harapan yang banyak dalam
diklat secara online karena berdasarkan pengalaman mengikuti kursus daring ia
sudah mempunyai gambaran seperti apa suasana diklat nantinya. Informan ini
lebih memilih komunikasi tatap muka secara langsung sehingga interaksi
dengan pengajar maupun sesama peserta akan lebih luwes.
“Mungkin karena saya tipikalnya yang introvert itu emang lebih enaknya
sih sebenarnya tatap muka jadi bertanya di akhir kelas nanya secara
langsung dari pada nanya lewat aplikasi chat atau e-mail atau secara virtual
gitu. Secara networking jadi lebih enak kali ya, maksudnya kalau secara
virtual gini kalau nanya lebih personal ke peserta atau pengajar lebih berasa
agak kaku gitu. Kalau secara virtual kan secara tidak langsung kita tahu tapi
gak kenal secara langsung juga”. (Informan 3, 25 November 2021)

c. Model

Pembelajaran

yang

Diinginkan

Peserta

dalam Diklat

Kepustakawanan Secara Online
Dalam diklat teknis pengelolaan perpustakaan (inpassing) berbasis elearning, peserta diklat menginginkan model pembelajaran yang membuat
mereka lebih mudah dalam memahami materi diklat terutama materi praktek.
Untuk materi yang sifatnya praktek, peserta berharap mendapat pendampingan
secara langsung melalui virtual meeting agar lebih mudah memahami langkahlangkahnya. Hal ini tentunya juga didukung dengan durasi yang cukup dan
kesiapan dari sisi fasilitasnya
 Penyampaian materi praktek secara detail
Informan 7 menyatakan dalam penyampaian materi praktek sebaiknya
pengajar menyampaikan secara pelan-pelan dan detail agar mudah dipahami
terutama bagi peserta yang sudah berumur karena bermasalah dari sisi
penyerapan pelajaran.
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“Ya cara menerangkan harus detail gitu loh pelan-pelan apalagi yang ikut
kita ini kan daya serapnya kan agak berkurang sih kalo sudah tua. Pelanpelan kok bisa seperti ini jalannya seperti apa gitu ada langkah-langkah gitu
mendekati ke situ itu jangan langsung misalnya untuk katalog deskripsi
langsung plek gini, ini kenapa begini begini dijelaskan lah”. (Informan 7, 24
November 2021)

Informan 3 menginginkan ada semacam kesepakatan atau solusi terkait
dengan materi praktek agar penyampaiannya dapat diterima dengan baik oleh
peserta diklat. Informan ini merasa kesulitan untuk memahami langkah-langkah
yang harus dilakukan pada saat melakukan praktek karena tidak didampingi
oleh pengajar secara virtual melalui aplikasi Zoom Meetings.
“Mungkin diakomodasi per materinya kali ya, kalau materinya
membutuhkan praktek dari panitianya kayak ngasih mungkin ke
pengajarnya kayak ada diskusi gimana nih enaknya supaya materinya
nyampe walaupun secara virtual”. (Informan 3, 25 November 2021)
Informan 2 juga menyatakan waktu untuk berinteraksi atau tanya jawab
sebaiknya ditambah durasinya, dan ketika materi praktek pengajar
mendampingi secara langsung melalui aplikasi Zoom Meetings.
“Mungkin kalau boleh sih waktunya diperpanjang kali ya jadi bisa lebih apa
ya ada kesempatan buat tanya jawab juga karena enak tanya jawab langsung
sih mbak dari pada kalau tertulis kan ya nanti mungkin ada keterbatasan kan,
kalau belum jelas kan bisa menanyakan lebih mendalam trus juga
pengajarnya menjelaskannya juga lebih enak kan, beda kan kalau tulis kan
tetap ada keterbatasan. Pas yang praktek mungkin waktunya kalau bisa
ditambah sih lebih membantu dan juga didampingi oleh pengajarnya
melalui Zoom”. (Informan 2, 25 November 2021)
 Harus lebih siap dalam teknis pembelajaran
Informan 5 menyampaikan bahwa diklat teknis pengelolaan perpustakaan
secara daring yang ia ikuti sudah cukup bagus. Namun ada beberapa hal yang
bersifat teknis membuat kelancaran dalam penyelenggaraan diklat menjadi
terganggu. Kendala teknis seperti kemampuan dalam mengoperasikan
perangkat atau media CMC oleh beberapa pengajar masih terbatas begitu juga
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dengan sebagian peserta yang belum melek teknologi. Ketidaksiapan secara
teknis dapat mempengaruhi komunikasi dan interaksi pada saat pembelajaran.
“Apa yang dilakukan Perpusnas ini buat saya sebenarnya sudah cukup, nah
masalahnya adalah tinggal kekonsistenan dalam mengelola fasilitas dalam
artian koneksi internet, para pemateri yang memang mungkin beberapa ada
yang mohon maaf gaptek tentang teknologi penggunaan Zoom dan segala
macam sehingga hal-hal kecil ini lumayan cukup menyita waktu dalam hal
penyampaian materi karena harus terkendala teknis ini dulu nih gitu lah,
yang tiba-tiba suara tidak keluar, yang gambar tidak muncul, hal-hal yang
kecil ini. Kalau secara alur sistem menurut saya buat saya sih sebenarnya ini
sudah bagus tinggal konsisten di beberapa tempat dan perbaikan di beberapa
tempat gitu”. (Informan 5, 30 November 2021)
Melihat berbagai kondisi dan latar belakang peserta diklat yang mungkin
sebagian besar masih awam dengan dunia perpustakaan dan kepustakawanan,
tentunya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mengganggu penyampaian
materi dan proses interaksi dalam diklat secara online. Berdasarkan pernyataanpernyataan informan di atas diketahui bahwa peserta diklat kesulitan memahami
materi yang sifatnya praktek, untuk itu perlu waktu yang lebih lama dalam
penyampaian materi agar peserta diklat dapat leluasa bertanya kepada pengajar.
Hal lain yang diinginkan peserta dalam pembelajaran secara online adalah
kesiapan teknis pembelajaran seperti kemampuan menggunakan aplikasi
teknologi informasi untuk berkomunikasi dan berinteraksi melalui media CMC.

Tabel 4.5. Proses Adaptasi Interaksi Peserta Diklat Terhadap Perubahan
Metode Pembelajaran Dari Tatap Muka Secara Langsung Menjadi Daring
No.

Adaptasi Interaksi yang
Dilakukan Peserta Diklat

1

Bentuk Adaptasi Peserta Diklat
dengan Perubahan Metode
Pembelajaran

2

Bentuk Interaksi yang
Diharapkan Peserta Diklat Dalam
Pembelajaran Melalui ComputerMediated Communication

Hasil Penelitian
 Komunikasi dan interaksi untuk
kepentingan tugas
 Komunikasi dua arah pada saat
penyampaian materi
 Komunikasi tatap muka secara
langsung lebih baik 
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3

Model Pembelajaran yang
Diinginkan Peserta dalam Diklat
Kepustakawanan Secara Online

 Penyampaian materi praktek secara
detail
 Harus lebih siap dalam teknis
pembelajaran 

C. Pembahasan
Pada tahap pembahasan ini, peneliti akan menginterpretasikan hasil temuan
penelitian yang disajikan dengan dua pokok bahasan. Pembahasan pertama
tentang jalinan komunikasi antar pribadi diantara sesama peserta diklat dan
peserta diklat dengan pengajar secara daring melalui media CMC dilihat dari
dimensi-dimensi online social presence. Menurut teori online social presence,
ada empat dimensi yang dapat menunjukkan bagaimana social presence para
peserta pendidikan dan pelatihan teknis pengelolaan perpustakaan (inpassing)
yaitu dimensi konteks sosial, komunikasi online, interaktifitas, dan privasi.
Pembahasan kedua dilanjutkan dengan melihat bagaimana adapatasi
interaksi peserta diklat dengan perubahan metode pembelajaran dari tatap muka
secara langsung menjadi termediasi komputer. Berkomunikasi dalam
lingkungan sosial online membutuhkan penyesuaian agar kebutuhan dalam
interaksi, harapan dan hal yang diiinginkan dari hasil interaksi dapat terwujud.
1. Jalinan Komunikasi Antar Pribadi Diantara Sesama Peserta Didik Dan
Peserta Didik Dengan Pengajar Berdasarkan Empat Dimensi
Kehadiran Sosial Online Dalam Forum Diklat Secara Daring Melalui
Sistem CMC di Pusdiklat Perpustakaan Nasional
a. Dimensi Konteks Sosial
Yen dan Tu (2011) menyatakan bahwa dimensi konteks sosial
berhubungan dengan perasaan dan pengalaman sosial penggunaan terhadap
lingkungan CMC dan makhluk cerdas lainnya. Pengguna dapat
menyampaikan perasaan dan emosinya, menjalin hubungan sosial
(Williams & Rice, 1983), serta kepercayaan (Cutler, 1995; Kumar &
Benbasat, 2002) dengan mitranya di lingkungan CMC (Yen & Tu, 2008).
Berdasarkan hasil temuan penelitian, peneliti menemukan bahwa dimensi
konteks sosial dalam online social presence pada diklat teknis pengelolaan
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perpustakaan (inpassing) tidak seratus persen terlihat. Beberapa peserta
diklat merasa sulit mengungkapkan perasaannya ketika berkomunikasi
melalui CMC, hubungan sosial pertemanan yang terjalin juga kurang akrab,
dan peserta diklat juga tidak sepenuhnya dapat membangun hubungan
kepercayaan dengan sesama peserta lainnya. Hal itu terlihat pada lima
aspek pada dimensi konteks sosial di bawah ini:
1) CMC sebagai bentuk komunikasi sosial
Interaksi yang terjadi dalam lingkungan pembelajaran secara online
melalui Computer-Mediated Communication tetap dianggap sebagai bentuk
komunikasi sosial karena ada keterkaitan dengan orang lain sehingga ada
feedback atau umpan balik dalam komunikasi yang terjadi. Peserta dapat
menyampaikan ide, pendapat dan bertukar pikiran melalui media CMC baik
yang bersifat sinkron maupun asinkron.
Peserta diklat sepakat mengatakan CMC adalah bentuk komunikasi
sosial hanya saja prosesnya terjadi dalam format lingkungan online/di dunia
maya. Komunikasi yang dimediasi komputer saat ini sudah menjadi
tuntutan zaman di era revolusi industri 4.0 dimana masyarakat harus bisa
beradaptasi dengan perubahan tersebut. Dalam kondisi pandemi Covid-19
saat ini, Computer-Mediated Communication menjadi solusi untuk
melakukan berbagai aktivitas dan tetap terhubung dengan makhluk sosial
lainnya.
2) Pengalaman Komunikasi Melalui CMC
Berkomunikasi melalui media CMC memberikan pengalaman yang
berbeda-beda bagi setiap peserta diklat, hal ini salah satunya juga
dipengaruhi oleh mode atau sistem CMC yang digunakan (sinkron atau
asinkron). Berdasarkan fakta di lapangan, ada dua pengalaman berbeda
dalam berkomunikasi melalui CMC. Pertama, peserta diklat merasa
lebih mudah dalam mengungkapkan perasaannya atau berkomunikasi
menggunakan media CMC terutama berbasis teks (asinkron) karena
lebih leluasa untuk mengkonsep hal yang akan disampaikan. Kedua,
sebagian

peserta

justru

memiliki

pengalaman

yang

kurang

menyenangkan dengan komunikasi yang dimediasi komputer. Namun
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sebagian besar peserta diklat kurang dapat mengekspresikan atau
mengungkapkan perasaan mereka. Dalam jalinan komunikasi yang
termediasi komputer adakalanya peserta merasa sulit untuk memahami
pembicaraan lawan bicaranya. Komunikasi yang terjalin selama
mengikuti hanya sebatas tugas, tidak untuk membangun hubungan
relasional lebih jauh karena tidak ada kedekatan dalam komunikasi yang
termediasi komputer.
3) Membangun Hubungan Sosial dan Interaksi Sosial
Hubungan sosial yang terbangun dalam pembelajaran secara daring
melalui media CMC dirasakan kurang optimal oleh sebagian besar
peserta diklat. Peserta diklat merasa tidak ada chemistry atau
keterhubungan dalam konteks pertemanan yang yang lebih akrab. Untuk
dapat menjalin hubungan sosial dan interaksi dengan sesama peserta
didik maupun dengan pengajar tidak dapat dilakukan dalam waktu yang
relatif singkat apalagi tidak pernah bertatap muka secara langsung.
Hubungan sosial pada saat diklat secara online menjadi kurang optimal
salah satunya disebabkan peserta yang tidak saling kenal dan rendahnya
kepedulian terhadap sesama sehingga tidak ada perasaan terkoneksi
antara satu dan lainnya. Hal tersebut membuat hubungan yang
berlangsung dalam diklat melalui media CMC tidak bertahan lama,
hanya sebatas hubungan komunikasi berorientasi tugas. Ini relevan
dengan perspektif Walther (1996) tentang interaksi yang terbentuk
dalam CMC yaitu impersonal, dimana komunikasi yang berorientasi
tugas dalam CMC interaksi sosialnya lebih rendah dibanding tatap
muka. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Gunawardena bahwa
kepuasan dalam komunikasi atau konferensi komputer yang berorientasi
tugas atau akademik merupakan pengaruh atau kontribusi dari aspek
relasional atau sosial dari elemen penting CMC (Gunawardena & Zittle,
1997).
Sebaliknya beberapa peserta merasakan hubungan sosial yang
terjalin melalui media CMC dapat menciptakan hubungan pertemanan
relatif akrab. Setelah berakhirnya diklat, peserta masih menjalin
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komunikasi baik dalam WhatsApp group maupun secara obrolan
pribadi/personal chat. Komunikasi yang terjalin cukup intens bahkan
setelah pelaksanaan diklat selesai, dapat dikatakan bahwa media CMC
di satu sisi berdampak para perilaku relasional yang lebih positif
(Walther, 1992).
4) Pembangunan Hubungan Kepercayaan
Membangun hubungan kepercayaan dengan orang lain yang belum
dikenal sama sekali dalam media komunikasi termediasi komputer
bukan hal mudah bagi peserta diklat. Namun tuntutan pembelajaran
membuat peserta tetap harus membangun hubungan kepercayaan satu
sama lain berkaitan dengan pengerjaan tugas-tugas diklat. Agar kerja
sama dalam pengerjaan tugas kelompok berjalan dengan baik, peserta
membuat kesepakatan penunjukkan penanggung jawab setiap topiktopik makalah tugas mereka dan saling percaya dengan kemampuan
masing-masing untuk menyelesaikannya. Kepercayaan tersebut didasari
oleh latar belakang peserta yang memiliki pengetahuan dan pengalaman
bekerja di bidang perpustakaan, dan setiap peserta juga selalu meminta
pendapat teman-teman di kelompok untuk meyakinkan apa yang mereka
kerjakan sudah sesuai.
Kurangnya isyarat non verbal dalam media CMC membuat peserta
tidak seratus persen percaya dengan apa yang disampaikan atau
dikerjakan teman-teman di kelompoknya. Peserta juga berusaha
mencari informasi berkaitan dengan jawaban soal-soal dalam tugas yang
dikerjakan. Sementara itu untuk meyakinkan bahwa hal yang
dikerjakannya dapat dipercaya, peserta diklat melampirkan sumber
informasi sebagai bukti. Di sini dapat dilihat bahwa untuk membangun
hubungan kepercayaan dalam lingkungan online peserta diklat harus
mampu mengungkapkan perasaan dan emosinya agar terbangun
hubungan sosial yang positif (Yen & Tu, 2008).
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa online social
presence pada dimensi konteks sosial menggunakan kuesioner CMC
dapat menunjukkan arti penting tingkat perasaan, persepsi, dan reaksi
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terhubung dengan entitas intelektual lainnya melalui media elektronik.
Hal ini dapat dikatakan bahwa ada kesesuaian antara teori online social
presence dengan hasil penelitian. Namun pada beberapa peserta diklat,
hal itu tidak terlalu terlihat karena adanya perbedaan dalam perasaan,
persepsi, dan reaksi ketika berkomunikasi melalui mediasi komputer.
Para peserta merasa lebih leluasa menyampaikan maksud/pesan ketika
berkomunikasi secara tatap muka langsung. Hal ini sejalan dengan
pendapat (Gunawardena, 1995) bahwa dalam lingkungan CMC atau
komunikasi berbasis konferensi komputer cenderung mengalami
kegagalan dibanding aspek yang bersifat teknis. Hal ini karena interaksi
sosial yang terjadi cenderung sangat kompleks untuk menjembatani
kebutuhan aktifitas kelompok dalam lingkungan berbasis teks.
b. Komunikasi Online
Komunikasi online menjadi tolok ukur jalinan komunikasi di
lingkungan CMC karena berkaitan dengan persepsi pengguna terkait
penggunaan dan atribut komunikasi. Pengguna CMC dengan keterampilan
keyboard komputer yang baik dan memiliki pengalaman lebih banyak
dalam CMC memudahkan mereka berinteraksi di lingkungan CMC (Yen &
Tu, 2008). Pemilihan media CMC juga menjadi faktor yang memudahkan
peserta diklat dalam berkomunikasi di lingkungan online. CMC berbasis
teks memiliki keunggulan dalam mendukung komunikasi interaktif antar
manusia karena lebih simpel/sederhana dan cepat dikirim (Yen & Tu, 2011).
1) Keterampilan Keyboard/IT Membuat Nyaman Berkomunikasi Melalui
CMC
Keterampilan interpersonal dan kemudahan dalam berkomunikasi
merupakan hal yang harus dimiliki peserta dalam pembelajaran online
(Dabbagh, 2007). Berdasarkan temuan penelitian, peserta pendidikan
dan pelatihan teknis pengelolaan perpustakaan pada umumnya memiliki
keterampilan keyboard yang baik. Keterampilan itu membuat peserta
merasa nyaman dalam berkomunikasi dan hampir tidak mengalami
kendala karena sudah mulai terbiasa menggunakan aplikasi dan
perangkat teknologi komunikasi. Media CMC yang digunakan dalam
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pendidikan dan pelatihan teknis pengelolaan perpustakaan (inpassing)
dianggap peserta juga cukup mudah dioperasikan. Sayangnya kondisi
ini tidak memberikan kenyamanan secara utuh kepada peserta ketika
berkomunikasi secara online. Secara fisik dan psikologis, ada peserta
yang merasa tidak nyaman berkomunikasi melalui media CMC.
Ketidaknyamanan fisik yang dirasakan adalah ketika terlalu lama
menatap layar monitor komputer atau telepon seluler karena dapat
membuat mata lelah. Sedangkan secara psikologis, peserta tidak
nyaman berkomunikasi jika tidak bertemu dan bertatap muka langsung.
2) Mudah Mengungkapkan Pesan dalam Berkomunikasi Melalui CMC
Salah satu hal yang dapat mengukur social presence dalam
Computer-Mediated

Communication

adalah

kemudahan

dalam

mengungkapkan atau menyampaikan pesan kepada komunikan. Dalam
diklat kepustakawanan secara online ini, peserta sebagian besar merasa
mudah ketika menyampaikan pesan terutama melalui mode CMC
berbasis teks (asinkron) dalam hal ini adalah aplikasi WhatsApp.
Menggunakan media CMC berbasis teks memungkinkan untuk
mengedit kalimat atau pesan yang akan dikirimkan agar lebih mudah
dipahami. Sebagian peserta juga merasa mudah dalam menyampaikan
pesan dalam komunikasi yang dimediasi komputer, hanya saja hal itu
dinilai tidak seefektif ketika bertatap muka secara langsung. Ketika
komunikasi dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meetings,
peserta kurang puas untuk menyampaikan pesan atau bertanya
disebabkan durasi pertemuan yang terbatas sehingga beberapa pesan ada
yang tidak terjawab. Meski sebagian besar peserta menyatakan mudah
berkomunikasi melalui media CMC, namun ada yang berbeda pendapat.
Peserta ini mengatakan kurang dapat menyampaikan pesan atau
menanyakan sesuatu hal karena terlalu banyak yang bertanya membuat
pengajar berusaha menjawab setiap pertanyaan, sehingga terkadang
jawaban atas pertanyaan dari peserta sebelumnya tidak memuaskan atau
belum dapat dimengerti. Dalam kasus ini komunikasi online peserta
dapat dikatakan kurang berkualitas karena dalam teori online social
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presence, “hal yang berkaitan dengan kemudahan individu untuk
mengungkapkan maksud, dan keterampilan keyboard komputernya
akan mempengaruhi kualitas komunikasi online” (Yen & Tu, 2008).
Instrumen (komputer, keyboard, dan monitor) dan alat semiotik yang
digunakan

dalam

lingkungan

CMC

untuk

berinteraksi

oleh

penggunanya dapat memberikan persepsi berbeda terhadap fungsinya
meskipun alatnya sama (Yen & Tu, 2011).
Merujuk pada konsep dimensi komunikasi online dalam teori online
social presence yang dikembangkan oleh Yen dan Tu (2008), dari hasil
temuan penelitian dapat disimpulkan terdapat kesesuaian bahwa peserta
diklat dengan keterampilan keyboard komputer yang baik dan cukup
berpengalaman dalam CMC merasa nyaman berkomunikasi melalui
CMC. Namun pada beberapa peserta ditemukan bahwa komunikasi
online menimbulkan dampak ketidaknyamanan secara fisik dan
psikologis, selain itu pesan-pesan juga kurang dapat tersampaikan
dengan baik melalui komunikasi yang termediasi komputer.
c. Interaktifitas
Perilaku reaksi peserta pendidikan dan pelatihan teknis pengelolaan
perpustakaan (inpassing) dalam berinteraksi berbeda–beda dipengaruhi
oleh kenyamanan gaya komunikasi mereka. Peserta dapat mengontrol
kapan dan bagaimana mereka ingin berinteraksi dengan siapa dalam gaya
komunikasi yang diperlukan untuk meningkatkan social presence mereka
(Yen & Tu, 2011). Interaktifitas merupakan elemen penting dalam proses
komunikasi. Interaktifitas dalam diklat secara online juga dapat dilihat dari
partisipasi atau keterlibatan peserta dalam diskusi meskipun dengan topiktopik yang baru bagi mereka.
1) Respons Terhadap Pesan
Penggunaan media CMC dalam pendidikan dan pelatihan secara
online berbasis e-learning menunjukkan terjadinya perbedaan respons
saat berkomunikasi dan berinteraksi. Perbedaan respons ini sejalan
dengan media CMC yang digunakan untuk berkomunikasi. Aplikasi
Zoom Meetings adalah alat CMC yang digunakan untuk proses belajar
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(penyampaian materi oleh instruktur). Komunikasi melalui Zoom
Meetings bersifat real-time atau berlangsung dalam waktu nyata
sehingga respons terhadap pesan sifatnya segera atau langsung
ditanggapi. Ketika komunikasi dan interaksi beralih ke forum diskusi di
portal Eldika yang merupakan mode CMC asinkron, respons pesan
mengalami penundaan bahkan ada beberapa pesan peserta yang tidak
terjawab (tidak direspons oleh pengajar). Aplikasi ketiga yang
digunakan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dalam diklat secara
online adalah WhatsApp. Aplikasi ini lebih sering digunakan oleh
peserta diklat dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama
peserta berkaitan dengan pengerjaan tugas-tugas dan berbagi informasi
seputar materi pembelajaran. Aplikasi WhatsApp dapat bersifat sinkron
(panggilan telepon dan video) dan asinkron (pengiriman pesan berbasis
teks). Berdasarkan temuan penelitian peserta lebih sering menggunakan
aplikasi WhatsApp dalam bentuk pesan teks, sehingga respons terhadap
pesan mengalami penundaan sementara. Penundaan tersebut tidak
berlangsung lama bahkan respons terhadap pesan seringkali cepat
terutama ketika semua peserta sedang kondisi online. Dalam hal ini
respons

terhadap

pesan

tergantung

pada

kondisi

pengguna

CMC/komunikatornya apakah sedang online atau offline pada saat
menerima pesan. Respons yang tepat waktu/segera dalam ComputerMediated Communication dapat dikatakan sebagai bentuk kehadiran
sosial/social presence peserta diklat untuk mengurangi jarak sosial
dalam berkomunikasi di lingkungan belajar online (Sung & Mayer,
2012).
2) Nyaman dengan Gaya Komunikasi Melalui CMC
Dalam berkomunikasi dan berinteraksi setiap peserta memiliki gaya
komunikasi berbeda-beda untuk mencapai tujuan komunikasi mereka.
Para peserta merasa nyaman dengan gaya komunikasi mereka sendiri
dan juga teman-teman yang lain. Namun di sisi lain ada juga peserta
yang merasa tidak nyaman dengan gaya komunikasi teman-temannya
karena dianggap terlalu aktif atau pasif. Terlepas dari persoalan nyaman
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dan ketidaknyamanan terhadap gaya komunikasi mereka, para peserta
diklat tetap menghargai dan menghormati satu sama lain dengan tujuan
untuk menjalin komunikasi dan berinteraksi selama mengikuti
pendidikan dan pelatihan.
3) Kenyamanan Berpartisipasi dalam Diklat Melalui CMC
Tingkat

interaktifitas

peserta

dalam

pembelajaran

online

menggunakan media CMC juga ditunjukkan oleh aspek kenyamanan
ketika berpartisipasi dalam topik diskusi yang sudah familiar maupun
hal baru bagi peserta. Berpartisipasi dalam berbagai topik diskusi yang
baru bagi peserta tidak hanya sekedar untuk menambah pengetahuan
tetapi bagaimana agar dapat terlibat dalam komunikasi dan interaksi
dengan peserta lainnya. Perilaku reaksi peserta merupakan elemen dari
social presence dimana umpan balik/feedback dari orang lain memiliki
kontribusi terhadap derajat atau tingkat arti penting orang lain/social
presence dalam interaksi tersebut (Yen & Tu, 2008). Bagi beberapa
peserta lain, kenyamanan berpartisipasi dalam diklat secara online
kadang terganggu oleh faktor-faktor seperti respons peserta lain yang
lambat bereaksi saat diajak berdiskusi, dan respons peserta yang terlalu
aktif sehingga menutup ruang bagi peserta lain untuk ikut ambil bagian
dalam berkomunikasi. Hal tersebut membuat peserta merasa tidak
leluasa berkomunikasi dalam diskusi melalui media CMC.
Berdasarkan penjabaran di atas, jika dikaitkan dengan konsep online
social presence yang dikembangkan oleh Yen dan Tu, maka dapat
dikatakan bahwa terdapat kesesuaian dengan antara teori dengan hasil
penelitian. Online social presence peserta diklat ditandai dengan adanya
komunikasi yang interaktif diantara sesama peserta dan dengan pengajar
terutama saat pembelajaran secara daring melalui Zoom Meetings.
Terdapat respons terhadap pesan dengan waktu respons yang sifatnya
segera dan tertunda. Peserta juga memiliki gaya komunikasi masingmasing untuk menunjukkan social presence mereka. Namun pada saatsaat tertentu ada beberapa peserta yang merasa tidak leluasa
berkomunikasi dan berdiskusi melalui CMC karena lawan bicaranya
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kurang responsif atau terlalu aktif/ mendominasi pembicaraan sehingga
mengurangi kesempatan peserta lain untuk berbicara. Hal ini mungkin
perlu penegasan dari panitia penyelenggara diklat untuk mengatur
waktu penyampaian pesan oleh masing-masing peserta. Ini sejalan
dengan

pendapat

(Gunawardena,

1995)

bahwa

perlu

untuk

mengembangkan protokol dalam berinteraksi di CMC, prosedur masuk
dan menggunakan sistem, etika pada saat berdiskusi di CMC, dan teknik
pengelolaan informasi. Semua itu jika berjalan dengan baik akan dapat
meningkatkan interaksi dan komunikasi dalam konferensi komputer
sebagai bentuk dari social presence atau arti penting kehadiran orang
lain di lingkungan online/CMC. Penciptaan lingkungan belajar yang
kondusif dapat mendorong interaksi dan pembelajaran kolaboratif.
d. Privasi
Dimensi ini terkait dengan kemampuan untuk menjaga informasi
pribadi dan tindakan sosial dari publik (Yen & Tu, 2011). Privasi juga
berhubungan dengan keyakinan pengguna terhadap keamanan lingkungan
CMC dalam menjaga kerahasiaan pesan atau informasi (Yen & Tu, 2008).
Jika media dianggap terlalu publik maka perasaan privasi akan kurang
begitupun sebaliknya (Tu, 2002). Hal inilah yang terjadi dalam diklat teknis
pengelolaan perpustakaan (inpassing) berbasis e-learning. Bagaimana
persepsi privasi peserta terhadap media CMC ditunjukkan dalam 3 aspek di
bawah ini:
1) CMC Bersifat Rahasia/Pribadi
Hampir semua informan berpendapat bahwa CMC memungkinkan
untuk komunikasi yang sifatnya rahasia, namun dengan beberapa
pertimbangan

seperti

orang

yang

diajak

berkomunikasi/lawan

bicaranya, platform atau sarana yang digunakan, komitmen dengan
lawan bicara untuk tidak menyebarkan informasi kepada orang lain, dan
melakukan proteksi terhadap perangkat komunikasi.
Peserta lain berpendapat media CMC tidak memungkinkan untuk
melakukan komunikasi yang sifatnya rahasia dalam diklat secara online
karena tidak mengenal secara dekat, hal-hal rahasia/pribadi hanya perlu
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dibagi dengan keluarga atau orang terdekat, dan di sisi lain peserta
menganggap diklat sebagai media yang umum. Dalam konteks ini
terlihat bahwa privasi mempengaruhi social presence, Chih-Hsiung Tu
(2002)

mengatakan bahwa “pengaturan yang kurang pribadi

menghasilkan penurunan persepsi social presence oleh pengguna.
Dalam lingkungan konferensi video, Champness (1972) melaporkan
bahwa pengguna merasa lebih publik dan kurang merasakan social
presence/ kehadiran sosial”.
2) CMC Memungkinkan Pengguna Mendapatkan atau Berbagi Informasi
Pribadi
Peserta tidak berbagi informasi pribadi dan sebaliknya tidak
mendapatkan informasi yang sifatnya pribadi dari lawan bicaranya.
Para peserta tidak yakin berbagi hal privasi mereka dengan peserta lain
yang tidak dikenal secara akrab dan belum pernah bertatap muka
langsung. Namun ada saat peserta dituntut untuk berbagi informasi
pribadi mereka melalui media CMC yaitu ketika harus melengkapi
persyaratan diklat. Hal ini memang tidak dapat dihindari karena
ketentuan dari panitia penyelenggara diklat mengharuskan berkasberkas pribadi dikirimkan melalui e-mail. Peserta diklat berupaya
meyakinkan diri jika panitia bertanggung jawab dan tidak akan
menyebarluaskan data pribadi. Informasi-informasi tentang diri yang
dibagikan peserta selama mengikuti diklat hanya hal umum saja seperti
usaha sampingan yang dijalankan, kondisi kantor, dan tumbuh kembang
anak-anak, semua itu dianggap tidak bersifat pribadi. Meskipun CMC
memungkinkan peserta diklat melakukan perubahan terhadap batasan
sosial dengan cara mengurangi isyarat konteks sosial (Tu, 2002) tetapi
hal itu tidak mereka lakukan. Artinya di sini peserta menganggap CMC
sebagai media komunikasi yang belum diyakini untuk berbagi hal-hal
privat.
3) CMC Dapat Menjaga Kerahasiaan Pesan
Secara sistem atau sebagai perangkat komunikasi, peserta
berpendapat CMC dapat menjaga kerahasiaan sebuah pesan tetapi tidak
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dengan penggunanya. Sebuah pesan bersifat rahasia yang disampaikan
melalui media CMC dapat terjaga kerahasiannya itu tergantung dari
masing-masing pengguna CMC. Jika pengirim dan penerima pesan
berkomitmen untuk menjaga rahasia maka pesan tidak akan tersebar
luas dan menjadi konsumsi publik.
Sebagian besar peserta berpendapat bahwa sistem CMC tidak dapat
menjaga kerahasiaan pesan. Pendapat ini lebih didasari oleh perilaku
pengguna yang berpotensi melakukan tindak kejahatan seperti
menyebarluaskan informasi rahasia, melakukan penyadapan dan
peretasan terhadap suatu sistem aplikasi. Kerr dan Hiltz (1982; Tu,
2002), dalam penelitiannya menemukan bahwa “lebih dari sepertiga
pengguna online setuju dengan pernyataan: informasi dapat jatuh ke
tangan yang salah, dan orang luar dapat melihat pesan pribadi”. Peserta
yang merasa sistem CMC tidak dapat menjaga kerahasiaan pesan
kemungkinan memiliki pengetahuan yang cukup tentang teknologi
komunikasi. Hal tersebut karena pengguna CMC dengan tingkat
pengetahuan yang lebih baik tentang sistem komputer dan teknologi
CMC akan merasakan privasi yang rendah disebabkan tidak amannya
sistem CMC (Tu, 2002). Dalam konteks diklat ini peserta perlu
menekankan peran pengelola IT dari aplikasi yang digunakan agar
membuat proteksi ganda sehingga keamanan dan kerahasiaan data
pengguna CMC tetap terjamin.
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan terdapat kesesuaian
antara konsep dimensi privasi dalam online social presence menurut
Yen dan Tu bahwa peserta diklat memiliki pandangan berbeda terhadap
privasi di lingkungan CMC. Sebagian peserta tidak yakin dengan
keamanan CMC dalam menjaga kerahasian pesan sehingga memilih
tidak membagikan informasi pribadi di lingkungan CMC. Sementara
sebagian peserta lainnya berpendapat CMC tidak terlalu privat sehingga
memungkinkan untuk komunikasi yang bersifat rahasia namun dengan
catatan harus ada komitmen untuk menjaga rahasia tersebut.
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2. Proses Adaptasi Interaksi Peserta Diklat Terhadap Perubahan Metode
Pembelajaran Diklat Dari Tatap Muka Secara Langsung Menjadi
Daring Melalui Sistem CMC Di Pusdiklat Perpustakaan Nasional
Perubahan dalam metode atau sistem pembelajaran diklat dari tatap
muka secara langsung atau luring menjadi daring melalui media CMC tentu
saja membutuhkan penyesuaian baik dari sisi peserta, pengajar bahkan
panitia penyelenggara. Adaptasi tidak hanya dengan penggunaan media
pembelajaran yang mungkin saja belum familiar bagi sebagian peserta tetapi
juga ketika berinteraksi dengan sesama peserta dan pengajar. Berinteraksi
di lingkungan online dengan orang lain yang tidak dikenal atau belum
pernah bertemu sebelumnya, tentunya berbeda jika dibandingkan ketika
melakukan interaksi secara tatap muka langsung.
Hasil penelitian menunjukkan bentuk adaptasi yang dilakukan
peserta diklat terkait dengan perubahan metode pembelajaran dari tatap
muka secara langsung menjadi daring tetap berusaha menjalin komunikasi
dan berinteraksi tetapi hanya untuk kepentingan pengerjaan tugas
kelompok. Peserta yang tadinya tidak terlalu akrab atau bersikap pasif
ketika berkomunikasi dan interaksi di dalam grup angkatan diklat, pada saat
pengerjaan tugas kelompok mereka mulai intens berinteraksi. Di sini terlihat
bahwa interaksi yang dilakukan oleh peserta karena adanya kepentingan
untuk memenuhi kebutuhan mereka yaitu penyelesaian tugas kelompok.
Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan dalam teori adaptasi interaksi, di
dalam konsep dasarnya bahwa faktor yang diperhitungkan dalam perilaku
adaptasi interpersonal masing-masing individu ada tiga yaitu requirements
(persyaratan),

expectations

(harapan),

dan

desires

(keinginan).

Requirements/persyaratan adalah faktor-faktor seperti biologis dan
berkaitan dengan kebutuhan dasar kelangsungan hidup dan keamanan
manusia. Persyaratan juga dapat dikatakan sebagai faktor yang benar-benar
dibutuhkan dalam interaksi (Littlejohn et al., 2017). Dalam konteks diklat
ini faktor yang benar-benar dibutuhkan oleh peserta adalah interaksi dalam
hal pengerjaan tugas kelompok. Çetinkaya dan Keser (2018) dalam
penelitiannya mengatakan bahwa kecenderungan peserta didik memilki
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kebutuhan interaksi yang berbeda-beda tergantung karakter individu
tersebut. Interaksi dalam pembelajaran online baik antara sesama peserta
didik, peserta dengan pengajar dan dengan media CMC/sumber daya online
sering menjadi sorotan karena berkontribusi terhadap hasil belajar dan
motivasi pelajar secara positif.
Sedangkan expectations atau harapan dari peserta diklat ketika
berinteraksi dalam pembelajaran melalui media Computer-Mediated
Communication adalah adanya komunikasi dua arah antara pengajar dengan
peserta. Pada saat pengajar menyampaikan materi sebaiknya ada interaksi
timbal balik misalnya memberikan kesempatan pada peserta untuk bertanya
pada saat materi disampaikan. Kondisi yang terjadi pada diklat adalah
peserta dapat bertanya setelah semua materi selesai disampaikan pengajar.
Menyikapi hal ini peserta akhirnya mengikuti pola interaksi yang dilakukan
pengajar, ketika pengajar membuka kesempatan untuk bertanya pada saat
penyampaian materi maka peserta akan bertanya pada saat itu. Namun
pengajar yang dalam penyampaian materi bersifat satu arah, maka peserta
juga akan bertanya ketika materi telah selesai disampaikan. Keterbatasan
waktu seringkali membuat beberapa pertanyaan belum terjawab secara
detail atau tidak sempat ditanyakan. Peserta yang belum terlalu memahami
topik yang disampaikan memilih untuk mencari tahu sendiri dengan
bertanya kepada teman pustakawan atau mencari informasi di internet.
Seperti yang dinyatakan dalam teori adaptasi interaksi bahwa harapan
individu adalah pola yang dia prediksi akan terjadi. Jika Anda tidak terlalu
mengenal orang lain, Anda akan bergantung pada norma sosial kesopanan
dan aspek situasi seperti tujuan pertemuan dan pertemuan serupa lainnya di
masa lalu (Littlejohn et al., 2017). Dalam pembelajaran online, memberikan
umpan balik/respons yang komprehensif dengan kata-kata yang tepat
kepada peserta didik diperlukan dalam menunjang keberhasilan belajar
peserta (Çetinkaya & Keser, 2018). Umpan balik adalah fitur yang sangat
dihargai dalam proses interaksi termasuk dalam lingkungan online, pengajar
yang responsif terhadap kebutuhan peserta akan selalu dianggap penting.
Untuk itu instruktur/pengajar harus menerapkan praktek terbaik saat
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pembelajaran secara daring (Banna et al., 2015). Harapan lain yang
disampaikan oleh peserta diklat adalah agar penyelenggaraan diklat
dilakukan secara tatap muka langsung karena dinilai lebih efektif dalam
berkomunikasi dan berinteraksi. Peserta dengan kepribadian introvert
(tertutup) cenderung sulit membuka diri untuk berinteraksi dengan orang
baru yang dikenal secara virtual. Interaksi secara tatap muka langsung
dianggap lebih dapat membuka jaringan pertemanan yang lebih baik dan
luas. Dalam hal ini perlu untuk mempertimbangkan desain lingkungan
pembelajaran online yang interaktif menyesuaikan dengan karakter peserta
diklat sehingga dapat meningkatkan dan memfasilitasi mereka saat
berinteraksi (Çetinkaya & Keser, 2018).
Sementara itu desires atau keinginan adalah hal yang dicapai atau
diharapkan dari hasil interaksi (Littlejohn et al., 2017). Faktor ini sifatnya
individual dan idiosinkratik dengan preferensi atau prioritas dan tujuan
spesifik seseorang (Hubbard, 2009). Dalam penelitian ini para peserta dalam
diklat kepustakawanan secara online menginginkan model pembelajaran
dengan penyampaian materi yang lebih mendetail. Peserta juga
menginginkan tutorial online atau penyampaian materi ditambah durasinya
sehingga ada kesempatan untuk tanya jawab, berdiskusi, dan berinteraksi
dengan pengajar sampai peserta benar-benar memahami topik/materi
pelajaran yang diajarkan. Dalam penyampaian materi praktek, peserta
inginkan didampingi secara langsung oleh pengajar melalui virtual meeting
agar langkah-langkah atau prosedurnya tidak ada yang salah sehingga
hasilnya sesuai dengan teori. Peserta juga menginginkan persoalan teknis
dalam pembelajaran dapat diantisipasi sebelum penyelenggaraan diklat.
Pengajar dan peserta harusnya sudah paham dengan penggunaan aplikasi
teknologi informasi sehingga ketika berinteraksi secara online melalui CMC
tidak ada lagi gangguan teknis dalam pembelajaran. Penting bagi instruktur
dan juga panitia penyelenggara diklat untuk melakukan pelatihan teknis
misalnya simulasi interaksi tatap muka, membiasakan diri dengan sistem
dan fungsi dari aplikasi atau perangkat yang digunakan. Hal ini untuk
mengurangi gangguan masalah teknis saat tutorial online (Banna et al.,
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2015). Jenis dan alat yang digunakan dalam interaksi sangat menentukan
keberhasilan interaksi, untuk itu bentuk interaksi dalam lingkungan
pembelajaran online harus dipilih sesuai dengan jenis kursus/diklat,
karakter pelajar dan pengajar serta desain instruksi yang sesuai (Çetinkaya
& Keser, 2018)
Konsep adaptasi interaksi yang digagas oleh Burgoon et al., jika
dikaitkan dengan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa terdapat
kesesuaian. Dalam teori ini dikatakan bahwa kemungkinan perilaku
interaksi individu yang digambarkan atau diproyeksikan dari orang lain
berdasarkan kombinasi hierarkis dari tiga kelas faktor yaitu requirements,
expectations, dan desires. Maksudnya adalah apa yang dibutuhkan
(requirement) lebih penting daripada apa yang diharapkan dan diinginkan;
apa yang diharapkan (expectations) lebih penting daripada apa yang
diinginkan (desires). Dalam diklat teknis pengelolaan perpustakaan
(inpassing) yang menjadi kebutuhan (hal penting) bagi peserta adalah
interaksi untuk mengerjakan tugas kelompok.
Tiga faktor utama yang saling terkait dan diperhitungkan dalam
perilaku adaptasi interpersonal setiap individu ini akan mempengaruhi
proses interaksi dalam pembelajaran secara online. Jika faktor-faktor utama
dalam perilaku adaptasi berjalan sesuai dengan yang seharusnya atau dapat
memenuhi kebutuhan peserta, maka proses pembelajaran secara online akan
lebih mudah dan menyenangkan bagi peserta diklat. Peserta juga akan dapat
meningkatkan social presence mereka dalam mengikuti diklat secara
daring, membangun komunikasi dan interaksi yang lebih interaktif/timbal
balik, menjalin hubungan pertemanan secara akrab serta kerja sama yang
lebih baik. Namun sesuai dengan inti teorinya bahwa adaptasi interaksi
merupakan proses yang kompleks dimana pola kompensasi dan timbal balik
dapat terjadi secara bersamaan atau berurutan pada perilaku yang berbeda
(Burgoon et al., 2017).
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D. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu subjek
penelitian hanya peserta diklat khususnya peserta diklat teknis pengelolaan
perpustakaan (inpassing). Peneliti hanya fokus pada jalinan komunikasi dan
interaksi diantara para peserta diklat dan peserta didik dengan pengajar,
serta bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan sistem atau metode
pembelajaran dari tatap muka secara langsung menjadi online atau
termediasi komputer. Dengan demikian, temuan atau jawaban dari rumusan
masalah dalam riset ini hanya dari sudut pandang peserta diklat saja, tidak
mencakup perspektif pengajar/instruktur.
Penelitian ini hanya menggunakan satu pendekatan yaitu kualitatif
dan satu metode studi kasus (deskriptif) sehingga memiliki keterbatasan
dalam hasil penelitian dan penarikan kesimpulan secara umum. Hasil
penelitian akan berbeda jika menggunakan metode studi kasus yang
berbeda.

