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A. Pendahuluan 

“Dimana bumi diinjak, disitu langit dijunjung”. Demikian pepatah mengajarkan kepada kita 

mengenai etika hidup di tempat orang lain bahwa setiap orang harus bisa menyesuaikan diri 

dengan nilai dan norma yang berlaku dalam sebuah masyarakat jika berada dalam masyarakat 

tersebut.  Setiap orang yang hidup di tempat orang lain dituntut untuk dapat menyesuaikan diri 

dengan tata aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut agar dapat diterima sebagai bagian 

dari masyarakat. Sebagai konsekuensinya, kita harus mempelajari berbagai aspek yang dalam 

masyarakat tersebut. Terlebih lagi bila akan melakukan kegiatan di dalam masyarakat, maka 

menjadi suatu keharusan bagi kita sebagai orang luar untuk dapat memahami dengan sebaik-

baiknya keadaan sosial dan budaya masyarakat tersebut. 

 

Dalam kegiatan KKNM, mahasiswa dituntut untuk melakukan berbagai pendekatan di dalam 

rangka lebih memahami keadaan masyarakat tempat lokasi kegiatan KKNM tersebut 

dilaksanakan.  Pendekatan yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah: (1) melakukan proses 

pemahaman keadaan masyarakat, dan (2) melakukan pendekatan sosial.   Proses pemahaman 

keadaan masyarakat pada dasarnya adalah upaya kita di dalam lebih memahami keadaan sosial 

dan budaya masyarakat dengan di dasarkan pada analisis terhadap unsur-unsur  masyarakat 

sebagai bagian dari suatu sistem sosial dan proses-prosesnya.  Pendekatan sosial adalah 

pendekatan yang dilakukan di dalam rangka menjalin komunikasi dan menumbuhkan partisipasi 

dari masyarakat. 

 

B. Unsur-unsur Masyarakat 

Dalam memahami masyarakat ada beberapa konsep dasar yang perlu diketahui, yaitu: 

1. Masyarakat 

a. Masyarakat  adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi  menurut suatu sistem 

adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas 

bersama. 

b. Masyarakat didefinisikan sebagai suatu kesatuan hidup manusia, yang menempati suatu 

wilayah nyata, dan yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat, serta yang 

terikat oleh suatu rasa identitas komunitas. 

Segi statis masyarakat: Struktur Masyarakat,  yang merujuk pada adanya susunan dari  

posisi, status, dan peranan anggota dari masyarakat tersebut. 

Segi dinamis: Fungsi Masyarakat, yang merujuk pada peranan yang harus dijalankan dari 

posisi atau kedudukan dari tiap anggota masyarakat  tersebut. 

 



2. Struktur Sosial 

Menurut Veeger (1992) struktur sosial merujuk pada pola interaksi tertentu yang kurang 

lebih tetap dan mantap, yang terdiri dari jaringan relasi-relasi sosial hirarkis dan pembagian 

kerja tertentu dan ditopang oleh kaidah-kaidah, peraturan-peraturan, dan nilai-nilai budaya. 

Struktur sosial suatu masyarakat meliputi berbagai kelompok yang terjadi dari orang banyak 

dan meliputi pula lembaga-lembaga di dalam mana orang banyak tadi ikut ambil bagian.  

Dalam hal ini lembaga-lembaga sosial atau kemasyarakatan itu adalah segala perbuatan, 

cita-cita dan perlengkapan kebudayaan yang mempunyai  sifat kekal serta yang bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

 

Struktur sosial suatu masyarakat  dapat digambarkan:  

(1) Sebagai  jaring-jaring  sejumlah “relasi sosial” dan “hubungan sosial” di dalam suatu pola 

atau kombinasi yang agak mantap unsur-unsurnya seperti misalnya tergambar dari suatu 

“jarak sosial”, suatu bentuk “integrasi” dan suatu jenis perbedaan “tingkatan” yang 

terdapat di antara pelaku-pelakunya dalam relasi dan hubungan sosial itu. 

Terjalinnya relasi sosial di sini dimaksudkan sebagai sejumlah kegiatan-kegiatan interaksi 

antara pelaku-pelaku tertentu, dapat menjadi pola yang stabil atau mantap dan menjadi 

rutin atau standar serta akhirnya dapat  dikatakan mengikuti pola yang stabil; dalam hal 

ini para pelaku masing-masing  mengikuti suatu cara bertindak yang mantap.  

Istilah hubungan sosial menunjuk kepada segi subjektif , yaitu aspek sikap dari para 

pelaku atau subjek yang bersangkutan yang dipelihara oleh proses komunikasi.  Istilah 

relasi sosial menunjuk kepada aspek interaksi yang objektif (dapat ditangkap atau 

dicatat sebagai secara lebih nyata oleh orang yang tidak menjadi pelaku). 

Istilah-istilah jarak sosial, integrasi sosial dan tingkatan sosial menggambarkan  dimensi-

dimensi sosial stuktural.  Hubungan sosial dan relasi sosial berlangsung karena terjadinya  

soal-soal yang pokok di antara para pelaku interaksi dan komunikasi itu melalui tiga 

buah aspek yang berupa pikiran atau pendapat, perasaan dan kemauan, yang 

ditunjukkan oleh dimensi-dimensi sosial sruktural tersebut.   Pengertian jarak sosial 

menunjuk kepada  kemungkinan relasi atau hubungan sosial antara para pelaku  

tertentu, mengingat sampai  berapa jauh orang-orang itu atau kelompok itu dapat 

bertemu.  Jarak sosial dapat diukur dari ciri-ciri: frekuensi  interaksi antara para pelaku: 

persesuaian pikiran atau pendapat antara pelaku dalam soal-soal pokok,khususnya 

mengenai mengenai mereka satu sama lain; intensitas perasaan para pelaku dalam soal-

soal pokok, khususnya terhadap diri mereka  satu sama lain; serta kekuatan , kemauan 

antar para pelaku itu. 

Pengertian integrasi sosial menunjuk kepada besar-kecilnya keselarasan  atau harmoni  

di dalam proses-proses sosial  dan dapat diukur meliputi ciri-ciri: koordinasi  dari 

interaksi-interaksi antara para pelaku;  konvergensi  pikiran antara para pelaku tersebut 

mengenai  soal-soal pokok; serta kemauan untuk berkoordinasi, kemauan untuk bekerja 

sama  di antara para pelaku. 

Pengertian tingkatan sosial  mengandung ciri-ciri: arah sepihak dalam hal interaksi para 

pelaku; pemikiran atau pendapat yang membedakan antara para pelaku tersebut, siapa 

yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah kedudukannya dalam soal-soal penting; 

perasaan  yang satu terhadap yang lain berupa perbedaan siapa yang lebih (superior) 



dan siapa yang kurang (inferior) dalam soal-soal yang penting; serta kemauan untuk 

berinisiatif atau mengikuti inisiatif orang lain dalam hal-hal yang penting. 

(2) Sebagai kombinasi atau susunan sejumlah “posisi” sosial yang berhubungan dan saling 

mengisi.  Pengertian posisi sosial menggambarkan titik-titik pusat atau pertemuan 

sejumlah relasi dan hubungan sosial yang berpusat atau bertemu pada diri para pelaku 

tertentu yang berintegrasi atau berkomunikasi.  Berdasarkan fungsi-fungsi tertentu dari 

pada interaksi yang menjadi ciri pelaku-pelaku tertentu, kita dapat membedakan 

sejumlah posisi yang berbeda.  Misalnya yang berfungsi memimpin menduduki posisi 

pemimpin atau yang berfungsi mengikuti  menduduki posisi pengikut 

 

3. Interaksi Sosial (bentuk umum proses sosial) 

a. Tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama 

b. Hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang 

perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan 

dengan kelompok manusia” 

Berlangsungnya  suatu proses interaksi  dapat didasarkan pada berbagai faktor antara lain 

faktor imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati.  Syarat terjadinya interaksi  adalah: (1) 

adanya kontak sosial dan (2) adanya komunikasi.  Bentuk-bentuk interaksi sosial  dapat 

berupa Kerjasama (cooperation), persaingan (competition), dan pertentangan atau 

pertikaian (conflict) 

 

4. Pranata Sosial (lembaga kemasyarakatan) 

a. ... Suatu ‘pola regulatif untuk interaktif’, yang kurang lebih mantap, dan terdiri dari 

sejumlah kaidah atau peraturan, nilai, ideologi, dan sebagainya. 

b. Fungsi: 

(1) Pedoman bagi anggota masyarakat untuk bertingkah laku dan bersikap 

(2) Menjaga keutuhan masyarakat 

(3) Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan pengendalian sosial 

(social control) 

c. Wujud konkritnya adalah ASOSIASI.  Sebagai contoh koperasi  merupakan lembaga 

kemasyarakatan, sedangkan Koperasi  Uni Desa  X  adalah asosiasi.  

5. Sistem Sosial 

a. Menekankan sifat saling hubungan dan saling ketergantungan unsur-unsur struktural 

dalam kehidupan manusia. 

b. Sistem Sosial mengandung unsur-unsur yang bersifat self maintaining and stabilizing 

(memelihara dan melestarikan diri) 

c. Elemen-elemen atau unsur-unsur  sistem sosial  mencakup: 

(1) Tujuan (end atau objectives); apa yang ingin dicapai, selalu dinyatakan secara 

eksplisit, pada beberapa hal tujuan dinyatakan dengan istilah kebutuhan (needs). 

(2) Kepercayaan (belief); merupakan anggapan yang diterima sebagai hal benar atau 

tidak benar. 

(3) Sentimen atau perasaan (sentiment); terjalin erat dengan kepercayaan dan bersifat 

ekpresif dan memperlihatkan apa yang dirasa atau “what we feel” tentang alam. 

(4) Norma-norma (norm); merupakan aturan atau tata tertib yang dipatuhi oleh warga 

sistem sosial. 



(5) Sanksi (sanction); dapat merupakan suatu pujian atau ganjaran bagi warga yang 

mematuhi norma-norma dan merupakan suatu hukum bagi warga yang tidak 

mematuhi norma-norma  yang telah diterima oleh warga system sosial. 

(6) Status peranan (Status-roles);  status atau kedudukan merupakan tempat  atau 

posisi seseorang , sedangkan peranan (role) merupakan aspek yang dinamis dari 

status. 

(7) Kekuasaan (power); adalah kesanggupan untuk menguasai orang lain.  Ada dua 

komponen penting, yaitu wewenang (authority) dan pengaruh (influence).  

Wewenang adalah hak yang dibenarkan kepada seseorang untuk mempengaruhi  

orang lain.  Pengaruh merupakan suatu kesanggupan untuk mengontrol orang lain 

tidak menggunakan wewenang. 

(8) Derajat sosial atau lapisan sosial (sosial rank); derajat sosial menghasilkan  suatu 

strata dalam masyararat yang biasa disebut dengan lapisan sosial (social 

stratification).  Lapisan sosial adalah sebagai akibat kedudukan sosial atau social 

position. 

(9) Fasilitas (facilities); adalah alat-alat, harta, barang-barang atau kemudahan-

kemudahan lainnya yang tersedia dan digunakan dalam sistem sosial tersebut untuk 

mencapai tujuannya 

(10) Wilayah (territoriality); adalah ruang tempat sistem sosial tersebut bertahan.  

6. Sosialisasi dan Proses Pemasyarakatan 

a. Disebut juga proses pemasyarakatan 

b. Suatu proses belajar mengajar yang melaluinya seorang individu belajar menjadi 

anggota masyarakat 

c. Proses sosialisasi terjadi melalui penanaman nilai-nilai dan pola perilaku yang harus 

dimasyarakatkan kepada individu, dan melalui pengembangan diri individu tersebut 

(kesadaran dan tanggung jawab) 

d. Proses sosialisasi akan berhasil bila individu tersebut melakukan internalisasi 

7. Stratifikasi Sosial (lapisan sosial) 

a. Penempatan orang dalam kedudukan bertingkat-tingkat dari atas ke bawah 

b. Dasar stratifikasi: 

(1) Kekayaan 

(2) Kekuasaan 

(3) Kehormatan 

(4) Ilmu pengetahuan 

 

C. Pendekatan Sosial 

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKNM sebagai bagian dari anggota lembaga 

pembaharu, yaitu perguruan tinggi tempat dimana menempuh strudinya tentunya harus 

menyadari dari sejak awal bahwa untuk keberhasilan kegiatan KKNMnya, haruslah mampu untuk 

menjalin komunikasi atau melakukan pendekatan terhadap khalayak masyarakat sasarannya.  

Pendekatan sosial di sini dimaksudkan adalah pendekatan yang dilakukan oleh mahasiswa 

terhadap khalayak masyarakat di tempat KKNM dilakukan, sehingga mahasiswa tersebut mampu 

untuk menjalin komunikasi dan menumbuhkan partisipasi dari masyarakat sasaran kegiatan 

KKNM. 



 Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam melaksanakan pendekatan terhadap 

masyarakat  ini, yang utama adalah bahwa masyarakat sasaran harus dijadikan subjek dan 

bukan objek dari kegiatan yang akan dilakukan di dalam KKNM.  Oleh karenanya masyarakat 

harus sebanyak mungkin dan sejauh mungkin dilibatkan dalam kegiatan, termasuk dalam proses 

perencanaan program.   

Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah mahasiswa harus sebanyak mungkin berusaha 

untuk dekat dengan masyarakat, yaitu dengan melihat berbagai kesamaan dirinya dengan 

masyarakat.  Di samping itu agar dapat tumbuh komunikasi yang efektif, maka mahasiswa 

tersebut harus berusaha memupuk kemampuan dirinya dalam berempati terhadap sasaran, 

sehingga dapat mengenal dengan lebih baik kebutuhan, sikap, kepercayaan dan norma-norma 

dari sasaran.  Di dalam rangka memperoleh pengakuan dan dukungan dari masyarakat, maka 

mahasiswapun haruslah dapat menjalin atau mendekati orang-orang yang ditokohkan atau 

yang menjadi pemimpin opini di masyarakat, baik yang berasal dari lembaga formal seperti 

kepala desa, ketua BPD atau ketua LKMD maupun dari tokoh-tokoh informal.  Selanjutnya di 

dalam memperlancar pelaksanaan kegiatan KKNM yang akan dilakukan, maka mahasiswa harus 

pula dapat mengenal dan mengapresiasi para petugas dari dinas instansi terkait yang ada di desa 

dimana KKNM dilaksanakan. 

  

D.    Model Perubahan 

Untuk terjadinya perubahan pada khalayak sasaran dari kegiatan KKNM yang akan dilakukan 

secara teoritis dikenal ada beberapa model yang bisa digunakan, yaitu: 

1. Model perubahan dari Goodenough, yang menekankan kerjasama antara agen pembaharu 

dengan warga masyarakat agar terjadi perubahan kebiasaan, sehingga dapat diadakan 

perubahan lingkungan masyarakat. 

2. Model perubahan tingkah laku dari Kunkel, yang menekankan terciptanya proses belajar 

dalam konteks sosial agar terjadi perubahan tingkah laku sehingga terjadi pembaharuan. 

3. Model reformasi dari Niehoff, yang beranjak dari adanya gagasan atau rencana yang 

diperkenalkan oleh pembawa inovasi kepada warga masyarakat, sehingga dari interaksi 

tersebut akan terjadi integrasi baru. 

4. Model orientasi proses dari Batten, yang menekankan pentingnya perubahan sikap dan 

tingkah laku, yang pada gilirannya menggugah partisipasi warga masyarakat untuk 

melaksanakan pembaharuan.  Perubahan sikap dan tingkah laku dihasilkan oleh proses 

pendidikan dan pengorganisasian sebagai hasil komunikasi dan kerjasama pekerja agen 

perubah dengan warga masyarakat itu sendiri.  

 

Dilihat dari mana sumber terjadinya perubahan, maka dikenal empat jenis perubahan sosial, 

yaitu: 

1. Perubahan imanen tidak terinduksi, yaitu jika anggota sistem sosial menciptakan dan 

mengembangkan ide baru tanpa pengaruh dari luar. 

2. Perubahan imanen terinduksi, yaitu jika anggota sistem sosial menciptakan dan 

mengembangakan ide baru dengan sedikit pengaruh dari pihak luar. 

3. Perubahan kontak selektif,  yaitu terjadi jika anggota sistem sosial terbuka pada pengaruh 

dari luar dan menerima atau menolak ide baru itu berdasarkan kebutuhan yang mereka 

rasakan sendiri. 

4. Perubahan kontak terarah atau perubahan berencana, yaitu perubahan yang disengaja 

dengan adanya orang luar atau sebagian anggota sistem bertindak sebagai agen pembaharu 



yang secara intensif berusaha memperkenalkan ide-ide baru untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan oleh lembaga dari luar. 

 

Sistem pendidikan formal dan non formal termasuk di dalamnya kegiatan penyuluhan 

merupakan bentuk dari perubahan berencana.  Di dalam perubahan berencana, yang sangat 

penting adalah dimensi waktu.  Dengan perubahan berencana akan memungkinkan perubahan 

dapat cepat terjadi sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.  KKNM dapat dikelompokkan sebagai 

bagian dari bentuk perubahan kontak terarah atau perubahan berencana, karena di dalam 

penyusunan programnya selain memperhatikan dimensi waktu agar terjadi perubahan 

sebagaimana diharapkan juga didasarkan atas keadaan dan kebutuhan dari khalayak sasaran, 

mahasiswa adalah orang di luar sistem sosial yang dapat berperan sebagai agen pembaharu.  

 

E.   Penyuluhan   

Salah bentuk kegiatan yang secara nyata dapat dilakukan oleh mahasiswa di dalam 

melaksanakan KKNMnya adalah penyuluhan.  Penyuluhan merupakan salah satu bentuk kongkrit 

dari pelaksanaan model-model perubahan khalayak masyarakat.  Penyuluhan pada dasarnya 

adalah suatu sistem pendidikan non formal atau luar sekolah, bagi tua dan muda yang 

dilaksanakan dengan  belajar sambil mengerjakan  (learning by doing) agar khalayak sasaran 

berubah perilakunya, sehingga mau dan mampu berperan sesuai dengan kedudukannya, serta 

mampu mengatasi masalah yang dihadapinya.  Perubahan perilaku yang dimaksud adalah 

terjadinya perubahan di dalam pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagaimana yang 

diharapkan. 

Dilihat dari metodenya atau cara mempertemukan penyuluh dengan khalayak sasaran yang 

disuluh dikenal ada tiga metode penyuluhan, yaitu: 

1. Metode pendekatan masal. Metode ini tepat di dalam menggugah kesadaran dan 

ketertarikan khalayak sasaran terhadap suatu inovasi.  Yang termasuk metode ini adalah 

ceramah atau rapat, siaran pedesaan, pertunjukan film, penyebaran brosur dan pameran. 

2. Metode pendekatan kelompok.  Metode ini tepat di dalam menumbuhkan kemampuan 

evaluatif atau penilaian dan dalam memberikan rangsangan pada khalayak sasaran 

penyuluhan agar mencoba suatu inovasi. Contoh dari metode ini adalah diskusi kelompok, 

kursus tani, demonstrasi plot (demplot), karyawisata, temu lapang. 

3. Metode pendekatan perorangan. Metode ini tepat di dalam memberikan keyakinan kepada 

khalayak sasaran agar mau menerapkan suatu inovasi.  Contoh dari metode ini adalah 

kunjungan rumah atau anjangsana, anjangkarya, surat-menyurat dan hubungan telpon. 

 

Beberapa Metode Penyuluhan 

1. Anjangsana, anjangkarya 

Anjangsana adalah kunjungan ke rumah terutama pada tokoh tani agar mau menjadi penyuluh 

sukarela bagi anggota masyarakat di lingkungan pengaruhnya. Sedangkan anjangkarya adalah 

kunjungan ke lahan tani agar petani mampu melaksanakan contoh penerapan inovasi yang 

direkomendasikan. 



2. Pertemuan umum, ceramah, diskusi 

Pada pertemuan umum pesertanya campuran dan banyak, sedangkan informasinya tertentu 

untuk dipertimbangkan lagi dan dilaksanakan kemudian hari. Pada ceramah, pesertanya lebih 

homogen, baik dalam pengetahuan maupun kepentingannya.  Materi yang disampaikan lebih 

spesifik dan lebih mendalam, dapat segera dipertimbangkan untuk pengadopsiannya. Pada 

diskusi, para pesertanya lebih terbatas dan terjadi tukar pendapat, baik pengetahuan maupun 

pengalamannya. Metode diskusi dipandang efektif dan efisien di dalam menumbuhkan 

kreativitas dan tanggungjawab dan mempercapat proses adopsi karena terjadi interaksi diantara 

anggota kelompok. 

3. Demonstrasi cara dan hasil 

Metode ini dapat mempertunjukkan cara-cara atau hasil dari cara tersebut yang dianjurkan 

dengan menggunakan teknologi baru.  Demonstrasi cara bukan suatu percobaan tetapi suatu 

percontohan yang telah diyakini kebaikan dan keberhasilannya.  Pada demonstrasi hasil 

dipertunjukkan hasil dari cara baru yang lebih meyakinkan dapat meningkatkan hasil dan cocok 

bagi daerah tersebut. Metode ini baik untuk menambah pengetahuan, mengubah sikap dan 

menambah keterampilan peserta demonstrasi.  Kegiatan ini memerlukan persiapan yang matang, 

baik tempat, waktu maupun sarana penunjangnya. 

4. Karyawisata atau widiawisata 

Metode ini adalah metode kelompok yang berkarya sambil berwisata atau menambah ilmu 

sambil berwisata.  Tajuannya adalah memahami sesuatu cara usahatani yang berhasil di daerah 

lain yang kondisi alamnya identik dengan keadaan alam tempat asal para peserta widiawisata. 

5. Kursus tani 

Metode ini adalah proses belajar mengajar di ruangan kelas dan di lapangan dengan pendekatan 

kelompok, biasa terhadap tokoh-tokoh tani atau orang yang dianggap potensial untuk bisa 

menyebarkan inovasi pada anggota yang lainnya.  Dari hasil belajar mereka diharapkan dapat 

menerapkan di lingkungannya agar dapat dicontoh oleh petani disekitarnya. 

6. Pameran 

Metode pameran adalah untuk memperlihatkan secara sistematis tentang model, contoh, 

barang, peta, grafik, gambar benda hidup sebagai hasil dari suatu kegiatan yang dianjurkan.  

Pameran meliputi tiga tahap maksud komunikasi, yaitu: menarik perhatian, menggugah hati, dan 

membangkitkan keinginan. 

7. Siaran melalui radio 

Metode ini ditujukan khusus kepada petani dan keluarganya yang dapat mendengarkan acara 

siaran melalui radio dengan topic-topik pembicaraan tertentu. Agar metode ini lebih efektif, 

sebaiknya dikembangkan melalui pembinaan kelompok pendengar yang melakukan diskusi 

kelompok di tempat kediamannya.  

8. Kampanye 

Kampanye biasanya dilakukan dalam satu wilayah dan jangka waktu tertentu apabila terdesak 

untuk melakukan sesuatu bagi kepentingan masyarakat.  Syarat agar kegiatan tersebut berhasil, 

maka kampanye harus bermata acara tunggal dan dilancarkan sebagai jawaban terhadap masalah 

yang dihadapi bersama oleh sebagian besar petani. 
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