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Abstrak 

Afirmasi komunikasi sosial adalah kegiatan komunikasi yang diarahkan 

pada pencapaian suatu situasi integrasi sosial. Komunikasi sosial juga merupakan 

suatu proses pengaruh mempengaruhi mencapai keterkaitan sosial yang dicita-

citakan antar individu yang ada di masyarakat. Kegiatan sosial yang 

membangkitkan sikap positif sangat bermanfaat bagi kehidupan dan lingkungan 

sosial. Afirmasi menjadi pilihan untuk mengetahui dalam membentuk berpikir 

positif.  

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif 

lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Penelitian ini termasuk 

penelitian lapangan dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif 

atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui afirmasi komunikasi sosial Komunitas Gerakan Lima 

Ribu dalam membantu lanjut usia dan anak yatim di Kabupaten Tanah Laut. Untuk 

mengetahui afirmasi penerima bantuan Komunitas Gerakan Lima Ribu bagi lanjut 

usia dan anak yatim. Untuk mengetahui implementasi afirmasi komunikasi sosial 

Komunitas Gerakan Lima Ribu dalam membantu lanjut usia dan anak yatim di 

Kabupaten Tanah Laut.  

Hasil penelitian ini adalah ada enam konsep afirmasi menurut August 

Munar dalam menggapai afirmasi diantaranya adalah Kenali sifat-sifat positif, 

Pikirkan kalimat-kalimat negatif yang ingin dihilangkan, Utamakan daftar yang 

dilakukan, Tulis afirmasi/Tanamkan Afirmasi, Sesuaikan sifat-sifat positif, Pasang 

Afirmasi. Indikator keberhasilan afirmasi positif ada sepuluh cara menurut Arifin 

melihat masalah sebagai tantangan, menikmati hidup, memiliki pikiran yang 

terbuka, menghilangkan pikiran negatif begitu pikiran itu terlintas di benak, 

mensyukuri apa yang dimiliki, tidak mendengar gosip yang tidak jelas, tidak 

membuat alasan tetapi mengambil tindakan, menggunakan bahasa yang positif, 

menggunakan bahasa tubuh yang positif, peduli pada citra diri.  

Kegiatan komunikasi sosial yang bersifat positif terutama dalam membantu 

lansia dan anak yatim. Aktivitas tolongmenolong dalam membantu bisa menjadi 

kunci keberhasilan afirmasi. Afirmasi positif yang didapat dengan kesyukuran 

membuang jauh pemikiran negatif sehingga menjadikan kepribadian memusatkan 



 
 

perhatian pada upaya mencari solusi dengan caracara rasional justru mengantarkan 

kepada kondisi yang lebih baik.  

 

Kata Kunci: Afirmasi, Komunikasi Sosial, Lansia, Anak Yatim 

 

Abstract 

Affirmation of social communication is a communication activity that is 

directed at achieving a situation of social integration. Social communication is also 

a process of influencing to achieve the aspired social relationships between 

individuals in society. Social activities that evoke a positive attitude are very 

beneficial for life and the social environment. Affirmations are an option to know 

in forming positive thinking.  

This research method uses qualitative methods, qualitative research is 

easier to adapt to field conditions. This research including field research is 

considered as a broad approach in qualitative research or as a method for 

collecting qualitative data. The purpose of this study was to determine the 

affirmation of social communication of the Lima Thousand Movement Community 

in helping the elderly and orphans in Tanah Laut Regency. To find out the 

affirmation of the recipients of the Lima Thousand Movement Community 

assistance for the elderly and orphans. To find out the implementation of social 

communication affirmations of the Five Thousand Movement Community in helping 

the elderly and orphans in Tanah Laut Regency.  

The results of this study are that there are six concepts of affirmation 

according to August Munar in reaching affirmations including: Recognize positive 

traits, Think about negative sentences that you want to eliminate, Prioritize the to-

do list, Write affirmations/Embed Affirmations, Adjust positive traits, Post 

Affirmations. According to Arifin, there are ten success indicators of positive 

affirmations, according to Arifin, seeing problems as challenges, enjoying life, 

having an open mind, eliminating negative thoughts as soon as they cross your 

mind, being grateful for what you have, not hearing rumors that are not clear, not 

making excuses but taking action, use positive language, use positive body 

language, care about self-image. Positive social communication activities, 

especially in helping the elderly and orphans.  

Helping activities in helping can be the key to the success of affirmations. 

Positive affirmations obtained with gratitude throw away negative thoughts so that 

the personality focuses on efforts to find solutions in rational ways which actually 

lead to better conditions.  
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PENDAHULUAN 

 Kegiatan sosial yang membangkitkan sikap positif sangat bermanfaat bagi 

kehidupan dan lingkungan sosial. Kekuatan berpikir positif adalah konsep yang 

populer dan terkadang agak klise. Penelitian ilmiah telah menunjukkan manfaat 

fisik dan mental dari berpikir aktif, para ahli psikologi berkata berpikir positif 

adalah metode motivasi yang umum digunakan untuk meningkatkan sikap 

seseorang dan mendorong pertumbuhan diri. Sederhananya berpikir positif adalah 

aktivitas berpikir yang kita lakukan dengan tujuan untuk membangun dan 

membangkitkan aspek positif pada diri kita, baik itu yang berupa potensi, semangat, 

tekad maupun keyakinan diri kita (Arifin, 2011:18). 

Menurut August Munar (2018:9) Afirmasi adalah sesuatu yang bisa 

memengaruhi seseorang untuk lebih yakin. Ketika kita berpikir “sanggup, bisa, 

pasti ada jalan” pada saat yang bersamaan pikiran kita terbuka untuk mencari 

alternatifalternatif baru. Kata-kata “sanggup, bisa, pasti ada jalan” tadi telah 

menafirmasi. Menggunakan kata yang positif agar terafirmasi berbuat positif. 

Afirmasi yang diungkapkan dalam bentuk doa, perkataan, ikrar, atau pernyataan 

memang memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan. Harap dicatat bahwa 

orang yang sering berdoa, mengucapkan katakata positif, dan mengucapkan kata 

positif cenderung lebih menikmati hidup dan lebih sedikit mengeluh. Benar, 

katakata positif memberikan penegasan yang kuat untuk kehidupan. Penegasan 

pengaruh yang kuat adalah penegasan tindakan. Misalnya, jika ingin kaya, lakukan 

dengan sedekah, berdonasi, dan berikan jumlah di atas rata-rata. Pada saat itu, 

afirmatif akan menghasilkan banyak uang dan akhirnya menjadi benar-benar kaya. 



 
 

 Sejalan dengan berpikir positif tentunya di jalankan sesuai dengan tindakan 

yang positif salah satunya kegiatan yang dilakukan komunitas gerakan lima ribu. 

Program Gerakan Limaribu sebuah gerakan sedekah yang di inisiasi dari teman-

teman Relawan Masyarakat Indonesia (MRI) dan Aksi Cepat Tanggap (ACT) 

Kabupaten Tanah Laut yang menyaksikan masih banyaknya kemiskinan terkhusus 

Kabupaten Tanah Laut. Galibu sebuah gerakan kemanusiaan tidak terlepas dari 

upaya menyelamatkan, tolong-menolong, gotong royong maupun mendahulukan 

kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.  

Kemanusiaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga 

tanggung jawab semua orang. Terlepas dari kekayaan atau kelimpahan, setiap orang 

dapat memainkan peran sebagai relawan atau relawan. Layanan relawan adalah 

sumber daya potensial yang sangat besar untuk mendukung perubahan sosial dan 

mempromosikan pembangunan sosial. Para relawan bukan hanya dapat digerakkan 

untuk penanganan bencana alam, namun juga dapat menjadi kontributor peradaban 

dalam mengatasi berbagai problematika kemanusiaan untuk mewujudkan tujuan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keduanya berupa aksi menyelamatkan jiwa 

manusia dan memantapkan kehidupan manusia itu sendiri. Menurut August Munar 

(2008:8) Afirmasi diri adalah pernyataan positif atau kalimat yang ditujukan untuk 

diri sendiri yang bisa mempengaruhi pikiran bawah sadar untuk membantu 

mengembangkan persepsi yang lebih positif terhadap diri sendiri.  

 Berdasarkan hal tersebut salah satu komunitas gerakan lima ribu ini 

membuat inisiasi bersama teman-teman relawan dan aksi cepat tanggap Tanah Laut 

yang menyaksikan begitu banyaknya potret kemiskinan yang terjadi khususnya di 



 
 

Kabupaten Tanah Laut. Masih banyak belum tersentuh bantuan dari pemerintah 

menjadi alasan utama terbentuknya gerakan ini. Fokus yang menerima bantuan 

adalah lanjut usia dan anak yatim. Komunitas galibu bagian dari relawan yang perlu 

diketahui afirmasi positifnya sebagai seorang relawan yang ikhlas karena terketuk 

hati untuk bisa membantu orang lain, sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW 

bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi orang lain. 

Penjelasan diatas membuat menarik untuk di teliti dalam bentuk afirmasi positif 

pada komunikasi sosialnya, terutama afirmasi positif anggota relawan galibu, 

afirmasi positif penerima bantuan, dan implementasi afirmasi positif dalam 

komunitas galibu.  

Dalam hal ini berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas maka penulis 

bermaksud ingin melakukan penelitian dengan judul “Afirmasi Komunikasi 

Sosial Komunitas Gerakan Lima Ribu Dalam Membantu Lanjut Usia Dan 

Anak Yatim Di Kabupaten Tanah Laut”. 

 

  



 
 

ALAT DAN METODE 

 Dalam melaksanakan penelitian terlebih dahulu melakukan obervasi ke 

wilayah yang akan diteliti untuk mengumpulkan informasi dan data awal sebagai 

penguat alasan latar belakang penelitian ini. Wilayahnya ada di Desa Ujung Batu 

Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Pengumpulan data dan informasi didapat dari 

anggota komunitas Galibu dan penerima manfaat yaitu lansia dan anak yatim. 

Komunitas Galibu dan penerima manfaat lansia dan anak yatim ini sebagai 

informan untuk dijadikan sumber data dalam penelitian afirmasi positif komunikasi 

sosial ini. Hal pertama yang ingin diketahui adalah afirmasi positif dari Komunitas 

Galibu dalam membentuk pemikiran untuk selalu dapat membantu orang lain 

walaupun kegiatan sosial masyarakat ini tentunya tidak ada upah atau unsur 

paksaan dalam menyalurkan bantuan namun kerelaan hati untuk terjun kelapangan 

untuk membantu masyarakat. Hal kedua yang ingin diketahui adalah afirmasi 

positif penerima manfaat yaitu lansia dan anak yatim dalam membentuk pemikiran 

bahwa diberi bantuan merupakan bantuan yang bermanfaat menambah rasa syukur 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Afirmasi positif telah diketahui keduanya selanjutnya adalah untuk mengetahui 

implementasi afirmasi dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruhnya dalam 

menjalankan kehidupan misalnya ketika memberi bantuan tulus ikhlas dalam 

menyalurkan sehingga ketika butuh bantuan maka kembali nya dengan tulus dan 

tidak disangka. 

 

  



 
 

Adapun model kerangka pemikiran dalam bentuk bagan dapat dilihat dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Kerangka Pemikiran 

Sumber : Penulis (2020) 

Cara Efektif Afirmasi Komunikasi Sosial  

1.Kenali sifat-sifat positif 

2.Pikirkan kalimat-kalimat negatif yang ingin dihilangkan  

3. Utamakan daftar yang dilakukan 

4. Tulis afirmasi/ Tanamkan Afirmasi  

5. Sesuaikan sifat-sifat positif  

6. Pasang Afirmasi 

Afirmasi Anggota Komunitas Galibu 

Mengetahui afirmasi sebagai cita-cita 

sasaran membantu pembentukan daya 

pikir positif dalam membantu 

masyarakat 

Observasi 

Pesan/Informasi 

Pengumpulan data 

 

 

Afirmasi Lansia dan Anak Yatim 

Mengetahui afirmasi penerima bantuan 

sebagai bentuk penerimaan yang 

positif yang digunakan bermanfaat 

untuk diri sendiri dan orang lain 

 

Implementasi Afirmasi 

Pelaksanaan dan penggunaan afirmasi dalam 

kehidupan sehari-hari 

Afirmasi Komunikasi Sosial 

Proses dalam menciptakan pikiran yang baik dan mengubah energi positif 

menjadi suatu kenyataan kegiatan komunikasi bertujuan untuk mencapai 

integrasi sosial. 
 



 
 

 Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Moleong (2002:5) menjelaskan metode penelitian kualitatif 

lebih bisa menyesuaikan dengan kondisi lapangan, lebih peka terhadap perubahan 

pola atau nilai dan bahkan data yang ada di lapangan. Dengan demikian penelitian 

kualitatif hasilkan data deskriptif dalam bentuk ekspresi tertulis atau lisan orang 

dan perilaku yang dapat diamati. Dimana menurut Bodgan dan Taylor dalam Zainal 

Arifin (2012:140), metodologi kualitatif adalah proses penelitian yang dapat 

menghasilkan data deskriptif dari orang dan perilaku dalam bahasa tertulis atau 

lisan yang dapat diamati.  

Menurut Sugiyono (2009:15) Penelitian kualitatif merupakan metode 

penelitian yang didasarkan pada filosofi post-positivisme, yang digunakan untuk 

mengkaji keadaan benda-benda alam dengan metode utama peneliti. Pengambilan 

sampel sumber data bertujuan, teknik pengumpulannya triangulasi, dan analisis 

datanya induktif/kualitatif, dan hasil penelitian. Arti dari penekanan kualitatif tidak 

hanya bersifat umum. Penelitian kualitatif didasarkan pada latar belakang alam, 

memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara 

induktif, lebih memperhatikan proses daripada hasil, dan hasil penelitian disepakati 

oleh peneliti dan subjek penelitian. 

Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu: “Suatu penelitian yang dilakukan 

secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”. Menurut Moleong 

(2012:26), Penelitian lapangan atau field research ini juga dapat dilihat sebagai 

metode penelitian kualitatif yang luas atau metode pengumpulan data kualitatif. Ide 



 
 

pentingnya adalah para peneliti pergi ke tempat kejadian untuk mengamati keadaan 

alamiah atau fenomena "in-situ". Dalam hal ini, metode ini sangat erat kaitannya 

dengan observasi partisipatif. Peneliti lapangan biasanya merekam sejumlah besar 

catatan lapangan, kemudian menyandikan dan menganalisisnya dengan berbagai 

cara. 

 

  



 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara dan observasi serta 

dokumentasi, akan dilakukan analisis data terhadap hasil penelitian berdasarkan 

teori dan logika. Agar lebih detail dan jelas, pembahasan akan didasarkan pada 

pertanyaan dan tujuan yang diteliti. 

a. Untuk mengetahui afirmasi komunikasi sosial Komunitas Galibu (Gerakan Lima 

Ribu) dalam membantu lanjut usia dan anak yatim di Kabupaten Tanah Laut. 

b. Untuk mengetahui afirmasi penerima bantuan Komunitas Galibu (Gerakan Lima 

Ribu) bagi lanjut usia dan anak yatim. 

c. Untuk mengetahui implementasi afirmasi komunikasi sosial Komunitas Galibu 

(Gerakan Lima Ribu) dalam membantu lanjut usia dan anak yatim di Kabupaten 

Tanah Laut. 

1. Hasil 

a. Afirmasi komunikasi sosial Komunitas Galibu (Gerakan Lima Ribu) dalam 

membantu lanjut usia dan anak yatim di Kabupaten Tanah Laut. 

Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Galibu Tanah Laut, yaitu 

Bapak Fuad Amin dalam kaitannya afirmasi komunikasi sosial yang dilakukan 

komunitas galibu dalam membantu lansia dan anak yatim, responden 

menyatakan:  

“Ya, kami membentuk komunitas Galibu ini sebagai bentuk dari keprihatinan 

banyaknya lansia dan anak yatim masih dibawah garis kemiskinan. Gerakan ini 

mengajak setiap orang untuk turut andil dalam lingkaran kebaikan yang 

dilakukan setiap hari jumat. Gerakan ini bagian dari solusi untuk meringankan 



 
 

beban hidup masyarakat yang kurang mampu yang belum pernah terdata sebagai 

penerima bantuan. Afirmasi yang dilakukan segala sesuatu diniatkan dengan 

ikhlas maka niat ikhlas itu akan kembali ke diri sendiri, sehingga jangan takut 

untuk selalu melakukan jalan kebaikan.” 

Responden menjelaskan bahwa sudah melakukan kegiatan komunikasi sosial 

yang bersifat positif terutama dalam membantu lansia dan anak yatim dengan 

melakukan kegiatan Galibu. Potensi sumber daya yang besar untuk turut 

mendukung perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Semangat kerelawanan 

itulah timbul keinginan yang dalam untuk menyebarluaskan kebaikan demi 

terwujudnya kesejahteraan yang merata. Ketua Galibu menjelaskan afirmasi 

komunikasi sosial dalam membantu lansia dan anak yatim adalah semangat 

kesukarelawanan dilakukan secara rutin sehingga semangat membantu sesama 

menjadi lebih kuat, Ketua Galibu menjelaskan: 

“Pelaksanaan kegiatan Galibu memberikan respon positif dari masyarakat 

khususnya masyarakat kabupaten Tanah Laut baik dari yang menyalurkan 

bantuan maupun yang menerima bantuan sehingga memunculkan afirmasi 

positif dari kedua belah pihak yang dapat dibangun terus menerus agar menjadi 

seorang yang ahli sedekah dan bersyukur”. 

Untuk memperkuat komentar Ketua Galibu tersebut maka peneliti melakukan 

triangulasi dengan mewawancarai anggota Galibu yaitu Ibu Mina Farida 

Abdullah, Ibu Mina menyatakan: 

“Dalam kebijakan dan keputusan terbentuknya komunitas ini kita semua 

merupakan relawan yang terbentuk dari kegiatan relawan karena ada sebuah 



 
 

kegiatan yang mengumpulkan banyak orang sehingga terbentuklah komunitas 

ini yang dinaungi oleh gerakan aksi cepat tanggap. Semangat kesukarelawanan 

inilah menjadi sebuah kesatuan sesama anggota dalam membentuk kegiatan 

sosial ini” 

Selain mewawancarai Ibu Mina Farida Abdullah peneliti melakukan 

wawancara dengan lima orang anggota Galibu untuk memperkuat komentar 

Ketua Galibu yaitu Bapak Muhammad Helmi, Bapak Muhammad Firdaus, Ibu 

Syahrida Haliyati, Bapak Ansari Salim, dan Bapak Rizki Maulana menyatakan 

bahwa:  

“Kegiatan afirmasi komunikasi sosial komunitas galibu dalam membantu 

lanjut usia dan anak yatim di kabupaten tanah laut merupakan kegiatan positif 

untuk mampu merangkul kalangan bawah agar bisa terdata dan melihat langsung 

kondisi lapangan”. 

Bapak Ansari Salim dan Ibu Syahrida Haliyati menyatakan bahwa:  

“Kegiatan afirmasi komunikasi sosial komunitas galibu dalam membantu 

lanjut usia dan anak yatim di kabupaten tanah laut merupakan kegiatan positif 

untuk mampu merangkul kalangan bawah agar bisa terdata dan melihat langsung 

kondisi lapangan”. 

Bapak Muhammad Helmi menyatakan bahwa: 

“Kegiatan afirmasi komunikasi sosial komunitas galibu dalam membantu 

lanjut usia dan anak yatim di kabupaten tanah laut merupakan kegiatan positif 

untuk mampu merangkul kalangan bawah agar bisa terdata dan melihat langsung 



 
 

kondisi lapangan dan memberikan langsung kepada orang yang tepat dan 

membutuhkan”. 

Bapak Muhammad Firdaus menyatakan bahwa: 

“Kegiatan afirmasi komunikasi sosial komunitas galibu dalam membantu 

lanjut usia dan anak yatim di kabupaten tanah laut merupakan gerakan sosial 

yang sangatlah perlu dipertahankan karena ini menyangkut dari ketulusan dalam 

membantu banyak khalayak kalangan bawah yang sangatlah miris jika dilihat 

langsung untuk kondisi lapangan sebenarnya masih banyak warga yang belum 

terdata dan menerima bantuan”. 

Bapak Muhammad Rizki Maulana menyatakan bahwa: 

“Kegiatan afirmasi komunikasi sosial komunitas galibu dalam membantu 

lanjut usia dan anak yatim di kabupaten tanah laut ini kegiatan sosial untuk 

membuat kita selalu bersyukur dalam banyak hal, terutama syukur dalam hal 

kecil niat untuk membantu orang lain agar menjadi keberkahan bagi semua”. 

Disimpulkan bahwa kegiatan afirmasi komunikasi sosial komunitas galibu 

dalam membantu lanjut usia dan anak yatim di kabupaten tanah laut merupakan 

kegiatan positif yang membantu masyarakat teruatama lansia dan anak yatim 

dengan semangat kesukarelawanan untuk membantu masyrakat yang 

membutuhkan dan bisa saling menghargai serta membuat meningkatkan rasa 

bersyukur dengan keadaan, memberikan energi positif ke orang lain juga dapat 

melihat langsung kondisi lapangan sekitar keadaan masyarakat yang tertinggal 

dan membutuhkan. Kegiatan galibu ini mempererat tali persaudaraan di 



 
 

karenakan ada penyalur dan pemberi bantuan sehingga saling bersinergi antara 

masyarakat ingin dibantu terhadap masyarakat dibantu. 

 

b. Untuk mengetahui afirmasi penerima bantuan Komunitas Galibu 

(Gerakan Lima Ribu) bagi lanjut usia dan anak yatim. 

Afirmasi penerima bantuan Komunitas Galibu (Gerakan Lima Ribu) bagi 

lanjut usia dan anak yatim adalah pada masyarakat wilayah kabupaten Tanah 

Laut terutama daerah yang terpilih menjadi penerima bantuan. Adapun daerah 

penerima bantuan yaitu Desa Ujung Batu, Desa Ketapang, dan desa Angsau. 

Peneliti melakukan wawancara, melakukan obsrvasi dan mengambil 

dokumentasi untuk mengetahui afirmasi yang menerima bantuan dari komunitas 

Galibu. Adapun responden daerah Desa Ujung Batu berjumlah 2 Orang berupa 

1 orang anak yatim dan 1 orang lansia. Peneliti melakukan wawancara dengan 

orang anak yatim bernama Muhammad Hendrik, responden menyatakan bahwa: 

“Ya, ulun menerima bantuan Alhamdulillah ulun bersyukur banar dan 

meucapkan terimakasih banyak. Selain membantu untuk kebutuhan sehari-hari 

jua mudahan bergunagasan keluarga ulun, ulun terimakasih banyak atas 

bantuannya yang diberikan oleh Galibu ini, karena memang sehari-hari kami 

hanya bisa bekebun dan hasilnya dijual ke pengepul, penghasilan cukup untuk 

hari-hari aja, yang kami rasakan yang penting bisa untuk makan dan kebutuhan 

sehari-hari sudah cukup, mau sekolah karena tidak ada biaya jadi membantu 

mama bekebun di gunung”. 



 
 

Responden mengaku bahwa pendapatan sehari hari hanya cukup untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mendapatkan penghasilan dengan cara 

berkebun membantu ibu. Afirmasi positif yand didapatkan dari responden 

tersebut adalah kembali lagi berpikir positif dengan cara bersyukur dalam 

menjalani kehidupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Untuk memperkuat komentar afirmasi positif dari responden pertama maka 

peneliti melakukan triangulasi dengan mewawancarai penerima bantuan di 

daerah yang sama Desa Ujung Batu yaitu Ibu Muslimah. Seorang lansia berumur 

85 tahun tinggal sendiri dirumah di jarak lumayan jauh dari jalan raya perdesaan. 

Responden menyatakan bahwa: 

“Alhamdulillah, terimakasih banyak lawan bubuhan pian mudahan 

perezekian, Alhamdulillah wasyukurillah, mudahan barkah aja. Ulun sorangan 

haja disini sambil bajaga kabun, kananakan sudah ke muka tinggal jadi aku kada 

hakun kamuka disini haja, terimakasih banar lah maantari nini”. 

Responden mengaku bahwa tinggal di desa tersebut dengan alasan menjaga 

kebun karena anak-anaknya sudah tinggal ke desa lebih dekat dengan 

masyarakat yang sudah banyak tidak menyendiri di dalam kebun. Afirmasi 

positif yang didapat adalah bersyukur kembali karena dengan bersyukur dengan 

keadaan menjadi damai walaupun tinggal jauh dari kerumunan masyarakat. 

Lanjutan memperkat afirmasi positif dari penerima bantuan peneliti 

melakukan wawacara ke anak yatim dan lansia yang berada di Desa Ketapang. 

Desa ketapang ini berada di Kecamatan Bajuin dengan jarak 3 KM dari Kota 

Pelaihari, banyak wisata yang bisa berkunjung berupa gunung dan air terjun. 



 
 

Adapun lansia yang peneliti wawancarai bernama Nenek Asmah yang berumur 

hampir 90 tahun tinggal bersama anaknya dengan keadaan berjalan sudah 

bungkuk dan pendengaran mulai berkurang berbicara dengan nenek Asmah 

dengan sedikit dinyaringkan suaranya. Responden menyatakan bahwa: 

  “Aku kada tapi mendangar, terima kasih banyak Alhamdulillah, inya aku 

tinggal wan anak sudah tuha, banyak nya apa aja nih, mudahan sihat aja 

seberataan, buhan kam ni yang anum anum masih gagah amun aku sudah tuha”. 

Responden selanjutnya anak yatim bernama Safitri, seorang anak kecil 

berusia 10 tahun tinggal bersama Ibunya ditinggal Bapaknya saat masih 

beurumur 2 tahun. Ibunya bernama Ramsiah merawat seorang diri Safitri dengan 

berjualan sayur keliling menggunakan sepeda, Safitri biasanya di bawa di 

belakang sepeda karena tidak ada orang yang membantu menjaga Safitri, kecuali 

disaat neneknya sedang berkunjung maka Safitri tinggal dirumah saat Ibunya 

bekerja berjualan sayur keliling, Safitri menyatakan bahwa: 

“Makasih kaka sudah membari ini, suka hehe… inggih ulun senang banar 

gasan hadiah mama, kasian mama uyuh tiap hari bejualan sayur, 

Alhamdulillah...” 

Responden terakhir seorang lansia sudah berumur 70 tahun di Desa Angsau 

diam seorang diri dirumah bernama Bapak Salim. Bapak Salim sehari-hari 

membantu membersihkan kebun karet punya warga setempat.  

  “Alhamdulillah, mudahan berkah mudahan buhan pian sehat selalu bisa 

membantu kami yang susah susah ini, karena Allah jua menunjukkan jalan 

sampai buhan pian meantar ini, terimakasih syukur banar.” 



 
 

Dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan sosial Galibu dengan masyarakat 

dalam kegiatan sosial sehingga dalam melihat langsung kondisi warga yang 

memang membutuhkan bantuan langsung yang dimana bantuan tersebut tepat 

sasaran untuk pembagiannya langsung.  

 

c. Untuk mengetahui implementasi afirmasi komunikasi sosial Komunitas 

Galibu (Gerakan Lima Ribu) dalam membantu lanjut usia dan anak yatim 

di Kabupaten Tanah Laut. 

Implementasi afirmasi yang dilakukan komunitas Galibu adalah rutin dalam 

melaksanakan kegiatan berbagi untuk masyarakat yang sangat membutuhkan 

tidak terjangkau dan terdata serta belum pernah mendapatkan bantuan. 

Implementasi ini menghasilkan pemikiran positif banyak hal orang menganggap 

keberhasilan diukur dari sifatnya materiil ini adalah sebuah hal yang wajar sebab 

paradigman di masyarakat pun berkembang seperti itu. Sederhananya seseorang 

mendapatkan kehidupan layak di masa yang tua dan di masa mudanya padahal 

realitasnya tidak bisa seperti itu. 

Implementasi afirmasi positif yang dapat diketahui dalam melaksanakan 

kegiatan Galibu ini adalah mampu memberikan senyuman kepada semua orang 

yang dijumpai setiap senyuman membuat penguat kesyukuran dengan keadaan.  

Mendapatkan ucapan yang baik karena bersikap baik maka menerima kata-kata 

yang baik pula. Memberikan penghormatan, pujian, dan penghargaan, 

kemuliaan maka akan dihormati dan menerima pujian serta penghargaan. 

Memberikan kebahagiaan keadaan pikiran yang sangat berharga sehingga 



 
 

memiliki keberanian dan dikuatkan. Memberikan semangat kata-kata ceria maka 

akan menjadi riang dan bersemangat. 

 

2. Pembahasan  

Komunitas Galibu memiliki kegiatan positif yang dimana afirmasinya dapat 

dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan kemanusiaan dalam melakukan 

tolong-menolong, berbagi, dan kegotong-royongan dalam membantu sesama serta 

dalam membuat pikiran positif untuk selalu bersyukur bagaimapun keadaan dan 

tetap terus berusaha dan berikhtiar. Hal ini sesuai dengan konsep afirmasi menurut 

August Munar (2018:35) afirmasi ditujukan untuk membentuk Self Image, sehingga 

membuat afirmasi itu mudah terjadi membuat semakin diri kita semakin percaya 

diri kita semakin percaya diri dan citra diri telah menjadi lebih baik dari 

sebelumnya, dan dengan mengungkapkan rasa syukur atas semua hasil positif yang 

telah muncul, ini akan membuat citra diri menjadi sangat kuat. Konfirmasi itu gratis 

dan murah, tetapi mereka memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membuat hidup 

lebih baik dari sebelumnya, dan pada akhirnya akan mendapatkan imbalan. 

sehingga jika melakukannya dan amati perubahan yang terjadi.  

Untuk mengetahui afirmasi komunikasi sosial Komunitas Gerakan Lima Ribu 

dalam membantu lanjut usia dan anak yatim di Kabupaten Tanah Laut. Afirmasi 

komunikasi sosial yang diterapkan dengan menguatkan sesuatu hal. Cara kerja 

afirmasi positif ini benar-benar mepresentasikan makna pepatah tua mengenai 

hebatnya sebuah ucapan terhadap suatu hal.  



 
 

Untuk mengetahui afirmasi penerima bantuan Komunitas Gerakan Lima Ribu 

bagi lanjut usia dan anak yatim. Kegiatan nyata yang disalurkan tentunya 

mendapatkan respon positif bagi penerima tujuan afirmasi postif untuk 

menanamkan sebuah penguatan dalam diri. Menanamkan bahwa rejeki sudah ada 

yang mengatur mungkin hal yang terdengar mudah namun sangat sulit dilakukan 

karena manusia kadang banyak keingian namun kembali melihat langsung keadaan 

bagi penerima sehingga bagi diri yang ingin merasakan afirmasinya maka harus 

yakin dengan hati dan pemikiran yang kuat dan bisa merasakan kekuatan bahwa 

dengan kesyukuran segala sesuatu yang biasa maka menjadi luar biasa. 

Untuk mengetahui implementasi afirmasi komunikasi sosial Komunitas Gerakan 

Lima Ribu dalam membantu lanjut usia dan anak yatim di Kabupaten Tanah Laut. 

Melakukan implemtasi ini semata-mata untuk diri sendiri tidak sedang dipaksa 

untuk melakukan atau bertindak diluar keinginan. Setiap kebaikan pasti akan 

berujung kepada kebaikan sehingga lingkungan pun merasakan dampaknya. 

Membutuhkan perjalanan ini untuk mencapai tujuan buka untuk mencari 

pembuktian ataupun mencari kepopuleran.



 
 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data penulis memperoleh 

kesimpulan diambil dari penelitian mengenai afirmasi komunikasi sosial Komunitas 

Gerakan Lima Ribu dalam membantu lanjut usia dan anak yatim di Kabupaten 

Tanah Laut. 

a. Afirmasi komunikasi sosial Komunitas Gerakan Lima Ribu dalam membantu lanjut 

usia dan anak yatim di Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan komunikasi sosial yang 

bersifat positif terutama dalam membantu lansia dan anak yatim. Aktivitas tolong-

menolong dalam membantu bisa menjadi kunci keberhasilan afirmasi. Keberhasilan 

dan kebahagiaan dapat diukur dengan mengamati situasi di lapangan jumlah lansia 

dan yatim piatu yang membutuhkan perhatian lebih. Dengan cara ini, membuat 

prediksi pribadi dan positif dapat membuat orang yang santai menerima rasa hormat 

kepada orang lain dan suka membantu orang lain. Selalu mengulurkan tangannya 

untuk membantu siapa pun memiliki harta benda, termasuk harta karun, waktu atau 

kursus. Karena fondasi kepribadian adalah bagian dari cinta kepada Allah, percaya 

kepada Allah, dan percaya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang 

yang beramal.  

b. Untuk mengetahui afirmasi penerima bantuan Komunitas Gerakan Lima Ribu bagi 

lanjut usia dan anak yatim. Kehidupan sehari-hari tidak luput dari permasalahan, 

hikmah yang dapat dipetik dalam afirmasi penerima manfaat adalah masalah yang 

datang dalam hidup ini membuat keluar dari rasa tenang, damai, dan nyaman. 

Masalah juga mempengaruhi pemikiran, konsentrasi dan pemikiran. Afirmasi 



 
 

positif yang didapat dengan kesyukuran membuang jauh pemikiran negatif sehingga 

menajadikan kepribadian memusatkan perhatian pada upaya mencari solusi dengan 

cara-cara rasional justru mengantarkan kepada kondisi yang lebih baik.  

c. Untuk mengetahui implementasi afirmasi komunikasi sosial Komunitas Gerakan 

Lima Ribu dalam membantu lanjut usia dan anak yatim di Kabupaten Tanah Laut. 

Implementasi afirmasi yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari membuat 

pribadi semangat melakukan sedekah, bertambah rasa syukur, menjadi pribadi 

positif, percaya diri, menyukai perubahan, dan berani menghadapi tantangan.  
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