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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada umumnya ayam kampung dipelihara di pedesaan secara tradisional, 

tanpa pemberian pakan dan kandang yang baik, tidak melakukan pengendalian 

penyakit dan sebagainya, oleh sebab itu produktivitasnya rendah baik telur 

maupun daging. Kendala utamanya adalah kurang intensifnya pemeliharaan ayam 

kampung secara maksimal. 

Kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi daging ayam kampung dewasa 

ini terus-menerus meningkat seiring dengan meningkatnya taraf hidup 

masyarakat. Sementara itu, angka produksi ayam kampung pedaging belum dapat 

mengimbangi pertumbuhan permintaan pasar. Oleh karena itu, usaha budi daya 

ayam kampung ini perlu dikembangkan. Pertumbuhan permintaan pasar terhadap 

daging ayam kampung dipengaruhi oleh berubahnya pola konsumsi makanan 

masyarakat dan banyaknya kuliner dari daerah-daerah yang menggunakan daging 

ayam kampung sebagai bahan baku utama. 

Penyuluhan  merupakan ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses 

perubahan pada individu serta masyarakat menjadi lebih baik. Kegiatan 

penyuluhan pada prinsipnya merupakan kegiatan komunikasi. Di dalam 

penyuluhan dikenal dengan berbagai macam media, antara lain: 

orang/instutitusi/lembaga, media elektronik, media cetak. Media elektronik 

misalnya: Televisi (TV), radio, media film dll. Sedangkan media cetak misalnya: 
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surat kabar, brosur, poster, booklet dll. Salah satu media yang digunakan dalam 

proses penyuluhan adalah media booklet. 

Pemilihan media penyuluhan harus disesuaikan dengan sasaran, supaya 

informasi yang disampaikan bermanfaat. Pemilihan media booklet dalam kegiatan 

penyuluhan mempunyai tujuan, agar sasaran dapat memperoleh informasi yang 

lebih jelas dan lengkap. 

 Booklet merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk 

menyebarluaskan informasi secara lengkap. Media booklet merupakan media yang 

dapat menarik perhatian karena di dalamya selain terdapat tulisan juga terdapat 

beberapa gambar. Media booklet dapat dijadikan sebagai media (alat peraga) yang 

ditujukan pada banyak orang. 

Tujuan dilakukanya penelitian untuk mengetahui pengaruh penyuluhan 

dengan media booklet terhadap tingkat pengetahuan peternak ayam kampung 

tentang pemeliharaan secara intensif di Desa Jatirejo Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang. Manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan informasi dan 

tambahan  pengetahuan bagi petenak ayam kampung tentang pemeliharaan secara 

intensif. 

 

 

 

 

 

 


