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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pemberdayaan 

Pemberdayaan adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring 

dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka 

mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam 

suasana keadilan sosial yang berkelanjutan (Sumaryadi, 2005:11). 

Pemberdayaan merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam rangka 

mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhannya. Masyarakat dapat mengetahui potensi dan 

permasalahan yang dimiliki kemudian mampu untuk menyelesaikannya. 

Menurut Suharto (2005:60), Pemberdayaan dapat dimaknai dengan 

sebuah proses dan tujuan, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Sebagai sebuah proses pemberdayaan adalah kegiatan yang dilakukan 

dalam rangka memperkuat kelompok yang lemah dalam masyarakat 

terutama individu yang mengalami masalah kemiskinan. 

2. Sebagai tujuan pemberdayaan adalah keadaan yang ingin dicapai 

dengan sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya. 

Masyarakat memiliki pengetahuan, kemampuan dan kekuasaan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya baik dari segi fisik, ekonomi dan 

sosial seperti rasa percaya diri, menyampaikan ide atau pemikiran, 

mempunyai pekerjaan, berperan dalam kegiatan sosial dan mandiri 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 
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2.1.1 Pemberdayaan masyarakat 

Memahami konsep pemberdayaan dengan utuh, diperlukan 

pemahaman mengenai konsep pembangunan terlebih dahulu. 

Pembangunan merupakan proses yang dilakukan secara 

berkesinambungan dalm rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh 

masyarakat. Kemunculan konsep pembangunan dipengaruhi oleh adanya 

teori modernisasi yang merujuk pada teori pertumbuhan ekonomi Adam 

Smith, sehingga fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Hadirnya paradigma partisipatoris yang 

terdapat dalam teori teologi pembebasan, pembangunan tidak lagi diukur 

hanya dari peningkatan ekonomi masyarakat saja. Mencapai tujuan 

pembangunan, sumber daya manusia harus ditingkatkan dan menjadi 

fokus dalam upaya peningkatan kesejahteraan melalui kegiatan-kegiatan 

pemberdayaan. 

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan 

daya (empowerment) atau kekuatan (strenghtening) kepada masyarakat. 

Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai kemampuan 

invidu yang dapat menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam 

membangun keberdayaan masyarakat tersebut agar dapat menemukan 

alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. 

Kegitaan pemberdayaan memiliki peran dalam membuat masyarakat 

menjadi berdaya, sehingga diperlukan cara-cara agar masyarakat dapat 

berubah menjadi berdaya. Menurut Fahrudin (2012:96-97), Pemberdayaan 
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masyarakat adalah usaha untuk memandirikan masyarakat yang dilakukan 

dengan cara sebagai berikut : 

1. Enabling, Yaitu proses menciptakan iklim atau suasana yang 

membuat potensi masyarakat dapat berkembang. Poin utamanya 

adalah setiap invidu, setiap masyarakat pasti memiliki potensi yang 

dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan 

untuk membangun daya tersebut dengan cara memberikan dorongan 

(encourage), memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran 

(awareness) tentang potensi yang dimiliki tiap-tiap individu serta 

berupaya untuk mengembangkannya. 

2. Empowering, yaitu meningkatkan kapasitas dengan cara memperkuat 

potensi yang telah dimiliki masyarakat. Perkuatan yang dilakukan 

adalah dengan melakukan langkah-langkah nyata berupa penyedian 

masukan-masukan (input) dan membuka akses kepada setiap peluang 

yang dapat membuat masyarakat menjadi berdaya. 

3. Protecting, yaitu membuat sistem perlindungan yang dapat 

melindungi masyarakat sebagai subjek pengembangan. Dalam proses 

pengembangan harus melakukan pencegahan terhadap masyarakat 

yang lemah agar tidak menjadi semakin lemah karena tidak berdaya 

dalam menghadapi yang kuat. Upaya perlindungan yang dimaksud 

adalah mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta 

eksploitasi dari yang kuat terhadap yang lemah. 
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2.1.2 Pemberdayaan Sebagai Proses Sosial 

Kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebagai proses 

perubahan perilaku pada masyarakat, tetapi merupakan sebuah proses 

pemberdayaan sosial. Perubahan tersebut mencakup aspek politik dan 

ekonomi yang dalam jangka panjang akan mampu diandalkan untuk 

menciptakan pilihan baru dalam memperbaiki kehidupan masyarakat. 

Perubahan sosial yang dimaksud adalah terjadinya perubahan-perubahan 

hubungan antar individu dalam masyarakat, termasuk struktur, nilai-nilai, 

dan pranata sosialnya, seperti demokratisasi, transparasi, perbaikan 

hukum, dll. 

Upaya yang dilakukan dalam menggerakkan masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan sangat diperlukan, tetapi jika 

dalam proses untuk berpartisipasi tersebut masyarakat dituntut 

kesediannya untuk banyak berkorban termasuk mengorbankan hak-hak 

nomatifnya sebagai  masyarakat (harus tunduk dan tidak boleh 

membantah) maka proses tersebut bukanlah perubahan sosial yang 

dimaksud dan dikehendaki oleh kegiatan pemberdayaan. 

Proses perubahan sosial dapat dilakukan dengan menawarkan suatu 

ide atau inovasi kepada masyarakat. Kemudian, masyarakat diberikan 

keleluasaan untuk menentukan apakah ide tersebut akan dilaksanakan atau 

tidak. Proses perubahan sosial dalam kegiatan pemberdayaan membuat 

masyarakat memiliki peranan aktif untuk dapat menentukan dan menolak 

segala sesuatu yang dianggap tidak bermanfaat, akan merugikan, atau 

membawa konsekuensi pada keharusan masyarakat untuk berkorban dan 
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atau mengorbankan sesuatu yang lebih besar dibanding manfaat yang 

harus diterima.   

2.1.3 Pemberdayaan Sebagai Proses Pembangunan Masyarakat 

Subejo dan Narimo menjelaskan bahwa, terminologi pemberdayaan 

masyarakat memiliki kesamaan dengan penguatan masyarakat serta 

pembangunan masyarakat (community development), yaitu proses usaha 

dari individu-individu disatukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk 

memperbaiki keadaan sosial, ekonomi, kultural masyarakat, menyatukan 

masyarakat-masyarakat tersebut kedalam kehidupan bangsa, dan 

memungkinkan masyarakat itu menyumbangkan secara penuh bagi 

kemajuan nasional (Mardikanto, 2017: 75). 

Bartle menjelaskan community development sebagai alat untuk 

menjadikan masyarakat semakin komplek dan kuat. Hal ini merupakan 

perubahan sosial dimana masyarakat menjadi lebih komplek, institusi 

lokal dapat bertumbuh, collective power-nya meningkat serta terjadi 

perubahan secara kualitatif pada organisasinya (Mardikanto, 2017:75)  . 

Pengertian tersebut meletakkan masyarakat sebagai pelaku utama 

atau pusat pengembangan. Dalam pengertian yang lebih luas, 

pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan 

mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara 

proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan 

strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.  

Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan dengan 

pembangunan berkelanjutan (suistainable development) dimana 
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pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat 

diibaratkan sebagai alat yang akan membawa masyarakat menuju suatu 

keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Melalui 

upaya pemberdayaan, masyarakat didorong agar memiliki kemampuan 

untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta 

terlibat secara penuh dalam kegiatan produksi, ekonomi, sosial dan 

ekologinya.  

2.1.4 Pemberdayaan Sebagai Proses Pengembangan Partisipasi 

Secara umum patisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan 

seseorang atau kelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. 

Bornby dalam Mardikanto (2017:81) mengartikan partisipasi sebagai 

tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk 

ikut serta mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh 

manfaat. Keikutsertaan tersebut, dilakukan akibat dari terjadinya interaksi 

sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang 

lain. 

Sebagai suatu kegiatan, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus 

dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian tugas, 

tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi 

tersebut, didasari dengan adanya kesadaran yang bersangkutan mengenai 

: 

1. Kondisi yang tidak baik sehingga harus diperbaiki. 

2. Kondisi tersebut dapat diperbaiaki oleh kegiatan manusia dan 

masyarakatnya sendiri. 
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3. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat 

dilakukan. 

4. Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan 

yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.   

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan 

bentuk kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya 

pembangunan. Melaui partisipasi yang diberikan masyarakat diharapkan 

benar-benar memahami  bahwa kegiatan pembangunan bukanlan sekedar 

kewajiban pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan 

masyarakat yang akan diperbaiki kualitas hidupnya. 

2.1.5 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat 

Kesuksesan program pemberdayaan membutuhkan prinsip-prinsip 

seperti yang dijelaskan Najiati (2005:54), terdapat empat prinsip yaitu 

prinsip kesetaraan, partisipasi, kemandirian dan berkelanjutan. Berikut 

adalah penjelasannya : 

 Prinsip Kesetaraan 

Prinsip utama dari pemberdayaan masyarakat adalah adanya 

kesetaraan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan 

program-program pemberdayaan masyarakat. Dinamika yang di 

bangun dalam hubungan kesetaraan adalah dengan mekanisme 

berbagi pengetahuan dan pengalaman juga keahlian secara dua arah. 

Masing-masing saling berbagi kelebihan dan kekurangan sehingga 

terjadi proses pembelajaran. 
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 Partisipasi 

Program pemberdayaan yang dapat memberikan stimulus terhadap 

kemandirian masyarakat adalah program yang melibatkan partisipasi 

masyarakat. Program yang dilaksanakan dilaksankan, diawasi dan 

dievaluasi oleh masyarakat sendiri. Untuk dapat mencapai tingkat 

tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang berkomitmen 

untuk mencapai masyarakat yang berdaya. 

 Kemandirian 

Prinsip kemandirian adalah menghargai dan mengutamakan 

kemampuan yang dimiliki masyarakat. Konsep ini memandang 

masyarakat memiliki potensi dan kemampuan yang sedikit. Mereka 

memiliki kemampuan untuk belajar tentang pengetahuan yang 

mendalam tentang kendala-kendala yang dimiliki, mengetahui situasi 

dan kondisi lingkungan, memiliki tenaga kerja dan kemauan, dan 

memiliki norma-norma yang berlaku bermasyarakat. Potensi-potensi 

tersebut harus dimanfaatkan dan dijadikan modal dasar bagi proses 

pemberdyaan. Bantuan dari orang lain bersifat materiil dipandang 

sebagai penunjang sehingga tidak membuat masyarakat menjadi 

tingkat kemandirian. 

 Berkelanjutan 

Program-program pemberdayaan yang dilakukan harus berkelanjutan. 

Meskipun setiap program pemberdayaan selalu melibatkan peran 

pendamping dalam pelaksanaannya, namun program pemberdayaan 

yang dilakukan secara berkelanjutan dapat berkurang dan hilang 
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seiring kemampua masyarakat yang terus berkembang dalam 

mengelola program yang ada. 

2.1.6 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan-tujuan yang dijelaskan 

menurut Mardikanto (2017:202) terdapat enam tujuan dari kegiatan 

pemberdayaan masyarakat, yaitu: 

1. Perbaikan kelembagaan (better institution). Kegiatan perbaikan 

kelembagaan diharapkan mampu memperbaiki pengembangan 

jaringan-jaringan kemitraan usaha. 

2. Perbaikan usaha (better business). Perbaikan sistem pendidikan, 

perbaikan terhadap aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan 

diharapkan mampu memperbaiki bisnis yang dilakukan. 

3. Perbaikan pendapatan (better income). Perbaikan bisnis yang berhasil 

dilakukan diharapkan dapat memperbaiki pendapatan yang diperoleh, 

termasuk pendapatan dari tiap-tiap masyarakat. 

4. Perbaikan lingkungan (better environment). Ketika perbaikan 

pendapatan terwujud diharpkan terjadi perbaikan lingkungan baik dari 

segi fisik maupun sosial. Hal ini karena seringkali penyebab 

kerusakan lingkungan adalah berawal dari kemiskinan dan tingkat 

pendapatan yang rendah. 

5. Perbaikan kehidupan (better living). Tingkat pendapatan dan kondisi 

lingkungan yang berubah menjadi lebih baik dirapkan mampu 

memperbaiki keadaan kehidupan setiap masyarakat. 
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6. Perbaikan masyarakat (better community). Kehidupan yang lebih baik 

dari segi sosial maupun fisik akan mampu membuat kehidupan 

bermasyarakat menjadi lebih baik. 

2.2 Definisi Komunikasi 

Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan interaksi 

antara satu dengan lainnya. Interaksi yang dilakukan selalu terdapat 

komunikasi untuk saling memenuhi kebutuhannya. Komunakasi tersebut 

terdapat pesan yang disampaikan baik secara verbal ataupun non verbal 

yang disampaikan dan diterima oleh pelaku komunikasi. Oleh karena itu 

manusia tidak dapat menghindari kegiatan komunikasi. 

Menurut Carl I. Hovland mendefinisikan komunikasi sebagai proses 

dimana seseorang atau komunikator menyampaikan rangsangan seperti 

bahasa untuk mengubah perlaku orang lain atau bisa kita sebut dengan 

komunikasi (Effendy, 2002:48). Sehingga komunikasi dapat diartikan 

sebagai proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator 

kepada komunikan melalui saluran tertentu yang memberikan pengaruh 

atau feedback. Adanya feedback maka kita mengetahui apakah pesan 

tersebut berhasil disampaikan atau tidak.  

Banyak yang beranggapan bahwa komunikasi merupakan kegiatan 

yang mudah dilakukan siapa saja. Namun nyatanya banyak kegagalan 

dalam komunikasi tersebut. Komunikasi dapat dikatakan berhasil jika 

pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan sesuai dengan 

apa yang dimaksud. Dengan adanya pemikiran tersebut maka terbentuklah 
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unsur-unsur komunikasi, yaitu komunikator atau penyampai pesan, 

komunikan atau penerima pesan, saluran, efek, dan pesan. 

Difusi merupakan sebuah tipe khusus dalam komunikasi. Difusi 

adalah proses dimana informasi tersebar kepada anggota sistem 

sosial(Hanafi, 1986:23). Pengkajian difusi adalah mencari tahu mengenai 

pesan-pesan yang berupa gagasan baru, sedangkan pengkajian komunikasi 

mengenai telaah terhadap semua bentuk pesan. 

Pesan yang disampaikan dalam kasus difusi adalah pesan yang 

bersifat “baru”. Hal tersebut akan menyebabkan perbedaan tingkah laku 

dalam penerimaan pesan yang berupa inovasi. Pada riset komunikasi kita 

fokus pada usaha-usaha untuk merubah pengetahuan atau sikap dengan 

merubah bentuk sumber, pesan, saluran atau penerima dalam proses 

komunikasi. Tetapi, dalam riset difusi fokus perhatian dilakukan kepada 

terjadinya perubahan tingkah laku yang tampak (overt behavior) yaitu 

menerima atau menolak ide-ide baru daripada hanya sekedar perubahan 

dalam pengetahuan dan sikap saja. 

 

2.2.1 Komunikasi Sosial 

Komunikasi sosial terjadi antar individu dalam kehidupannya di 

masyarakat yang memiliki konteks dalam segala dimensi kehidupan 

manusia. Seluruh dimensi kehidupan manusia dipenuhi dengan 

komunikasi. Komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa brkomunikasi itu 

penting untuk dapat membangun konsep diri, aktualisasi diri, untuk 
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kepentingan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, tehindar dari tekanan 

dan tegangan. 

Komunikasi sosial dalam perspektif ilmu komunikasi berguna 

sebagai penyampaian informasi kepada masyarakat tentang pembangunan, 

memberikan masyarakat kesempatan kepada masyarakat untuk berperan 

secara aktif dalam proses pembuatan keputusan melalui dialo, serta 

mendidik tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan 

dibidang komunikasi sebagai bentuk wawasan berfikir dan pemberdayaan 

masyarakat secara meyeluruh. 

Unsur komunikasi secara umum juga berlaku dalam komunikasi 

sosial (Kardian,2016:10). Secara ringkas proses sederhana komunikasi 

meliputi komunikator sebagai sumber megirimkan pesan melalui saluran 

kepada komunikan sebagai penerima. Pesan-pesan dalam komunikasi 

sosial lebih bersifat univesal, tidak ditujukan kepada satu orang atau 

kelompok tetentu, dengan kata lain pesan yang ditujukan kepada 

masyarakat luas melalui bebagai cara-cara penyampaian pesan, mulai dari 

komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, hingga komunikasi 

pembangunan.  

   

2.2.2 Komunikasi Antarpribadi 

Komunikasi antarpribadi tejadi dalam bentuk khusus komunikasi 

antar pribadi yang memiliki respon vebal maupun non-vebal yang tejadi 

secara langsung. Komunikasi antar pribadi tejadi dalam jaraka dekat. 
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pihak-pihak yang berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara 

langsung dan simultan. 

Komunikasi antar pribadi sering disebut degan dyadic 

communication yaitu komunikasi antar dua orang, dimana tejadi kontak 

langsung dalam betuk percakapan. Komunikasi jenis ini biasa belangsung 

dengan berhadapan muka (face to face) ataupun bisa juga melalui media 

telepon. Ciri khusus dari komunikasi antar pribadi adalah sifatnya yang 

dua arah atau timbal balik (two ways communication). Namun, komunikasi 

antar pribadi melalui tatap muka mempunyai satu keuntungan dimana 

melibatkan perilaku nonverbal yang sangat menentukan jarak sosial dan 

keakraban (Liliweri,1991:67). 

Bentuk utama dari komunikasi antar pribadi adalah komunikasi tatap 

muka, dimana komunikasi ini biasanya merupakan satu rangkaian 

pertukaran pesan antara dua individu dalam prses komunikasi, serta 

diantara individu tersebut berhasil menjalin suatu interaksi. Interaksi 

tesebut dapat berhasil karena antara individu yang melakukan komunikasi 

tersebutsaling mempertukarkan pesan secara bergantian. Keberadaan 

inteaksi antar individu inilah yang menunjukkan bahwa komunikasi antar 

pribadi meghasilkan suatu umpan balik pada tingkat keterpengaruhan 

tetentu. Aksi dan reaksi secara langsung telihat karena jarak fisik 

partisipan yang dekat sekali. Inteaksi dalam komunikasi antar pribadi, 

dapat meghasilkan berupa suatu perubahan pendapat, sikap, perilaku dan 

tindakan tetentu.     
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2.2.3 Komunikasi Kelompok 

Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan 

bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, 

megenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari 

kelompok tesebut (Kardian,2016:67). Kelompok ini misalnya adalah 

keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecah masalah, atau suatu 

komite yang tengah rmelakukan diskusi untuk pengambilan suatu 

keputusan. Dalam komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi 

antar pribadi. Karena itu teori komunikasi antar pribadi berlaku juga dalam 

komunikasi kelompok. 

Effendy mendefinisikan bahwa komunikasi kelompok (grup 

communication) temasuk komunikasi tatap muka karena komunikator dan 

komunikan berada dalam situasi saling berhadapan dan saling melihat 

(Kardian,2016:68). Komunikasi kelompok adalah komunikasi dengan 

sejumlah komunikan. Karena jumlah komunikan tersebut dapat 

meimbulkan konsekuensi, maka komunikasi kelompok diklasifikasikan 

mejadi komunikasi kelompok besar dan komunikasi kelompok kecil. 

Dasar pegklasifikasiannya bukan jumlah yang dihitung secara matematis, 

melainkan kesempatan kesempatan komunikan dalam meyampaikan 

tanggapannya. 

Dapat dimaknai bahwa kelompok merupakan bagian yang tidak 

dapat dilepaskan dari aktivitas sehari-hari. Kelompok merupakan wahana 

bagi setiap orang untuk dapat mewujudakan harapan dan keinginannya 

berbagi semua informasi dalam hampir semua aspek kehidupan. 
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Komunikasi kelompok dapat mejadi sarana untuk mengungkapkan semua 

persoalan-persoalan pribadi, sarana meningkatkan pegetahuan anggotanya 

dan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang tedapat dalam 

masyarakat.  

 

2.3 Komunikasi dalam Pemberdayaan Masyarakat 

2.3.1 Bentuk-bentuk Komunikasi dalam Pemberdayaan 

Kegiatan pengembangan masyarakat merupakan penerapan dari 

komunikasi pembangunan. Hal tersebut dapat dipahami karena kegiatan-

kegiatan tersebut saling mengisi dalam bidang komunikasi pembangunan. 

Sebutan yang dimaksud dalam kegiatan tersebut adalah penyuluhan, 

pengembangan masyarakat, dan pendidikan nonformal. Ketiga kegiatan 

tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan masyarakat. 

1. Pendidikan nonformal 

Setiap individu masyarakat membutuhkan pembelajaran agar dapat 

memenuhi kebutuhan dasarnya seperti membaca dan menulis. Tidak 

semua masyarakat memiliki kesempatan untuk dapat bersekolah karena 

keterbatasan biaya, kesadaran orang tua, dan terbatasnya sarana 

pendidikan didaerah tempat tinggal. 

Pendidikan nonformal dilaksanakan untuk menjadikan individu 

masyarakat yang tidak bersekolah dapat memiliki kemampuan 

fungsional dalam membaca, menulis dan berhitung. Kemampuan 
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tersebut diharapkan dapat menjadikan anggota masyarakat tidak 

memiliki hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

2. Community Development 

Pengembangan masyarakat adalah kegiatan memberikan keterampilan 

kepada masing-masing warga desa, termasuk kemampuan 

berorganisasi dan mengelola kegiatan. Aktifitas ini dilakukan agar 

masyarakat menjadi aktif dan dinamis kehidupannya. 

Pengembangan masyarakat ini dapat digunakan untuk menyelesaikan 

masalah ekonomi masyarakat. Seringkali permasalahan pekerjaan yang 

tidak mencukupi untuk menghasilkan nafkah yang dibutuhkan 

keluarga. mereka membutuhkan keterampilan agar dapat menambah 

pengahsilan disamping pekerjaan utamanya. selain itu ada kegiatan 

pengembangan masyarakat lainnya berupa pembentukan kelompok 

usaha bersama. kelompok usaha ini kemudian dibina agar usaha mereka 

dapat meningkat. 

 

3. Penyuluhan 

Menurut Clar et all, Penyuluhan merupakan jenis khusus pendidikan 

pemecahan masalah yang berorientasi pada kegiatan yang mengajarkan 

sesuatu, mendemonstrasikan, dan memotivasi, tapi tidak melakukan 

pengaturan (regulating) dan juga tidak melaksanakan program yang 

nonedukatif  (Nasution, 1996:11) 

Penyuluhan adalah kegiatan yang mengajak agar orang sadar dan mau 

melaksanakan ide-ide baru. Pada hakikatnya penyuluhan adalah usaha 
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untuk mengubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. 

Penyuluhan merupakan suatu usaha menyebarluaskan ide-ide baru agar 

masyarakat tertarik dan melaksanakannya dalam kehidupan 

masyarakat. Penyuluhan juga merupakan suatu kegiatan mendidik 

masyarakat, memberikan pengetahuan, informasi, dan kemampuan 

baru agar masyarakat dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang 

baik. 

2.3.2 Partisipasi dalam Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat 

Upaya penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan dapat dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan 

masyarakat yang dalam praktiknya melalui kegiatan komunikasi 

pembangunan. Tujuan dari komunikasi pembangunan tidak terbatas pada 

memasyarakatkan pembangunan dan penyampaian pesan-pesan 

pembangunan saja, tetapi yang lebih penting adalah untuk menumbuhkan, 

menggerakkan dan memelihara partisipasi masyarakat dalam proses 

pembangunan. Oleh sebab itu, komunikasi pembangunan merupakan cara 

yang harus ditempuh untuk membangkitkan dan mengembangkan 

partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. 

Terdapat beberapa tahapan dalam komunikasi pembangunan yang 

dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan pemberdayaan, yaitu : 

1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi 

Kesadaran masyarakat akan bisa tumbuh jika masyarakat telah 

mengetahui tentang : 
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a. Adanya masalah yang sedang dihadapi dan memerlukan upaya 

untuk menyelesaikannya. 

b. Adanya kemampuan dari masyarakat sendiri untuk memecahkan 

masalah tersebut. 

c. Pentingnya partisipasi setia warga masyarakat dalam pemecahan 

masalah melalui kegiatan pembangunan. 

d. Adanya rasa percaya diri dari setiap warga bahwa mereka sanggup 

memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pelaksanaan 

pembangunan. 

Oleh karena itu, kegiatan komunikasi pembangunan harus mampu 

menyampaikan pesan-pesan informatif dan persuasif yang relevan 

sehingga mampu menumbuhkan, menggerakkan, dan menjamin 

terpeliharanya hubungan antar individu. 

2. Menginformasikan tentang adanya kesempatan bagi masyarakat untuk 

berpartisipasi 

Seringkali partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan tidak 

nampak karena merasa tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi 

atau dibenarkan berpartisipasi, khususnya mengenai pengambilan 

keputusan dalam perencanaan pembanguna, pemantauan dan evaluasi, 

serta pemanfaatan hasil pembangunan yang akan dicapai. 

Karena itu, komunikasi pembangunan harus dapat menjelaskan tentang 

segala hak dan kewajiban setiap warga masyarakat di dalam proses 

pembangunan yang dilaksanakan, serta pada bagian apa masyarakat 
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dapat berpartisipasi dan bentuk partisipasi seperti apa yang dapat 

dilakukan. 

3. Menunjukkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk 

berpartisipasi 

Ketidakmunculan partisipasi dari masyrakat dalam pembangunan dapat 

terjadi rasa tidak percaya diri atau merasa tidak memiliki kemampuan 

untuk berpartisipasi. Sehubungan dengan itu, melalui komunikasi 

pembangunan, harus ditunjukkan kepada msyarakat tentang adanya: 

a. Kemampuan yang telah dimiliki masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam pembangunan. 

b. berbagai macam peluang dan potensi yang dapat dimanfaatkan dan 

dikembangkan agar masyarakat dapat mampu berpartisipasi. 

c. berbagai upaya untuk dapat meningkatkan kemampuan masyarakat 

(pengetahuan, keterampilan, sikap), agar mereka dapat 

berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan. 

d. menggerakkan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi 

Keadaan yang umumnya terjadi dan menyebabkan tidak tumbuhnya 

masyarakat dalam pembangunan adalah pembangunan adalah karena 

masyarakat hanya diminta untuk berpartisipasi dalam memberikan 

bantuan, tanpa mengetahui dengan jelas tentang manfaat apa yang akan 

mereka dapatkan dan rasakan. 

Selain itu, masyarakat juga kurang atau tidak diberikan informasi yang 

jelas tentang kesempatan-kesempatan yang disediakan baginya untuk 
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berpartisipasi dalam memanfaatkan hasil pembangunan yang akan dicapai 

nantinya. Oleh sebab itu, dengan menggunakan komunikasi pembangunan 

harus dapat dijelaskan tentang manfaat serta kesempatan yang tersedia 

atau diberikan kepada masyarakat, untuk menerima atau merasakan 

manfaat hasil pembangunan tersebut. 

2.3.3 Tingkat Partisipasi dalam Komunikasi Pemberdayaan 

Dilihat dari tingkatan atau tahapan partisipasi, Wilcox dalam Mardikanto 

(2017:86) berpendapat adanya 5 tingkatan dalam partisipasi, yaitu: 

1. Memberikan informasi 

2. Konsultasi (consultation): yaitu menawarkan pendapat, sebagai 

pendegar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak 

telibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut. 

3. Pengambilan keputusan bersama (deciding together), dalam arti 

memberikan dukungan terhadap ide, gagasan tersebut. 

4. Bertindak bersama (acting together), dalam arti tidak sekedar ikut 

dalam pengambilan keputusan, tetapi juga telibat dan menjalin 

kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya. 

5. Memberikan dukungan (supporting independent community interest) 

dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, 

dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan. 

2.4 Definisi Konseptual 

1. Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan 

dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat 
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mewujudkan jati diri, harkat dan martabat secara maksimal untuk 

bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri dibidang ekonomi, 

sosial, agama dan budaya. 

2. Komunikasi 

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh 

komunikator kepada komunikan melalui saluran tertentu yang 

memberikan pengaruh atau feedback. 

3. Komunikasi Pemberdayaan 

Komunikasi pemberdayaan adalah proses komunikasi yang 

melibatkan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan potensi 

yang dimiliki masyarakat.  

4. Partisipasi Dalam Komunikasi Pemberdayaan 

Partisipasi dalam komunikasi pemberdayaan adalah aktifitas 

masyarakat untuk mengambil bagian dalam komunikasi 

pemberdayaan yang berkaitan dengan memberikan informasi, 

konsultasi, pengambilan keputusan bersama, bertindak bersama, dan 

memberikan dukungan. 
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2.5 Definisi Operasional  

Tabel 2.2 Definisi Operasional 

No Variabel Indikator 

 
- tingkat 

keseringan 

responden 

diterpa 

komunikasi 

pemberdayaan 

- seberapa sering responden 

diterpa komunikasi 

pemberdayaan dari 

pemerintah desa 

- seberapa sering responden 

diterpa komunikasi 

pemberdayaan dari pengurus 

desa wisata 

- seberapa sering responden 

diterpa komunikasi 

pemberdayaan dari 

masyarakat yang telah lebih 

dulu berpartisipasi 

 
- partisipasi 

masyarakat 

megikuti 

bentuk-bentuk 

komunikasi 

pemberdayaan 

kegiatan 

pemberdayaan  

- seberapa sering responden 

mengikuti kegiatan 

penyuluhan 

- Seberapa sering responden 

mengikuti musyawarah 

- Seberapa sering responden 

megikuti kegiatan anjang sana 

 
- Partisipasi 

melalui 

komunikasi 

kelompok 

- Seberapa sering responden 

memberikan informasi dalam 

kegiatan musyawarah 

- Seberapa sering responden 

memberikan tanggapan dalam 

kegiatan musyawarah 

- Seberapa sering responden 

telibat dalam pengambilan 

keputusan 

- seberapa sering responden 

menjalin kerjasama dalam 

kegiatan pemberdayaan 

- Seberapa sering responden 

memberikan dukungan berupa 

masukan atau saran dalam 

kegiatan musyawarah  

 
- Partisipasi 

melalui 
komunikasi 

antar pribadi 

- Seberapa sering responden 

melakukan diskusi dengan 
pengurus desa wisata 

- seberapa sering responden 

bertanya kepada pengurus 
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desa wisata megenai 

pemberdayaan 

- Seberapa sering responden 

- Seberapa sering responden 

memberikan pendapat ketika 

berdiskusi dengan pengurus 

desa wisata 

- seberapa sering responden 

memberikan masukan dan 

saran kepada pengurus desa 

wisata  

 


