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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia di dalam kehidupannya harus berkomunikasi, artinya memerlukan 

orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Hal ini 

merupakan suatu hakekat bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil 

integrasi sosial dengan sesamanya. Dalam kehidupannya manusia sering dipertemukan 

satu sama lainnya dalam suatu wadah baik formal maupun informal. 

Keberhasilan kegiatan komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh 

penentuan strategi komunikasi. Di lain pihak jika tidak ada strategi komunikasi yang baik 

dari proses komunikasi (terutama komunikasi media massa) bukan tidak mungkin akan 

menimbulkan pengaruh negatif. Sedangkan untuk menilai proses komunikasi dapat 

ditelaah dengan menggunakan model-model komunikasi. Strategi komunikasi merupakan 

panduan dari perencanaan komunikasi (communication planning) dan manajemen 

(communications management) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan 

tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara 

taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda 

sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi. Strategi komunikasi terdiri dari dua 

aspek, yaitu: Secara makro (planned multi-media strategy) dan Secara mikro (single 

communication medium strategy). Kedua aspek tersebut mempunyai fungsi ganda, yaitu: 

menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif dan instruktif 

secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. Menjembatani 

“cultural gap”, misalnya suatu program yang berasal dari suatu produk kebudayaan lain 

yang dianggap baik untuk diterapkan dan dijadikan milik kebudayaan sendiri   sangat 
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  tergantung   bagaimana   strategi   mengemas   informasi     itu dalam 

dikomunikasikannya. 

Strategi komunikasi dalam bidang pemerintahan menurut Muhammad (2005: 

86) memiliki tiga fungsi utama, yaitu; fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi 

pemerintahan umum yang dijelaskan sebagai berikut: a) Fungsi pelayanan, berhubungan 

dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. 

Fungsi utamanya, memberikan pelayanan (service) langsung kepada masyarakat. b) 

Fungsi pembangunan, berhubungan dengan unit oganisasi pemerintahan yang 

menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan. Fungsi pokoknya 

adalah development function/fungsi pembangunan dan adaptive function/fungsi adaptasi. 

c) Fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi 

pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulasi), temasuk di 

dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Fungsinya lebih 

dekat pada fungsi pengaturan (regulation function). 

Pembangunan pertanian sebagai salah satu sistem pembangunan ekonomi 

nasional memiliki peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan petani. Komunikasi 

dalam pembangunan pertanian diarahkan untuk mempengaruhi masyarakat agar 

menerima dan mampu mengembangkan nilai-nilai baru yang diperlukan bagi perbaikan 

kesejahteraan masyarakat dan setiap individu. Salah satu cara dalam mendiseminasikan 

inovasi pembangunan terutama dibidang pertanian adalah dengan penyuluhan pertanian. 

Penyuluhan pertanian merupakan salah satu bentuk komunikasi interpersonal. Proses 

penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau 

sekelompok kecil orang dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk 

memberikan umpan balik dengan segera.  
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Strategi komunikasi yang efektif untuk pribadi atau kelompok dapat dilakukan 

melalui tatap muka antara penyuluh dengan kelompok sasaran, yaitu petani. Dalam hal ini 

penyuluh dapat menyampaikan semua informasi, menangkap permasalahan yang dialami 

petani dalam mengadopsi ide baru dan melihat situasi yang sebenarnya di lapangan. 

Penyuluhan sebagai suatu proses pendidikan, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh 

proses belajar yang dilakukan oleh penyuluh dan sasaran penyuluhannya yaitu petani. 

Penyuluh Lapangan di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan memiliki fungsi dan 

peranan sebagai upaya dalam rangka untuk memberikan jaminan bahwa berbagai 

informasi yang diberikan dapat dilaksanakan secara maksimal. Petugas memiliki peran 

dalam rangka menjamin program kerja yang ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan  

harapan. Namun demikian hambatan yang terjadi ketika proses penyuluhan yaitu 

kurangnya minat para petani sehingga materi pelatihan sehingga para petani belum 

mendapatkan informasi dengan benar. 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian maka judul penelitian yaitu  

Strategi Komunikasi Penyuluhan Dalam Pemakaian Pupuk Organik Bagi Petani  (Studi 

Terhadap Penyuluh Pertanian Lapangan di Desa Sumberejo Kecamatan Purwosari 

Kabupaten Pasuruan) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka permasalahan penelitian dapat 

dirumusan masalah adalahsebagai berikut: “Bagaimana strategi komunikasi penyuluhan 

dalam pemakaian pupuk organik bagi petani (Studi Terhadap Penyuluh Pertanian 

Lapangan di Desa Sumberejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)?” 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan menganalisis strategi komunikasi dalam penyuluhan pemakaian pupuk organik bagi 
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petani (Studi Terhadap Penyuluh Pertanian Lapangan di Desa Sumberejo Kecamatan 

Purwosari Kabupaten Pasuruan) 

C. Manfaat Penelitian 

1. Secara akademis 

Dari hasil penelitian ini nantinya, diharapkan bagi mahasiswa dan akademis dapat 

memberikan manfaat yaitu sebagai sarana pengetahuan dalam membuat sebuah 

konsep serta strategi yang digunakan pemerintah daerah dalam rangka pemberian 

penyuluhan pemakaian pupuk organik bagi petani. 

 

2.  Secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan membuka wawasan 

bagi masyarakat luas terutama terhadap dinas pertanian terkait, dalam membuat dan 

menjalankan strategi dalam upaya peningkatan sektor pertanian. 

 


