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Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengevalua
si sejauh mana efektifltas siaran TVRI Program Pembangunan 
Desa di kalangan petani. Pertanyaan utama yang,dicoba ditelu
suri adalah tentang minat petani dan sejauh mana acara 
Program Pembangunan Desa yang ditayangkan TVRI telah memberi
kan manfaat bagi petani. 

Lokasi penelitian secara purposive ditentukan di desa 
Kalianyar, kecamatan Kapas, Bojonegoro. Jumlah petani yang 
diwawancarai sebanyak 100 responden dan semuanya dipilih 
secara acak s ederhana . 

Beberapa te:muan pokok yang diperoleh dalam peneli tian 
ini adalah sebagai berikut: (1) acara televisi yang disukai 
petani umumnya adalah yang sifatnya menghibur , terutama 
sinetron dan drama telenovela, (2) sebagian besar petani 
cender~ng lebih sering dan lebih meminati acara-acara tele
visl swasta daripada acara-acara yang di tayangkan TVRI, ( 3) 
acara Program Pembangunan Oesa TVRI dalam banyak hal ternyata 
jarang di tonton dan kurang diminati petani karena dinilai 
cara penyajiannya tidak menarik, di samping jam siarnya juga 
dinilai kurang tepat, (4) acara Program Pembangunan Desa yang 
sifatnya monolog atau hanya berupa penyuluhan yang sepihak 
umumnya kurang disukai petani. Petani yang terutama kurang 
menyukai adalah mereka yang berpendidikan tinggi I dan ( 5) 
kendati substansi yang disampaikan relatif bisa dipahami 
petani, tetapi sayang sekali informasi yang disampaikan dalam 
acara Program Pembangunan Desa ternyata dinilai petani tidak 
memberikan manfaat yang berarti dalam menambah pengetahuan 
dan ketrampilan mereka. 

Bagi pihak TVRI dalam usahanya untuk terus meningkatkan 
fungsinya sebagai media penyampai pesan-pesan pembangunan, 
setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan., yaitu: (1 ) 
bagaimana caranya membuat paket-paket yang bertujuan sama 1 

tetapi da1arn kemasan baru yang 1ebih atraktif dan bisa mena
rik perhatiari petani sebagai kelompok sasaran, dan (2 ) bagai
mana caranya mengimbangi penyampaian informasi pembangunan 
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