
BAB I 

PENDAHULUAN 

Dewasa ini usaha peternakan kelinci semakin berkembang. Peternak rata-

rata mendapatkan hasil yang bagus karena pasar berpihak pada kelinci,yang 

dimana daging kelinci juga diminati di pasaran namun banyak permasalahan yang 

menghambat perkembangan kelinci. Kendala utamanya adalah sulitnya 

melakukan pengawasan dan pengendalian penyakit dalam pemeliharaan. 

Penyuluhan merupakan salah satu upaya atau usaha untuk merubah perilaku 

peternak dan keluarganya agar tahu, mau, dan mampu serta dapat memecahkan 

masalahnya sendiri dalam suatu usaha sehingga dapat meningkatkan hasil usaha 

dan tingkat kehidupannya. Kegiatan penyuluhan pada prinsipnya merupakan 

kegiatan komunikasi. 

Kecamatan Sumowono merupakan salah satu kecamatan yang ada di 

Kabupaten Semarang dengan potensi ternak yang beragam,salah satunya ternak 

kelinci, dahulu peternakan kelinci di Kecamatan Sumowono dahulu masih 

diusahakan sebagai peternakan keluarga yang bersifat sambilan kegiatan dengan 

budidaya dan masih sangat sederhana. Perkembangan usaha ternak kelinci saat ini 

pun makin berkembang  dengan pendekatan yang dilakukan secara intensif 

maupun kelompok. Perkembangan usaha peternakan ke arah yang lebih baik ini 

didasari  oleh keinginan dari peternak dalam mengembangkan usahanya.  

Komunikasi merupakan suatu proses dimana sumber informasi bermaksud 

untuk menyampaikan pikiran, pesan atau informasi kepada orang lain sehingga 
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dapat mempengaruhi orang tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. Proses 

komunikasi yang efektif memerlukan media atau saluran komunikasi sebagai alat 

pembawa pesan yang disampaikan sumber kepada para penerima dalam 

melaksanakan komunikasi, sehingga akan terjadi perpindahan materi ilmu dan 

teknologi dari komunikator kepada komunikan. Media komunikasi dilihat dari 

bentuknya dapat dikelompokkan atas : (1). Media cetak (printed media) yang 

mencakup surat kabar, buku, pamflet, brosur, poster, leaflet, folder dan lain-lain 

dan  (2) Media elektronik, seperti TV, film, slide, radio, dan lain-lain.  

Pemilihan media komunikasi harus disesuaikan dengan penerima atau 

sasaran agar informasi yang disampaikan bermanfaat. Pemilihan media folder 

digunakan untuk meningkatkan pengetahuan peternak kelinci. Tentang penyakit 

Kudis (Scabies), karena media folder mempunyai beberapa kelebihan, yaitu : 

dilihat dari segi biaya sangat murah, praktis, hanya membahas satu masalah, 

mudah dibawa, dalam membuat folder dibutuhkan waktu yang relatif pendek, 

dapat dibuat dalam jumlah yang besar. Kekurangan dari media folder adalah 

kesulitan dalam menyusun kalimat yang mudah dimengerti oleh sasaran dan tidak 

efektif apabila digunakan oleh sasaran yang buta huruf.  Penggunaan bahasa 

keseharian (daerah) pada media folder diharapkan agar masyarakat dapat mudah 

menerima informasi yang diberikan.  

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

media folder terhadap peningkatan pengetahuan peternak tentang penyakit Kudis 

(Scabies)  dan untuk mengetahui pengaruh yang lebih baik antara media folder 

bahasa Indonesia dan media folder bahasa Jawa terhadap tingkat pengetahuan 
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peternak tentang penyakit Kudis (Scabies)  atau yang lebih dikenal dengan 

penyakit pada kuku ternak kelinci. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini 

adalah dapat membantu dalam menumbuhkan kesadaran peternak kelinci tentang 

adanya penyakit Kudis (Scabies)  dan sebagai bahan informasi, bahwa media 

komunikasi cetak folder dapat digunakan sebagai alternatif media dalam 

membantu proses penyampaian informasi kepada sasaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


