
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional adalah pembangunan masyarakat seutuhnya dan 

pembangunan masyarakat Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu pembangunan 

nasional bersifat menyeluruh di berbagai sektor dalam ruang lingkup nasional. Dukungan 

dan partisipasi masyarakat sangat menentukan hasil dari pembangunan yang sedang 

dilaksanakan, mengingat perencana dan pelaku pembangunan nasional tersebut beraspirasi 

dari rakyat. Untuk itulah pemerintah mengadakan pembangunan di segala sektor serta 

menyeluruh pada tiap-tiap wilayah dan sampai pada tingkat pedesaan.  

Desa merupakan basis dari sumber daya yang ada, baik alam maupun manusianya. 

Biasanya desa digunakan sebagai modal untuk menuju pada tingkat kesejahteraan yang 

lebih tinggi, karena itu desa-desa di Indonesia pada kenyataannya banyak menyimpan 

potensi yang dapat dikembangkan dan pembangunannya harus diprioritaskan. 

Pembangunan desa pada intinya ditujukan untuk memperbaiki kehidupan rakyat agar tidak 

tertinggal dengan kehidupan perkotaan dan juga sebagai upaya untuk menghindari 

terjadinya kesenjangan antara kehidupan di desa dan di kota. 

Dalam proses peningkatan kualitas manusia, peranan komunikasi sangat penting. 

Dipandang dari sistem komunikasi antara desa dan kota maka sementara ini dapat 

dikatakan bahwa antara kaum elite yang tinggal di kota-kota dan masyarakat yang tinggal 

di desa terdapat suatu gap yang besar yang memisahkan antara penduduk desa dan kota 

terutama pada tingkat pembangunan. Penduduk kota pada umumnya individualistis, tidak 

terlalu tergantung dari suatu kelompok sosial tertentu saja, sehingga orang lebih banyak 

mendapat kebebasan untuk memilih sikap hidupnya sendiri. Penduduk kota berperhitungan 



dan serba bersaing sehingga memperkuat sikap kompetitif, penuh kehidupan yang 

membatasi diri tetapi penuh toleransi atau sikap menerima dengan terbuka semua macam 

variasi kultural dan selanjutnya membawa sikap kosmopolitan. Cenderung melihat jauh 

kedepan dan sikap menyambut semua bentuk perubahan yang mengarah pada 

perkembangan sesuai cita-cita bersama, sedangkan penduduk desa secara umum masih 

terikat tradisi yang kuat sehingga sukar untuk mengadakan perubahan dalam 

lingkungannya sendiri. Terhadap pola bertindak penduduk desa akan selalu melihat 

pengalaman yang mengikat ataupun yang pernah memberi pegangan dan kebahagiaan 

dalam menghadapi masalah-masalah, masa yang lalu. 

Semakin majunya ilmu pengetahuan dan tehnologi serta kemajuan masyarakat, maka 

tantangan yang akan kita hadapi adalah bagaimana mengkomunikasikan kemajuan ilmu 

pengetahuan tersebut kedalam wawasan masyarakat agar kemajuan masyarakat yang kita 

capai saat ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan melalui penggunaan iptek yang 

semakin berkembang. Kemajuan tehnologi tidak akan bermakna jika tidak 

dikomunikasikan atau disebarluaskan ketengah tengah masyarakat. Secara empirik, 

aktivitas penyuluh pertanian tidak terlepas dari proses komunikasi dengan petani/kelompok 

tani sebagai pengguna aktif informasi pertanian. Efektivitas komunikasi penyuluh 

pertanian merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, 

dan ketrampilan petani untuk menerapkan inovasi dan informasi pertanian. Dalam UU RI 

No. 16 Tahun 2006 disebutkan bahwa sistem penyuluhan pertanian merupakan seluruh 

rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap pelaku 

utama (pelaku kegiatan pertanian) dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Oleh karena itu 

dalam UU no. 16 disebutkan bahwa Penyuluhan Pertanian adalah suatu proses 

pembelajaran bagi pelaku utama (pelaku kegiatan pertanian) serta pelaku usaha agar 

mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses 



informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk 

meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta 

meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Fenomena di 

lapangan memperlihatkan bahwa kurang tercapainya sasaran-sasaran pembangunan 

pertanian seringkali diakibatkan oleh komunikasi penyuluhan pertanian yang kurang 

efektif. Dengan demikian peran komunikasi sangat dibutuhkan terutama dalam 

menyebarluaskan tehnologi pertanian kepada masyarakat pedesaan. 

Pada setiap penyuluhan pertanian, petani akan dipandu oleh pemandu lapang yang 

akan membantu petani dalam aplikasi teknologi pertanian yang dicanangkan untuk dapat 

diadopsi oleh petani pada lahan pertanian yang mereka kelola. Pada proses pembelajaran 

dan penyuluhan dimaksud diharapkan dapat terjadi komunikasi dua arah (antara petani dan 

penyuluh) secara efektif, sehingga pesan-pesan yang disampaikan oleh pemandu lapang 

kepada petani dapat diadopsi secara optimal, sedangkan pemandu lapang dapat 

memperoleh informasi yang tepat tentang kendala-kendala yang dihadapi petani di 

lapangan dalam aplikasi teknologi dimaksud sebagai bahan masukan (umpan balik) untuk 

penyempurnaan program di masa yang akan datang. 

Keberhasilan program penyuluh pertanian sangat bergantung pada efektivitas 

komunikasi yang terjadi antara pemandu lapang sebagai pembawa/sumber pesan (source) 

dan petani sebagai penerima pesan (receiver). Dalam kaitan itu, perlu dilakukan suatu 

kajian dan analisis untuk mengetahui apakah proses komunikasi di dalam sekolah lapang 

mampu membuat suatu perubahan kognitif (cognitive changes), afektif (affective changes) 

dan konatif (conative changes) pada petani peserta program tersebut sehingga pada 

akhirnya mereka mampu mengadopsi dan mengaplikasikan teknologi yang diperkenalkan 

dalam rangka pencapaian sasaran utama yaitu peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. 



Komunikasi yang baik dan efektif dalam rangka difusi informasi pembangunan dari 

kota ke desa sangat diperlukan. Komunikasi yang diutamakan disini adalah komunikasi 

kelompok (group communication) yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuaan, 

pemahaman dan kemampuan petani untuk menerapkan inovasi yang diberikan serta 

bertujuan mempersuasi (mempengaruhi) masyarakat dalam pemberian informasi dibidang 

pertanian yang penting untuk peningkatan mutu hasil pertanian. Selama ini yang ada pada 

kelompok tani Citarum Desa Kedungmalang kecamatan Papar kabupaten Kediri, 

komunikasi kelompok yang terjadi pada saat penyuluhan belum berjalan secara efektif. 

Komunikan (petani) pada saat penyuluhan bersikap pasif, lebih banyak diam dan hanya 

mendengarkan saja sehingga tidak terjadi komunikasi dua arah. Kurang efektifnya 

kelompok ini akan menghambat jalannya penyuluhan pertanian di desa tersebut. Untuk 

mengetahui bagaimana efektifitas komunikasi kelompok dalam penyuluhan pertanian pada 

kelompok tani Citarum desa Kedungmalang kecamatan Papar kabupaten Kediri maka 

penulis melakukan penelitian lebih lanjut dalam penyusunan skripsi yang berjudul: 

“Pengaruh Komunikasi Kelompok Terhadap Efektivitas Penyuluhan Pertanian Pada 

Kelompok Tani Citarum Desa Kedungmalang Kecamatan Papar Kabupaten Kediri“. 

Sehingga akan diketahui faktor-faktor yang menghambat efektivitas komunikasi kelompok 

tersebut serta diusahakan untuk mengatasinya. Dengan demikian komunikasi yang lebih 

efektif dalam penyuluhan pertanian di desa tersebut dapat diterapkan demi peningkatan 

kesejahteraan kehidupan mereka.  

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan suatu langkah yang penting. 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan masalah sabagai berikut:  



1. Bagaimana pengaruh komunikasi kelompok terhadap efektivitas penyuluhan pertanian 

Kelompok Tani Citarum Desa Kedungmalang Kecamatan Papar Kabupaten Kediri? 

2. Seberapa besar pengaruh komunikasi kelompok terhadap efektivitas penyuluhan 

pertanian Kelompok Tani Citarum Desa Kedungmalang Kecamatan Papar Kabupaten 

Kediri? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan agar penelitian ini menjadi 

lebih terarah secara jelas maka perlu ditetapkan tujuannya adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh komunikasi kelompok terhadap efektivitas penyuluhan 

pertanian Kelompok Tani Citarum Desa Kedungmalang Kecamatan Papar Kabupaten 

Kediri. 

2. Untuk mengetahui besar pengaruh komunikasi kelompok terhadap efektivitas 

penyuluhan pertanian Kelompok Tani Citarum Desa Kedungmalang Kecamatan Papar 

Kabupaten Kediri. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang 

masih perlu dibuktikan kebenarannya. Menurut Nisfiannoor (2009:8) hipotesis adalah 

dugaan sementara mengenai hasil dari penelitian yang akan dilaksanakan. Hipotesis sangat 

diperlukan dalam penelitian ilmiah karena keberadaan hipotesis dapat mengarahkan 

penelitian. Sifat yang penting diketahui tentang hipotesis adalah bahwa setiap hipotesis 

merupakan kemungkinan jawaban atau jawaban sementara dari persoalan yang diselidiki, 

dan setiap hipotesis harus diuji untuk menetapkan hipotesis yang paling sesuai dengan 

segala bukti-bukti yang dapat dikumpulkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu 



hipotesis yang dikemukakan nantinya bukanlah suatu jawaban yang benar secara mutlak, 

tetapi dipakai sebagai jalan untuk mengatasi permasalahan yang ada, dan masih harus 

dibuktikan kebenarannya. 

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan jawaban sementara dari 

permasalah yang hendak diteliti yaitu: 

Ho : Tidak ada pengaruh komunikasi kelompok terhadap efektivitas penyuluhan 

pertanian kelompok tani Citarum Desa Kedungmalang Kecamatan Papar 

Kabupaten Kediri. 

H1 : Ada pengaruh komunikasi kelompok terhadap efektivitas penyuluhan pertanian 

kelompok tani Citarum Desa Kedungmalang Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang diwujudkan dalam bentuk penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Sebagai masukan bagi masyarakat setempat terutama bagi penyuluh pertanian yang 

diharapkan bisa menjalin hubungan baik dengan masyarakat, sehingga tercipta 

komunikasi yang efektif dalam proses difusi informasi pembangunan pertanian 

sehingga tujuan pembangunan desa tercapai. 

2. Untuk memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran perkembangan ilmu komunikasi 

serta melatih diri dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah secara ilmiah. 

 

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Mengingat berbagai keterbatasan yang ada dan supaya pokok permasalahan yang 

diteliti tidak melebar dari fokus dan tujuan penelitian, maka permasalahan dibatasi. 

Batasan masalah yang dimaksud adalah : 



1. Faktor-faktor yang digunakan untuk meneliti adalah faktor komunikasi dan faktor 

efektivitas komunikasi. 

2. Responden penelitian ini dibatasi pada kelompok tani Citarum Desa Kedungmalang 

Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. 

3. Waktu penelitian adalah tahun 2012 - 2013, dengan demikian data yang diperoleh 

adalah data saat tahun itu berlangsung. 

4. Penelitian dilakukan pada Desa Kedungmalang Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. 

5. Penelitian dititikberatkan pada komunikasi kelompok, terutama masalah efektivitas 

komunikasi dalam penyuluhan pertanian. 

 

G. Kajian Pustaka 

1. Komunikasi 

Proses komunikasi merupakan suatu sarana untuk menyebarkan informasi serta 

ide-ide baru dalam bidang pembangunan, digunakan juga sebagai sarana untuk 

mempengaruhi seseorang agar mau merubah sikap atau tingkah lakunya sesuai dengan 

apa yang dikehendaki. Maka yang menyampaikan pesan (komunikator) harus mampu 

berkomunikasi dengan baik dalam menginformasikan pesan yang disampaikan. Dengan 

adanya komunikasi memungkinkan suatu ide disebarluaskan, dapat diketahui dan 

dimengerti sehingga dapat dihayati oleh orang lain atau pihak lain dimana ide-ide 

tersebut disebarluaskan. Komunikasi sangat penting bagi suatu organisasi, karena 

melalui komunikasilah berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dapat 

saling berhubungan secara efektif dan efisien. Untuk membahas masalah komunikasi, 

tahap pertama yang harus diperhatikan dan bahas adalah masalah pengertian 

komunikasi.  



Terdapat beberapa  ahli yang mengemukakan definisi komunikasi, diantaranya 

adalah menurut Thoha (2002) yang dimaksud dengan komunikasi adalah: ”Proses 

penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang ke orang lain”. 

Menurut Hasibuan (2008) menyatakan bahwa: ”Komunikasi adalah suatu alat 

pengalihan informasi dari komunikator kepada komunikan agar antara mereka terdapat 

interaksi”. 

Pendapat lain mengenai pengertian komunikasi dikemukakan oleh Mangkunegara 

(2002) bahwa: “Komunikasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan suatu 

informasi, ide, pengertian dari seseorang kepada orang lain dengan harapan orang lain 

tersebut dapat menginterpretasikannya sesuai dengan tujuan yang dimaksud.” 

Lebih lanjut Tohardi (2002) mengemukakan bahwasannya: Komunikasi diartikan 

sebagai proses penciptaan arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan. Pengertian 

ini memberikan pesan yang seimbang antara pengirim pesan, pesan yang disampaikan, 

dan penerima pesan, yang merupakan 3 komponen utama dalam proses komunikasi. 

Pesan dapat disimpulkan dengan berbagai media, namun pesan itu hanya punya arti jika 

pengirim dan penerima pesan berusaha menciptakan arti tersebut. 

Komunikasi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut : 

1.Menurut Carl Houland ( Psikology ), proses yang memungkinkan seseorang 

(komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang verbal) untuk mengubah 

perilaku orang lain. 

2.Menurut R.Miller, terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan 

kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima. 

3.Menurut Everett M.Rogers,proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber 

kepada suatu penerima dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. 



4.Menurut Stewerl L Tubbs & Silvia Moss, proses pembentukan makna diantara 

dua orang atau lebih 

5.Menurut Harold D Lasswell (Politic ), cara terbaik untuk memahami atau 

menggambarkan komunikasi maka diajukan pertanyaan ....Who? Says,what? In wich 

channel? To whom? With what effect? 

Ditinjau dari segi si penyampai pernyataan, komunikasi yang bertujuan bersifat 

informatif dan persuasif. Komunikasi persuasif lebih sulit daripada komunikasi 

informatif, karena tidak mudah untuk mengubah sikap, pendapat dan perilaku seseorang 

atau sejumlah orang. 

Syarat terjadinya komunikasi adalah adanya komponen komponen sebagai berikut 

: 

 Komunikator : Orang yang menyampaikan pesan 

 Pesan : Pernyataan yang didukung oleh lambang 

 Komunikan  : Orang yang menerima pesan 

 Media    : Sarana atau saluran yang mendukung pesan bila komunikan jauh 

tempatnya atau banyak jumlahnya. 

 Efek               :  Dampak sebagai pengaruh dari pesan 

Untuk lebih jelasnya, komponen-komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

 

 

a. Pengirim Pesan 

Pengirim pesan (berita) atau komunikator adalah sumber berita (pesan) yang 

berinisiatif menciptakan komunikasi. Pengirim pesan (berita) dapat perorangan atau 

organisasi. Pengirim berita ini mempunyai kepentingan untuk menyampaikan 



maksudnya agar pihak yang dikirimi berita (pesan) mengerti apa yang dimaksudkan 

(diinginkan). Suatu misal, seorang manajer produksi dari suatu perusahaan industri 

menyampaikan informasi kepada bawahannya (anak buahnya) mengenai batas waktu 

terakhir selesainya suatu produk dan konsekwensi yang muncul jika produk tersebut 

tidak selesai tepat pada waktunya. Dengan demikian maka manajer tersebut menjadi 

pengirim berita (pesan atau informasi) dan berarti manajer tersebut merupakan 

sumber berita antara hubungan manajer dan bawahannya. 

b. Pesan atau Berita 

Pesan atau berita atau informasi dapat berupa penjelasan (baik lisan atau tertulis) dan 

dapat pula berupa sandi (kode). Sandi (kode) yang disampaikan dapat bersifat umum 

atau bersifat khusus. Yang dimaksud dengan sandi (kode) bersifat umum adalah 

sandi atau kode yang dimengerti oleh masyarakat luas sedangkan sandi (kode) 

bersifat khusus adalah sandi (kode) yang hanya dimengerti oleh pihak yang terlibat 

di dalam proses komunikasi. 

 

 

c. Media 

Media merupakan cara penyampaian pesan, berita atau informasi dari pihak pengirim 

berita kepada pihak penerima berita. Media merupakan cara yang sangat berpengaruh 

terhadap efektivitas dan merupakan cara yang sangat berpengaruh terhadap 

efektivitas dan efisiensi proses berkomunikasi. Media komunikasi dapat berbicara 

langsung berhadap-hadapan, melalui radio, melalui televisi, melalui kaset, melalui 

faksimili dan lain sebagainya. Di dalam memilih media yang akan digunakan maka 

karakteristik dan spesifikasi penerima harus dipertimbangkan sebab tujuan utama 

dari setiap berita, pesan atau informasi yang disampaikan diharapkan akan mudah 



ditangkap atau diterima oleh penerima berita, pesan atau informasi. Jika berita, pesan 

atau informasi yang dikirim tidak dapat dipahami secara benar dan cepat oleh 

penerima maka berarti kualitas komunikasi tersebut masih rendah dan perlu dikaji 

lebih lanjut untuk menentukan cara yang dianggap paling tepat untuk digunakan. 

d. Penerima 

Penerima pesan adalah komunikan. Penerima adalah orang atau organisasi yang 

dikirimi berita, pesan atau informasi oleh pengirim berita. Penerima berita, pesan 

atau informasi ini harus dapat memahami atau mengerti berita, pesan atau informasi 

sebagaimana yang dikehendaki atau dipahami oleh si pengirim berita, pesan atau 

informasi. Jika berita, pesan atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim tidak 

ditangkap atau dimengerti sesuai dengan yang dimaksud oleh pengirim, maka berarti 

proses komunikasinya dipandang tidak berkualitas atau dianggap gagal. Apapun 

situasi dan kondisinya, berita, pesan atau informasi yang dikirim oleh pengirim harus 

dan seharusnya ditangkap atau diterima sama dengan yang dipersepsikan oleh si 

pengirim. Oleh karena itu, pilihan media yang tepat sangat berpengaruh terhadap 

kualitas komunikasi dan keberhasilan komunikasi. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran proses komunikasi yang 

terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan agar berjalan dengan efektif. Namun 

pada dasarnya ada dua faktor utama yang mempengaruhi komunikasi, yaitu sender 

(komunikator) dan receiver (komunikan). Seperti yang dikemukakan Mangkunegara 

(2002) bahwa: ”Ada dua tinjauan faktor yang mempengaruhi komunikasi, yaitu faktor 

dari pihak sender atau disebut pula komunikator, dan faktor dari pihak receiver atau 

komunikan”. Penjelasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

komunikasi tersebut adalah sebagai berikut: 



1) Faktor dari pihak sender atau komunikator, yaitu ketrampilan, sikap, pengetahuan 

sender, media saluran yang digunakan. 

a) Ketrampilan sender 

Sender atau pengirim pesan merupakan pihak yang memiliki ide, pesan 

atau informasi untuk dikomunikasikan kepada pihak lain (penerima pesan). 

Sender sebagai pengirim informasi, ide, berita, pesan perlu menguasai cara-cara 

penyampaian pesan baik secara tertulis maupun lisan. Ide-ide dari pengirim pesan 

terlebih dahulu harus diterjemahkan ke dalam simbol-simbol yang dapat 

dimengerti oleh calon penerima pesan. Ketrampilan sender mengungkapkan ide 

dan pesan kepada receiver menunjukkan kemampuan sender dalam 

berkomunikasi. Misalnya seseorang mungkin pandai mengungkapkan idenya 

lewat tulisan, sebaliknya dia akan kesulitan mengemukakan secara lisan. Maka 

dari itu ketrampilan yang dimiliki sender untuk mengungkapkan idenya kepada 

penerima pesan akan mempengaruhi kelancaran proses komunikasi. 

b) Sikap sender 

Sikap sender sangat berpengaruh pada receiver. Pengaruh sikap sender 

ini akan semakin nyata jika komunikasi dilakukan secara langsung melaui tatap 

muka. Sender yang bersikap angkuh terhadap receiver dapat mengakibatkan 

informasi atau pesan yang diberikan menjadi ditolak oleh receiver. Begitu pula 

sikap sender yang ragu-ragu dapat mengakibatkan receiver menjadi tidak percaya 

terhadap informasi atau pesan yang disampaikan. Maka dari itu, sender harus 

mampu bersikap meyakinkan receiver terhadap pesan yang diberikan kepadanya. 

c) Pengetahuan sender 

Pengetahuan merupakan akumulasi dari proses pendidikan seseorang 

baik formal maupun non formal yang memberikan kontribusi bagi seseorang 



dalam beraktivitas termasuk dalam melakukan komunikasi. Pengetahuan yang 

dimiliki sender akan mempengaruhi kemampuannya untuk menyampaikan ide, 

pesan, dan informasi kepada reciver atau dengan kata lain akan mempengaruhi 

kemampuanya untuk melakukan komunikasi. Sender yang mempunyai 

pengetahuan luas dan menguasai materi yang disampaikan akan dapat 

menginformasikannya kepada receiver sejelas mungkin. Dengan demikian, 

receiver akan lebih mudah mengerti pesan yang disampaikan oleh sender. 

d) Media saluran yang digunakan oleh sender 

Media atau saluran komunikasi sangat membantu dalam penyampaian 

ide, informasi atau pesan kepada receiver. Sender perlu menggunakan media 

saluran komunikasi yang sesuai dan menarik perhatian receiver. Komunikasi lisan 

dalam organisasi mungkin dilakukan melalui berbagai media seperti telepon, 

walkie talkie atau mungkin bertatap muka langsung. Namun satu hal yang perlu 

diperhatikan oleh sender adalah penentuan media saluran yang tepat atau sesuai 

dengan pesan yang ingin dikirim. 

2) Faktor dari pihak receiver, yaitu keterampilan receiver, sikap receiver, pengetahuan 

receiver, dan media saluran komunikasi. 

a) Keterampilan receiver 

Penerima pesan (receiver) merupakan pihak yang menerima ide, pesan 

atau simbol-simbol komunikasi lalu menterjemahkan dan memahaminya. 

Receiver akan melakukan proses penafsiran (penerjemahan) atas ide, pesan dan 

informasi yang diterimanya. Ketrampilan receiver dalam mendengar dan 

membaca pesan sangat penting. Pesan yang diberikan oleh sender akan dapat 

dimengerti dengan baik, jika receiver mempunyai keterampilan mendengar dan 

membaca. Dengan kata lain ketrampilan receiver merupakan cara yang dimiliki 



oleh receiver untuk memahami pesan yang diterimanya. Dengan ketrampilan 

memahami pesan yang dimiliki tersebut maka receiver akan lebih mudah dan 

lebih cepat untuk memahami dan menterjemahkan informasi yang dimaksud 

sehingga akan memperlancar proses komunikasi. 

b) Sikap receiver 

Sikap receiver terhadap sender sangat mempengaruhi efektif tidaknya 

komunikasi. Misalnya, receiver bersikap apriori, meremehkan, berprasangka 

buruk terhadap sender, maka komunikasi menjadi tidak efektif, dan pesan menjadi 

tidak berarti bagi receiver. Maka dari itu receiver harus bersikap positif terhadap 

sender, sekalipun pendidikan sender lebih rendah dibandingkan dengannya. 

c) Pengetahuan receiver 

Pengetahuan receiver sangat berpengaruh pula dalam komunikasi. 

Pengetahuan yang dimiliki receiver menunjukkan intelejensi, daya pikir, 

penguasaan ilmu serta luas sempitnya wawasan yang dimiliki seseorang. Receiver 

yang mempunyai pengetahuan yang luas akan lebih mudah dalam 

menginterpretasikan ide atau pesan yang diterimanya dari sender. Jika 

pengetahuan receiver kurang luas sangat memungkinkan pesan yang diterimanya 

menjadi kurang jelas atau kurang dapat dimengerti oleh receiver. 

d) Media saluran komunikasi 

Media saluran komunikasi yang digunakan sangat berpengaruh dalam penerimaan 

ide atau pesan. Pada dasarnya, orang-orang menerima pesan, ide, berita atau informasi 

melalui kelima panca indera yang dimiliki. Media saluran komunikasi berupa alat indera 

yang ada pada receiver sangat menentukan apakah pesan dapat diterima atau tidak 

untuknya. Jika alat indera receiver terganggu maka pesan yang diberikan oleh sender 



dapat menjadi kurang jelas bagi receiver. Sehingga dapat mengakibatkan komunikasi 

menjadi kurang jelas atau bahkan gagal. 

GAMBAR 1 

PROSES KOMUNIKASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 Encoding adalah memformulasikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk kode 

yang dapat ditafsirkan oleh penerima pesan (komunikan). 

 Decoding adalah penafsiran dari penerima pesan. 

Sedangkan berdasarkan pendapat yang lainnya dikemukakan oleh Djatmiko 

(2003, 57-58) bahwa elemen-elemen serta proses-proses yang terlibat dalam proses 

komunikasi adalah sebagai berikut: 

a. Pengirim (Sender) atau sumber yang memulai komunikasi. Dalam suatu 

organisasi, pengirim adalah mengkomunikasikannya kepada satu atau lebih orang 

lain.  

b. Pengkodean (Encoding). Pengirim mengkodekan informasi yang akan 

disampaikan dengan cara menterjemahkan ke dalam serangkaian simbol atau 

isyarat. Pengkodean ini penting karena informasi hanya dapat ditransfer dari satu 

orang kepada orang lain melalui gambar atau simbol. Karena komunikasi adalah 

objek pengkodean, pengirim berusaha menetapkan mutualitas dari suatu 

KOMUNIKATOR 

atau PENGIRIM 

PESAN 

 
P E S A N 

KOMUNIKAN atau 

PENERIMA PESAN 

Encoding 

Decoding 



pengertian bersama dengan penerima dengan memilih simbol-simbol. Biasanya 

dalam bentuk kata-kata atau isyarat yang diyakini oleh pengirim akan 

diinterpretasikan oleh penerima dengan maksud yang sama. 

c. Pesan (Massage). Pesan adalah bentuk fisik yang digunakan oleh pengirim untuk 

mengkodekan informasi. Pesan dapat berupa segala bentuk yang dapat dirasakan 

atau diterima oleh satu atau lebih indra penerima. 

d. Saluran (Channel) atau kanal. Kanal ialah media yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan, misalnya udara untuk pesan yang disampaikan dengan 

kata-kata, atau kertas untuk pesan yang disampaikan dalam bentuk tulisan. Kanal 

harus disesuaikan dengan bentuk pesannya supaya komunikasi dapat dilakukan 

lebih efisien dan efektif. 

e. Penafsiras Kode (Decoding). Penafsiran kode adalah proses dimana penerima 

menafsirkan pesan dan menerjemahkan-nya menjadi informasi yang berarti 

baginya. Penafsiran kode dipengaruhi oleh       a) Pengalaman masa lalu si 

penerima, b) interpretasi pribadi terhadap simbol atau isyarat yang digunakan, c) 

harapan (orang cenderung mendengarkan apa yang dia ingin dengarkan), serta d) 

kesamaan pengertian arti dengan pengirim.  

f. Penerima (Receiver). Penerima adalah orang yang menafsirkan pesan dari 

pengirim. 

g. Gangguan (Noise). Gangguan adalah semua faktor yang mengganggu, 

membingungkan atau mengacaukan proses komunikasi. 

h. Umpan balik (Feedback). Feedback adalah kebalikan dari proses komunikasi 

yang menyatakan reaksi terhadap komunikasi dari pengirim. Karena saat ini 

penerima menjadi pengirim feedback dan pengirim berfungsi sebaliknya, maka 

feedback tersebut mengalir melalui urutan melalui langkah yang sama dengan 

sebelumnya, hanya arahnya yang berlainan. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian komunikasi tersebut maka diberikan batasan 

pengertian komunikasi yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan penyuluhan 

pertanian. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses interaksi antara komunikan 

(petani) dan komunikan (penyuluh) dimana komunikator akan memberikan pesan 

kepada komunikan dalam batas waktu dan ruang tertentu  dengan menggunakan media 

dan metode tertentu pula.                                                      

Efek yang terjadi dalam proses komunikasi berupa: 

a. Efek kognitif yaitu bila komunikan menjadi tahu dan meningkat intelektualitasnya. 

b. Efek afektif yaitu bila komunikan tidak hanya tahu tapi tergerak hatinya, 

menimbulkan perasaan tertentu seperti senang, gembira, sedih, terharu dan 

sebagainya. 



c. Efek behavior yaitu dampak yang paling tinggi kadarnya dimana komunikan 

mengekspresikan dalam bentuk perilaku, tindakan dan kegiatan. 

b. Macam Macam Komunikasi 

     1.Teori-teori fungsional dan struktural, dibangun berdasarkan asumsi dasar teori yaitu : 

masyarakat merupakan organisme kehidupan, masyarakat memiliki subsistem 

kehidupan, masing-masing subsistem memiliki fungsi berbeda, fungsi-fungsi 

subsistem saling memberi kontribusi kepada subsistem lain, setiap fungsi akan 

terstruktur dalam masyarakat berdasarkan fungsi masing-masing.Pendekatan 

fungsional berasal dari biologi pengkajiannya tentang cara-cara pengorganisasian 

dan mempertahankan sistem, sedangkan pendekatan strukturalisme yang berasal dari 

linguistik menekankan pengkajian pada hal-hal yang menyangkut pengorganisasian 

bahasa dan sistem sosial. 

2.Teori-teori Behavioral dan Cognitive, menurut Sendjaja (2002:1-23) sebagaimana halnya 

dengan teori-teori strukturalis dan fungsional, teori ini juga merupakan gabungan dari 

dua tradisi yang berbeda,Perbedaan utama antara aliran behavioral dan cognitive dengan 

aliran strukturan dan fungsional terletak pada fokus pengamatan dan sejarahnya.Teori 

fungsional dan struktural berkembang dari ilmu sosial dan ilmu-ilmu lainnya yang 

cenderung memusatkan struktur sosial budaya, sementara teori behavioral dan cognitive 

berkembang dari psikologi dan ilmu-ilmu behavioral lainnya yang cenderung 

memusatkan pengamatan pada diri manusia secara individual.Salah satu konsep 

pemikiran yang terkenal adalah model S-R ( stimulus respon ). 

3.Teori-teori Konvensial dan Interaksional, menurut Bungin (2006:250) mengatkan bahwa 

kehidupan sosial merupakan suatu proses interaksi yang membangun, memelihara serta 

mengubah kebiasaan-kebiasaan tertentu, termasuk bahasa dan simbol-

simbol.Komunikasi berdasarkan teori ini dianggap sebagai alat perekat masyarakat (the 



glue of society).Fokus pengamatan teori ini tidak pada struktur, tetapi tentang 

bagaimana bahasa dan simbol-simbol lainnya direproduksi, dipelihara serta diubah 

dalam penggunannya. 

4.Teori-teori Kritis dan Interpretatif, mengacu pada Sendjaja (2002,1-23) teori ini 

gagasannya banyak berasal dari berbagai tradisi, seperti sosiologi interpretatif, 

pemikiran max weber, phenomenology dan hermeneutics serta sebagai pendekatan 

tekstual seperti teori-teori retorika, bilical dan kesusastraan.Teori kritis dan interpretatif 

ini populer di negara negara eropa kemudian melahirkan teori dan pendekatan baru 

dalam komunikasi seperti sosiologi komunikasi, hukum komunikasi dan media, 

komunikasi antar budaya, komunikasi politik, komunikasi organisasi, komunikasi 

publik, semiotika dan sebagainya.Kararteristik dari teori ini adalah penekanan terhadap 

peran subjektivitas yang didasarkan pada pengalaman individu dan makna atau 

meaning. 

Seperti dijelaskan oleh Sendjaya (2002:1) dan Bungin (2006:252),berdasarkan konteks atau 

tingkatan analisisnya, teori komunikasi secara umum dapat dibagi dalam lima konteks atau 

tingkatan : 

1.Komunikasi intra-pribadi (intra-personal communication), proses komunikasi yang terjadi 

dalam diri seseorang dan pusat perhatiannya kajian bagaimana jalannya proses 

pengolahan informasi yang dialami seseorang melalui sistem syaraf dan indranya. 

2.Komunikasi antara pribadi (interpersonal communication), komunikasi antar perorangan 

dan bersifat pribadi baik secara langsung (tanpa media) ataupun melalui media.Seperti 

percakapan menggunakan telepon, surat menyurat.Teori-teori antar pribadi fokus 

pengamatan pada bentuk-bentuk dan sifat hubungan (relationship), percakapan 

(discourse), interaksi dan karakteristik komunikator. 



3.Komunikasi kelompok (group communication), memfokuskan pada interaksi diantara 

orang-orang dalam komunikasi kelompok-kelompok kecil.Teori-teori komunikasi 

kelompok difokuskan tentang dinamika kelompok, efisiensi dan efektifitas penyampaian 

informasi dalam kelompok, pola dan bentuk informasi, serta pembuatan keputusan. 

4.Komunikasi organisasi (organizational communication), merujuk pada pola dan bentuk 

komunikasi yang terjadi dalam konteks dan jaringan organisasi.Teori ini melibatkan 

bemtuk-bentuk komunikasi formal dan informal, pembahasannya menyangkut struktur 

dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi dan proses pengorganisasian 

serta kebudayaan organisasi. 

5.Komunikasi massa, menurut effendy (2009:20) mengatakan para ahli komunikasi 

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan komunikasi massa adalah komunikasi melalui 

media massa jelasnya merupakan singkatan dari komunikasi media massa (mass media 

communication). 

Ardinto dan Erdinaya (2005:48) mengatakan komunikasi massa merupakan sejenis kekuatan 

sosial yang dapat menggerakkan proses sosial ke arah suatu tujuan yang telah ditetapkan 

terlebih dahulu.Bungin (2005:252) menjelaskan komunikasi melalui media massa yang 

ditujukan kepada sejumlah khalayak yang besar, melibatkan aspek-aspek komunikasi 

intra-pribadi, komunikasi pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi.Teori 

komunikasi massa memfokuskan pada hal struktur media hubungan media dengan 

masyarakat, hubungan media dan khalayak, serta dampak atau hasil komunikasi massa 

terhadap individu. 

 

 

 

 



2. Komunikasi Kelompok 

a.Definisi 

Komunikasi kelompok adalah proses kegiatan yang dilakukan antar kelompok. 

Terbentuknya kelompok adalah melalui hubungan individu atau komunikasi 

interpersona yang dilakukan karena mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama. 

Definisi lain mengatakan bahwa komunikasi kelompok adalah komunikasi antara 

seseorang dengan sekelompok orang dalam situasi tatap muka. Selain  itu komunikasi 

kelompok diartikan juga sebagai kegiatan komunikasi antara seseorang (komunikator) 

dengan sejumlah orang (komunikan) yang berkumpul bersama-sama dalam bentuk 

kelompok dan menimbulkan arus balik seketika (Onong UE, 1999 : 126). 

Menurut Brent D. Ruben (1998, dalam Effendy O. U, 1990), komunikasi 

kelompok adalah interaksi tatap muka dari tiga atau lebih individu, guna memperoleh 

maksud atau tujuan yang dikehendaki, seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri atau 

pemecahan masalah sehingga semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi 

anggota lainnya dengan akurat. 

Suatu kelompok dikatakan efektif apabila kelompok tersebut dapat menjalankan 

fungsinya yaitu untuk saling berbagi informasi. Oleh karena itu keefektifan suatu 

kelompok dapat dilihat dari berapa banyak informasi yang diperoleh anggota kelompok 

dan sejauh mana anggota kelompok memuaskan kebutuhannya dalam kegiatan 

kelompok (Rakhmat, 2003). Selanjutnya keefektifan komunikasi kelompok dapat dilihat 

dari dua indikator, yaitu hasil kerja atau prestasi, dan kepuasan anggota. Sedangkan 

tingkat efektivitas komunikasi suatu kelompok dapat berhubungan dengan kemampuan 

yang dimiliki oleh kelompok taninya. Kemampuan kelompok tani dilihat dari 

kemampuan anggota merencanakan suatu kegiatan untuk meningkatkan produktivitas 

usaha tani para anggotanya. 



b.Perspektif Teoritis Komunikasi Kelompok 

1.Teori perbandingan sosial, tindak komunikasi dalam kelompok berlangsung karena adanya 

kebutuhan-kebutuhan dan individu untuk membandingkan sikap, pendapat dan 

kemampuannya dengan individu-individu lainnya.Dalam teori perbandinagn sosial ini 

tekanan seseorang untuk berkomunikasi dengan anggota kelompok lainnya akan 

mengalami peningkatan, jika muncul ketidaksetujuan yang berkaitan dengan suatu 

kejadian atau peristiwa, kalau tingkat pentingnya peristiwa tersebut meningkat dan 

apabila hubungan dalam kelompok juga menunjukkan peningkatan.Selain itu setelah 

keputusan kelompok dibuat, para anggota kelompok akan saling berkomunikasi untuk 

mendapatkan informasi yang mendukung atau membuat individu-individu dalam 

kelompok lebih merasa senang dengan keputusan yang dibuat tersebut. 

2.Teori pertukaran sosial, dalam buku Thibaut dan Kelley yang berjudul the social 

psychology of groups memusatkan perhatiannya pada kelompok yang terdiri dari dua 

orang anggota atau diad.Mereka merasa yakin bahwa usaha memahami tingkah laku yang 

kompleks dari kelompok-kelompok besar mungkin dapat diperoleh dengan cara menggali 

pola hubungan diadis ( 2 orang ).Meskipun pola penjelasan tingkah laku mereka tentang 

diadis bukan sekedar suatu pembahasan tentang proses komunikasi dalam kelompok dua 

anggota, beberapa rumusan mereka mempunyai relevansi langsung tentang komunikasi 

kelompok. Model thibaut dan kelley mendukung asumsi asumsi yang dibuat oleh homans 

dalam teorinya tentang proses pertukaran sosial, khususnya bahwa interaksi sosial 

manusia mencakup pertukaran barang dan jasa serta bahwa tanggapan tanggapan 

individu-individu yang muncul melalui interaksin di antara mereka mencakup imbalan 

(rewards) maupun pengeluaran (cost).Apabila imbalan tidak cukup atau bila pengeluaran 

melebihi imbalan, interaksi akan terhenti atau individu yang terlibat di dalamnya akan 

merubah tingkah laku mereka dengan tujuan mencapai apa yang mereka cari. 



3.Teori percakapan kelompok, teori ini sangat berkaitan erat dengan produktivitas kelompok 

atau upaya-upaya untuk menacapainya melalui pemeriksaan masukan dari anggota 

(member inputs), variabel-variabel yang perantara (mediating variaables) dan keluaran 

dari kelompok (group output).Masukan atau input yang berasal dari anggota kelompok 

dapat diidentifikasikan sebagai perilaku, interaksi dan harapan-harapan (expectations) 

yang bersifat individual. Sedangkan variabel-variabel perantara merujuk pada stuktur 

formal dan struktur peran dari kelompok seperti status, norma, dan tujuan-tujuan 

kelompok.Yang dimaksud dengan keluaran atau output kelompok adalah pencapaian atau 

prestasi dari tugas dan tujuan kelompok. 

c.Klasifikasi Kelompok dan Karakteristik 

Telah banyak klasifikasi kelompok yang dilahirkan oleh para ilmuwan sosiologi, dalam 

penulisan ini disampaikan tiga klasifikasi kelompok. 

1.Kelompok primer dan sekunder, dalam buku Jalaludin Rakmat (1994) mengatakan bahwa 

kelompok primer adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab, 

personal dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerjasama.Sedangkan kelompok sekunder 

adalah kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan tidak akrab, tidak personal dan 

tidak menyentuh hati.Jalaludin Rakhmat membedakan kelompok ini berdasarkan 

karakteristik komunikasinya sebagai berikut : 

- Kualitas komunikasi pada kelompok primer bersifat dalam dan meluas, dalam artinya 

menembus kepribadian kita yang paling tersebunyi, menyingkap unsur-unsur backstage 

(perilaku yang kita tampakkan dalam suasana privat).Meluas artinya sedikit sekali kendala 

yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi.Pada kelompok sekunder komunikasi 

bersifat dangkal dan terbatas. 

- Komunikasi pada kelompok primer bersifat personal, sedangkan kelompok sekunder 

nonpersonal. 



- Komunikasi kelompok primer lebih menekankan aspek hubungan daripada aspek isi, 

sedangkan kelompok sekunder adalah sebaliknya. 

- Komunikasi kelompok primer cenderung ekspresif, sedangkan kelompok sekunder 

instrumental. 

- Komunikasi kelompok primer cenderung informal, sedangkan kelompok sekunder formal. 

2.Kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan, Theodore Newcomb (1930) melahirkan 

istilah kelompok keanggotaan (membership group) dan kelompok rujukan (reference 

group).Kelompok keanggotaan adalah kelompok yang anggota-anggotanya secara 

administratif dan fisik menjadi anggota kelompok itu.Sedangkan kelompok rujukan 

adalah kelompok yang dugunakan sebagai alat ukur (standar) untuk menilai diri sendiri 

atau untuk membentuk sikap. Menurut teori, kelompok rujukan mempunyai tiga fungsi : 

fungsi komparatif, fungsi normatif, dan fungsi perspektif. 

3.Kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif, John F.Caragan dan David W.Wright 

(1980) membagi kelompok menjadi dua : deskriptif dan preskriptif.Kategori deskriptif 

menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara 

alamiah.Berdasarkan tujuan, ukuran, dan pola komunikasi, kelompok deskriptif 

dibedakan menjadi tiga : kelompok tugas, kelompok pertemuan, kelompok 

mpenyadar.Kelompok tugas bertujuan memecahkan masalah, kelompok pertemuan 

adalah kelompok yang menjadikan diri mereka sebagai acara pokok, kelompok penyadar 

mempunyai tugas utama menciptakan identitas sosial politik yang baru. 

     Kelompok preskriptif, mengacu pada langkah-langkah yang harus ditempuh anggota 

kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Cragan dan Wright mengkategorikan enam 

format kelompok preskriptif yaitu : diskusi meje bundar, simposium, diskusi panel, forum, 

kolokium dan prosedur parlementer. 

 



3. Efektivitas Komunikasi 

Mardikanto (1993) mengemukakan keefektifan kelompok sebagai keberhasilan 

kelompok untuk mencapai tujuannya, yang dapat dilihat pada tercapainya keadaan atau 

perubahan-perubahan (fisik maupun non fisik).  

Gibson et all (1995) menilai efektifitas kelompok menjadi dua pendekatan yaitu 

pendekatan sistem dan pendekatan tujuan. Teori pendekatan sistem menekankan 

pentingnya adaptasi terhadap tuntutan ekstern sebagai kriteria penilaian keefektifan 

kelompok. Teori sistem menerangkan pembahasan pengembangan kelompok secara 

intern dan ekstern. Secara intern melihat bagaimana dan mengapa orang di dalam 

organisasi melaksanakan tugas individual dan kelompok, sedangkan ekstern 

menghubungkan transaksi organisasi tersebut dengan organisasi atau lembaga lain. 

Setiap organisasi membutuhkan sumber daya dari lingkungan luar dimana organisasi 

tersebut menjadi bagiannya dan pada gilirannya menyediakan barang dan jasa yang 

dibutuhkan lingkungan yang lebih luas. Sedangkan pendekatan tujuan menekankan 

seberapa jauh tujuan kelompok yang ditetapkan telah tercapai sebagai penilaian 

keefektifan kelompok. 

      a.Faktor-faktor efektivitas komunikasi 

Sebuah kelompok tani dinilai efektif, bila kelompok itu memiliki karakteristik berikut : 

(1) Memahami dengan jelas tujuan sasarannya 

(2) Mampu menetapkan prosedur secara luwes demi tercapainya sasaran bersama 

(3) Komunikasi lancar serta adanya pengertian di antara anggotanya 

(4) Tegas dalam pengambilan keputusan dengan melibatkan seluruh anggota 

(5) Keseimbangan produktivitas kelompok dan kepuasan individu terjaga 

(6) Tanggung jawab kepemimpinan dipikul bersama, sehingga semua anggota terlibat 

dalam menyumbangkan ide dan pendapat 



(7) Rasa kebersamaan 

(8) Mampu mengatasi perbedaan pendapat di antara anggota 

(9) Tidak ada dominasi baik oleh pemimpin maupun anggota kelompok 

(10) Keseimbangan antara perilaku emosi dan perilaku rasional dalam setiap usaha 

pemecahan masalah (Soewartoyo dan Lumbantoruan, 1992). 

 

b.Faktor-faktor yang menghambat komunikasi kelompok yang efektif 

1.Hambatan Sosio-Antro Psikologis 

             a) Hambatan Sosiologi 

Karena masyarakat terdiri dari berbagai golongan dan lapisan, yang menimbulkan 

perbedaan dalam status sosial, agama, ideologi, tingkat pendidikan, tingkat 

kepercayaan dan sebagainya, yang semuanya menjadi hambatan kelancaran 

komunikasi. 

               b)Hambatan Antropologis 

Dalam melancarkan komunikasi, seorang komunikator  tidak akan berhasil 

apabila tidak mengenal komunikan yang menjadi sasarannya. Dengan mengenal 

dirinya, akan mengenal pula kebudayaannya, gaya hidup dan norma 

kehidupannya, kebiasaannya dan bahasanya. Jadi tehnologi tanpa komunikasi, 

tanpa dukungan kebudayannya tidak akan berfungsi. 

1) Hambatan Psikologis 

Faktor psikologis sering menjadi hambatan dalam komunikasi. Komunikasi sulit 

untuk berhasil apabila komunikan sedih, bingung, marah, merasa kecewa, merasa 

iri hati dan kondisi psikologis lainnya. 

 

 



a. Hambatan Semantis 

Faktor semantis terdapat pada diri komunikator yang menyangkut bahasa yang 

digunakan sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaan komunikan. Demi 

kelancaran komunikasinya, komunikator harus benar-benar memperhatikan 

gangguan semantis ini. Misalnya saja salah ucapan atau salah tulisan dapat 

menimbulkan salah pengertian yang pada gilirannya bisa menimbulkan miss 

communication. 

b. Hambatan dari diri komunikator 

Yaitu berupa etos komunikator adalah nilai diri komunikator yang merupakan 

paduan dari kognisi, afeksi dan konasi. Ciri dari efektif tidaknya komunikasi 

ditunjukkan oleh dampak kognitif, afektif dan behavioral yang timbul pada 

komunikan. 

Etos komunikator timbul karena ada faktor-faktor yang mendukungnya antara lain : 

a. Kesiapan komunikator ketika berhadapan dengan komunikan, yang tampak dari gaya 

komunukasi yang menyakinkan. misalnya terhadap materi yang dibahas. 

b. Kesungguhan, komunikator dalam menyampaikan informasi harus bisa 

menimbulkan kepercayaan dari komunikan. Misalnya dengan hati-hati menyisipkan 

suatu humor dari komunikasinya. 

c. Ketulusan, komunikator harus membawakan kesan berhati tulus sehingga ia harus 

bisa menghindari penggunaan kata-kata yang mengarah kepada kecurigaan terhadap 

ketidaktulusan komunikator. 

d. Kepercayaan diri komunikator, misalnya dengan berwajah cerah yang mengandung 

kepercayaan diri. 

e. Keramahan komunikator akan menimbulkan simpati komunikan kepadanya, 

misalnya adanya tanggapan yang salah berupa kritikan yang pedas. Maka sikap 



hormat komunikator dalam memberikan jawaban akan meluluhkan sikap emosional 

si pengkritik. Keramahan tidak hanya ditunjukkan dengan ekspresi wajah, tetapi juga 

dengan gaya dan cara pengutaraan panduan pikiran dan perasaan. 

f. Ketenangan komunikator akan menimbulkan kesan pada komunikan bahwa 

komunikator merupakan orang yang berpengalaman sehingga bisa tenang dalam 

penampilan dan tenang dalam mengutarakan kata-kata. Misalnya tenang dalam 

menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit dari komunikator. 

g. Kesederhanaan, tidak hanya menyangkut hal fisik seperti penampilan yang sederhana 

tetapi juga dalam penggunaan bahasa. 

d. Kepentingan Komunikan  

Interest atau kepentingan akan membuat seseorang selektif dalam menganggapi atau 

menghayati suatu pesan. 

e. Motivasi  terpendam 

Motivasi akan mendorong seseorang berbuat sesuatu yang sesuai benar dengan 

keinginan, kebutuhan dan kekurangannya. Semakin sesuai komunikasi dengan 

motivasi seseorang semakin besar kemungkinan dapat diterima oleh pihak yang 

bersangkutan. 

f. Sikapnya terhadap penguasa 

Penerimaan dan sikap terhadap komunikator dalam difusi informasi pembangunan 

sangat ditentukan oleh sikap pejabat atau penguasa setempat dalam menanggapi 

komunikasi tersebut. 

g. Kelemahan dalam menerima inovasi 

Adanya pendapat bahwa menerima sesuatu yang baru adalah malapetaka. 

Masyarakat desa berpendapat bahwa sesuatu yang telah dialami dan dipraktekkan 

secara turun temurun adalah yang terbaik, karena minimal telah teruji oleh waktu.  



       c.Efek kelompok pada perilaku komunikasi 

          1.Konformitas 

             Adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju (norma) kelompok sebagai 

akibat tekanan kelompok yang real atau dibayangkan. Bila sejumlah orang dalam kelompok 

mengatakan atau melakukan sesuatu, ada kecenderungan para anggota untuk mengatakan dan 

melakukan hal yang sama. 

2.Fasilitasi Sosial 

Fasilitasi menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton 

kelompok. Kelompok mempengaruhi pekerjaan sehingga menjadi lebih mudah. 

Robert Zajons (1965) menjelaskan bahwa kehadiran orang lain dianggap 

meninmbulkan efek pembangkit energi pada perilaku individu. Efek ini terjadi pada 

berbagai situasi sosial, bukan hanya didepan orang yang menggairahkan. Energi yang 

meningkat akan mempertinggi kemungkinan dikeluarkannya respon yang dominan. 

Respon dominan adalah perilaku yang kita kuasai. Bila respon yang dominan itu 

adalah yang benar, terjadi peningkatan prestasi. Bila respon dominan utu adalah salah, 

terjadi penurunan prestasi. Untuk pekerjaan yang mudah, respon yang dominan adalah 

respon yang benar, karena itu peneliti-peneliti melihat kelompok mempertinggi 

kualitas kerja individu. 

3.Polarisasi 

Polarisasi adalah kecenderungan ke arah posisi yang ekstrem. Bila sebelum diskusi 

kelompok para anggota mempunyai sikap agak mendukung tinadakan tertentu, setelah 

diskusi mereka akan lebih kuat lagi mendukung tinadakan itu. Sebaliknya bila 

sebelum diskusi para anggota kelompok agak menentang tindakan tertentu, setelah 

diskusi mereka akan menentang lebih keras. 

 



4. Penyuluhan pertanian sebagai perwujudan penyebaran informasi pembangunan 

pertanian 

Penyuluhan pertanian adalah proses penyebarluasan informasi  yang berkaitan 

dengan perbaikan cara-cara bertani dan berusaha tani demi tercapainya peningkatan 

produktivitas, pendapatan petani dan perbaikan kesejahteraan keluarga atau masyarakat 

yang diupayakan melalui kegiatan pembangunan. Dalam penyuluhan pertanian akan 

terjadi proses perubahan perilaku, pengetahuan, sikap dan ketrampilan di kalangan 

masyarakat (petani), agar mereka tahu, mau dan mampu melaksanakan perubahan-

perubahan dalam usaha taninya. 

Definisi lain mengatakan bahwa penyuluhan pertanian sebagai suatu sistem 

pendidikan yaitu memusatkan perhatian terhadap perubahan perilaku petani, keluarga 

dan anggota masyarakat. Perubahan perilaku tersebut mencakup cara berfikir, bertindak 

dan kecenderungan bersikap serta keyakinan terhadap sesuatu. 

Penyuluhan pertanian diartikan juga sebagai suatu upaya untuk mewujudkan 

swadaya dan kemandirian petani dan keluarganya baik dalam berusaha tani maupun 

masalah-masalah di bidang pertanian lainnya. 

Berdasarkan cara penyajian informasi dalam rangka lebih menjamin efektivitas 

hasil komunikasi (khusus dalam pertemuan kelompok) maka digunakan pendekatan 

gabungan sebagai berikut: 

 

 

a. Ceramah, diskusi dan tanya jawab. 

Yaitu komunikator memberikan penjelasan tentang latar belakang, tujuan dan 

manfaat inovasi. Dipihak komunikanpun menyampaikan pengalaman-pengalaman 



mereka serta masalah dan hambatan yang mereka alami khususnya yang 

berhubungan dengan materi penyuluhan yang sedang dikomunikasikan. 

b. Demonstrasi cara dan demonstrasi hasil. 

Misalnya mempraktekkan cara-cara menanam yang baik, cara merawat tanaman dan 

sebagainya. Agar komunikasi berjalan efektif maka faktor-faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam memilih metoda penyuluhan pertanian adalah: 

1) Keadaan sasaran 

a) Tingkat pengetahuan, ketrampilan dan sikap sasaran 

Penyuluh harus mampu menilai tingkat penguasaan sasaran terhadap materi 

penyuluhan yang disampaikan, tahap proses adopsi, kemampuan 

berkomunikasi, tingkat pendidikan, adat dan kebiasaan petani setempat. 

b) Sosio kultur (sosio budaya) 

Norma-norma yang ada, adat kebiasaan yang berlaku serta status 

kepemimpinan diwilayah kerja penyuluh pertanian harus diketahui dengan 

baik. Hal ini sangat penting karena bukan hanya untuk memilih metode 

penyuluhan pertanian tetapi juga untuk menentukan tehnik-tehnik penyuluhan 

yang digunakan. 

c) Jumlah sasaran 

Jumlah sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu dapat pula 

menentukan metode penyuluhan yang dipergunakan. 

2) Penyuluh dan kelengkapannya 

a) Tingkat ketrampilan, pengetahuan dan sikap penyuluhpun harus 

dipertimbangkan dalam memilih suatu metode penyuluhan pertanian yang 

digunakan. 

b) Materi penyuluhan 



Materi yang bersifat teknis umumnya diupayakan metode yang dapat 

dilaksanakan di lapangan, sedangkan yang bersifat non teknis dapat berupa 

diskusi, pertemuan dan ceramah. 

c) Sarana dan biaya 

Peralatan, alat bantu penyuluhan, sarana dan fasilitas penyuluhan yang 

dipunyai serta besarnya biaya yang tersedia akan menentukan metode 

penyuluhan pertanian yang akan  digunakan. Misalnya daerah yang belum ada 

penerangan listrik dan lokasinya sulit dijangkau, tidaklah tepat bila digunakan 

metode pemutaran film, walaupun metode ini biasanya cukup efektif dalam 

penyebarluasan informasi. 

3) Keadaan daerah 

a) Keadaan musim, seperti bila musim kemarau di mana petani pada umumnya 

tidak turun sawah, maka metode yang dipilih lebih efektif bila diadakan 

pertemuan kunjungan rumah, diskusi kelompok, obrolan dibandingkan dengan 

demonstrasi di lapangan. 

b) Keadaan usaha tani, demonstrasi cara maupun hasil ternyata lebih efektif bila 

digunakan untuk mengintensifkan suatu usaha tani, sedangkan bila hanya 

mengintroduksi usaha tani karya wisata mungkin lebih efektif. 

c) Kondisi lapangan, bila usaha tani di lapangan terpencar (tidak pada satu 

hamparan) kegiatan penyuluhanpun akan lebih efektif bila dilakukan di 

domisili petani, bila dilaksanakan di lapangan usaha taninya pun metodenya 

berbeda. 

4) Kebijaksanaan pemerintah. 

Kebijaksanaan pemerintah baik pusat maupun daerahpun kadang-kadang  

pola metode penyuluhan pertanian yang akan dipergunakan oleh para penyuluh. 



5. Fungsi Penyuluhan Pertanian 

Fungsi penyuluhan pertanian terutama adalah memfasilitasi dan memotivasi 

proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha agar tercapai tujuan pengembangan 

sumberdaya manusia (SDM) dan peningkatan modal sosial, sehingga mereka mau dan 

mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, 

teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan 

produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan 

kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan adanya program 

Pengembangan Usaha Agribisnis di Perdesaan (PUAP), fungsi penyuluhan pertanian 

memfasilitasi dalam bimbingan, pendampingan dan advokasi pengelolaan usaha 

agribisnis di perdesaan, memfasilitasi dan memotivasi penumbuhan dan pengembangan 

kelompok tani serta gabungan kelompok tani. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, 

maka penyuluh sebagai fasilitator harus menguasai selain falsafah dan prinsip-prinsip 

penyuluhan pertanian, juga Teknik Komunikasi Persuasif. Tugas dan fungsi Penyuluh 

Pertanian secara garis besar adalah melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam 

kegiatan penyuluhan pertanian (Pradiana dan Haryanto, 2011) 

 

H. Definisi Konsep dan Operasional 

Konsep adalah suatu istilah yang secara generalisasi  mempersoalkan observasi yang 

konkrit. Jelasnya bahwa suatu konsep adalah abstraksi dari observasi tersebut. Maka perlu 

diuraikan istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut, yaitu sebagai berikut: 

1. Komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka antara seseorang dengan 

sekelompok orang dalam situasi tatap muka, guna memperoleh maksud dan tujuan yang 

dikehendaki. Selain itu komunikasi kelompok diartikan juga sebagai kegiatan 

komunikasi antara seseorang (komunikator) dengan sejumlah orang (komunikan yang 



berkumpul dalam bentuk kelompok dan menimbulkan arus balik seketika (Onong UE, 

1998: 126) 

2. Efektivitas penyuluhan pertanian adalah sesuatu mengenai terjadinya efek atau akibat 

yang dikehendaki. Menurut Simon (1998) efektivitas berasal dari kata efektif yang 

berarti bisa mencapai tujuan yang tepat dan baik. Jadi efektivitas komunikasi adalah 

kemampuan dalam berkomunikasi untuk mencapai tujuan atau hasil guna, tentang suatu 

tindakan dengan tepat dan baik. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai 

tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan makin mendekati sasaran 

berarti makin tinggi efektifitasnya. 

Penyuluh pertanian adalah proses untuk memberikan penerangan kepada masyaarakat 

tentang informasi pertanian yang belum diketahui, untuk melaksanakan sesuatu yang 

ingin dicapai melalui proses pembangunan (Hardi Suhardi, 1998: 1) 

Definisi operasional adalah mengubah konsep-konsep dengan data-data yang 

menggambarkan perilaku atau gejala-gejala yang dapat diamati dan diuji. Definisi 

operasional adalah penunjuk bagaimana sebuah variabel diukur, yaitu dengan menetapkan 

jenis dan jumlah indikator variabel tersebut berdasarkan definisi konseptual. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan satu variabel bebas yaitu efektivitas komunikasi 

kelompok dan satu variabel terikat yaitu penyuluhan pertanian. Dalam hal ini, peneliti 

ingin mengetahui besarnya pengaruh komunikasi kelompok terhadap efektivitas 

penyuluhan pertanian.  

Untuk lebih jelasnya, dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

 

 

 



a. Komunikasi Kelompok (X) 

Komunikasi kelompok adalah komunikasi antara seseorang dengan sekelompok orang 

dalam situasi tatap muka guna memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki, 

seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri atau pemecahan masalah sehingga semua 

anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat. 

Adapun indikatornya dari komunikasi kelompok meliputi: 

(1) Komunikator 

Komunikator adalah orang yang pertama kali memainkan langkah dalam proses 

komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada semua orang. 

Indikator komunikator tersebut dalam pelaksanaan komunikasi menunjukkan ukuran 

baik sampai dengan tidaknya dalam komunikasi, yaitu kemampuan merubah sikap, 

opini dan perilaku komunikan melalui penyampaian pesan atau informasi yang telah 

disampaikan oleh komunikator. Dalam hal ini komunikator dalam perusahaan adalah 

penyuluh pertanian. 

(2) Pesan 

Pesan atau informasi yaitu merupakan kejelasan baik berupa lisan dan tulisan yang 

disampaikan oleh pihak komunikator. Indikator tersebut dalam pelaksanaan 

komunikasi menunjukkan kejelasan atau tidaknya informasi yang disampaikan 

kepada pelaku komunikasi adalah diterima dengan baik, mengerti akan pesan yang 

disampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Melalui lisan misalnya komunikasi 

dari penyuluh pertanian kepada petani serta dari petani kepada penyuluh pertanian 

secara timbal balik, dan melalui tulisan misalnya pengumuman. 

(3) Media 

Media merupakan cara penyampaian pesan, berita atau informasi dari pihak 

komunikator kepada pihak komunikan. Indikator tersebut dalam pelaksanaan 



komunikasi menunjukkan ukuran ketepatan atau tidaknya media yang digunakan 

untuk menyampaikan informasi oleh pelaku komunikasi dapat diterima secara 

langsung dan dilaksanakan, misalnya melalui telepon, sms, fax, email dan lain-lain. 

(4) Komunikan 

Komunikan adalah orang yang menerima pesan atau informasi dari pihak 

komunikator. Pihak komunikan ini harus mengerti dan memahami arti pesan yang 

telah disampaikan dari pihak komunikator. Indikator tersebut dalam pelaksanaan 

komunikasi menunjukkan ukuran mengenai kemampuan para penerima informasi 

yaitu petani (dapat memahami, mengerti akan informasi atau pesan yang 

disampaikan) oleh pelaku komunikator. 

(5) Umpan balik 

Umpan balik adalah tanggapan dari komunikan yang memungkinkan komunikator 

menilai efektivitas suatu pesan. Indikator tersebut dalam pelaksanaan komunikasi 

menunjukkan kemampuan para penerima informasi untuk menanggapi atas informasi 

yang disampaikan, misalnya hubungan timbal balik antara penyuluh pertanian dan 

petani. 

b. Efektivitas Penyuluhan Pertanian (Y) 

Keefektifan kelompok merupakan keberhasilan kelompok untuk mencapai tujuannya, 

yang dapat dilihat pada tercapainya keadaan atau perubahan-perubahan (fisik maupun 

non fisik). 

Adapun indikatornya dari efektivitas penyuluhan pertanian meliputi: 

(1) Memahami dengan jelas tujuan sasarannya 

(2) Mampu menetapkan prosedur secara luwes demi tercapainya sasaran bersama 

(3) Komunikasi lancar serta adanya pengertian di antara anggotanya 

(4) Tegas dalam pengambilan keputusan dengan melibatkan seluruh anggota 



(5) Keseimbangan produktivitas kelompok dan kepuasan individu terjaga 

(6) Tanggung jawab kepemimpinan dipikul bersama, sehingga semua anggota terlibat 

dalam menyumbangkan ide dan pendapat 

(7) Rasa kebersamaan 

(8) Mampu mengatasi perbedaan pendapat di antara anggota 

(9) Tidak ada dominasi baik oleh pemimpin maupun anggota kelompok 

(10) Keseimbangan antara perilaku emosi dan perilaku rasional dalam setiap usaha 

pemecahan masalah (Soewartoyo dan Lumbantoruan, 1992). 

 

I. Metodologi Penelitian 

1. Rancangan Penelitian 

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

dilakukan untuk mengukur satu atau lebih variabel penelitian. Lebih dari itu penelitian 

kuantitatif dilakukan untuk mengukur hubungan (korelasi, pengaruh) antara dua 

variabel atau lebih. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Azwar (2007:5) bahwa: 

penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data 

numerikal (angka) yang diolah dengan data statistika. Pada dasarnya, pendekatan 

kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (dalam rangka pengujian hipotesis) dan 

menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan 

hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan 

kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti. 

 

 

 

 



2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi merupakan besarnya keseluruhan subyek yang diamati. Populasi sangat 

dibutuhkan untuk kegiatan penelitian. Populasi merupakan keseluruhan dari satu-satuan 

atau individu yang karakteristiknya hendak diduga. Seperti yang dikemukakan oleh 

Zuriah (2007:116) menyatakan bahwasannya: “Populasi adalah seluruh data yang 

menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan”. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota kelompok tani Citarum Desa 

Kedungmalang Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Berdasarkan data yang didapat, 

jumlah seluruh anggota kelompok tani Citarum Desa Kedungmalang Kecamatan Papar 

Kabupaten Kediri adalah sebanyak 74 orang.  

b. Sampel 

Setelah diketahui ukuran populasinya, maka kemudian harus dicari sampelnya. 

Menurut Zuriah (2007:119), bahwa: “Sampel sering didefinisikan sebagai bagian dari 

populasi”. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari seluruh anggota kelompok 

tani Citarum Desa Kedungmalang Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. 

Setelah penentuan populasi dan sampel, maka langkah selanjutnya adalah 

penentuan sampel. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel harus tepat. 

Untuk menentukan jumlah besaran sampel, peneliti menggunakan rumus Slovin sebagai 

berikut: 
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   …  Widayat dan Amirullah (2002:60) 

Keterangan: 

n = jumlah sampel 

N = ukuran populasi 

e = batas kesalahan 



1 = angka konstan 

Dalam penelitian ini nilai e yang digunakan adalah 10% (0,1). Berdasarkan pada 

rumus di atas dengan jumlah populasi dalam penelitian (N) sebanyak 74 anggota dan 

batas kesalahan 10% (0,1) maka diperoleh jumlah sampel sebesar 43 responden. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada perhitungan seperti tercantum di bawah ini: 
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Jadi peneliti dalam mengambil sampelnya adalah sebanyak 43 orang. 

c. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan memberikan peluang 

yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Adapun 

probability sampling yang digunakan yaitu simple random sampling merupakan cara 

pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa 

memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut. 

 

3. Instrumen Penelitian 

Untuk menentukan sejauh mana instrumen penelitian dapat dipercaya, maka perlu 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Adapun pengujian validitas dan reliabilitas dalam 

penelitian ini menggunakan komputer dengan program SPSS (Statistical Product for Sosial 

Science) 17.0 for Windows Release.  

a. Uji Validitas 

Dalam rangka melakukan pengujian terhadap item-item yang dipergunakan dan 

untuk mendapatkan jawaban dari kondisi yang diharapkan, maka diperlukan uji 

validitas. Validitas didefinisikan sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu 



alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Pengertian valid tidaknya suatu alat ukur 

tergantung kemampuan alat tersebut untuk mengukur objek yang diukur dengan cermat 

dan tepat (Suliyanto, 2005:40). Valid atau tidaknya suatu instrument dapat diketahui 

dengan membandingkan indeks korelasi Product Moment Pearson dengan signifikansi 

5%. Menurut Sanusi (2003:53):  

Suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Validitas instrumen ditentukan dengan cara mengkorelasikan 

antara skor yang diperoleh masing-masing butir pertanyaan atau pernyataan dengan 

skor total. Skor total adalah jumlah dari semua skor pertanyaan atau pernyataan. Bila 

skor tiap butir pertanyaan berkorelasi secara signifikan dengan skor total pada tingkat 

alpha tertentu, misalnya 1% atau 5%; maka dapat dikatakan bahwa alat pengukur itu 

valid. Selanjutnya, nilai r dibandingkan dengan nilai r tabel. 

 

Dapat disimpulkan jika uji  validitas ini dihitung dengan cara mengkorelasikan 

setiap skor item dengan total skor item dari setiap peubah yang diuji validitasnya. 

Kemudian dilihat besar nilai hasil korelasi (corrected item total correlation) jika lebih 

besar dari nilai r tabel maka item-item dalam setiap variabel yang digunakan dalam 

penelitian dapat dinyatakan valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Jika hasil pengukuran yang dilakukan berulang menghasilkan hasil yang 

relatif sama, pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang baik. 

Jogiyanto (2004:132) menjelaskan reliabilitas (reliability) adalah tingkat seberapa besar 

suatu pengukur mengukur dengan stabil dan konsisten. Besarnya tingkat reliabilitas 

ditunjukkan oleh nilai koefisiennya, yaitu koefisien reliabilitas. Reliabilitas dapat dilihat 

dari conbach’s coefficient alpha. 

Sehubungan dengan reliabilitas maka Widayat (2004:87) menyatakan bahwa 

suatu pendekatan yang cukup populer untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan 



menggunakan koefisien Alpha. Nilai alpha akan berkisar antara 0 sampai dengan satu. 

Suatu pengukuran dikatakan reliabel bilamana paling tidak nilai alphanya 0,6. 

 

4. Pengumpulan Data 

a. Angket atau Quetioner 

Merupakan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara menyebarkan sejumlah 

angket atau pertanyaan kepada responden terpilih guna mengetahui tanggapan atau hal-

hal yang diketahuinya, yang diantaranya berkenaan dengan informasi yang relevan yang 

sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

Untuk memudahkan responden dalam menentukan pilihannya maka peneliti 

menyediakan pilihan jawaban, yang kemudian akan discoring dengan menggunakan 

skala likert untuk dapat menghasilkan data yang dibutuhkan oleh peneliti.  

”Skala likert adalah skala yang didasarkan atas penjumlahan sikap responden 

dalam merespon pernyataan berkaitan indikator-indikator suatu konsep atau variabel 

yang sedang diukur” (Sanusi, 2003:41). Menurut Amirullah (2002:85): Skala Likert 

digunakan secara luas yang mengharuskan responden untuk menunjukkan derajat setuju 

atau tidak setuju kepada setiap statemen yang berkaitan dengan objek yang dinilai. 

Bentuk asal dari skala likert memiliki lima kategori. Apabila dirangking, maka 

susunannya akan dimulai dari sangat tidak setuju (strongly disagree) sampai kepada 

sangat setuju (strongly agree). 

Jawaban yang diberikan oleh responden, diberi nilai yang merefleksikan secara 

konsisten dari sikap responden, yakni dengan pemberian skor pada jawaban kuesioner 

yang diajukan pada responden. 

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, 

misalnya:  



1. Sangat Setuju/selalu diberi skor 5 

2. Setuju/sering diberi skor 4 

3. Ragu-ragu/kadang-kadang diberi skor 3 

4. Kurang setuju/hampir pernah diberi skor 2 

5. Sangat kurang setuju/tidak pernah diberi skor 1 (Sugiyono, 2002:87) 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan menyalin 

atau mengkopi data tertulis dari obyek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan melihat 

dan mempelajari data yang berupa dokumen yang diterbitkan oleh obyek penelitian. 

Adapun data yang diperoleh adalah gambaran umum obyek yang diteliti serta data 

mengenai jumlah anggota kelompok tani Citarum Desa Kedungmalang Kecamatan 

Papar Kabupaten Kediri. 

 

 

5. Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana. Pada umumnya 

regresi linear sederhana terdiri dari dua variabel yang mana satu variabel berupa variabel 

bebas diberi simbol X dan satunya lagi berupa variabel terikat diberi simbol Y. Regresi 

sederhana ini menyatakan hubungan kausalitas antara dua variabel dan memperkirakan 

nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas. Persamaan yang dipergunakan untuk 

memprediksi nilai variabel Y disebut dengan persamaan regresi. Bentuk umum dari 

persamaan regresi dinyakan dengan persamaan matematik yaitu: 

bXaY   (Umar, 2008:114) 

Dimana: 

Y = variabel terikat 



X = variabel bebas 

a = nilai intercept (konstan) 

b = koefisien arah regresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


