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ABSTRAK 

 

 Tujuan penelitian ini  untuk mengetahui gambaran perilaku berbagi informasi 

di kalangan Komunitas Petani Nyleneh. Seringkali kita beranggapan bahwa kebutuhan 

informasi untuk berbagi informasi hanya dimiliki oleh kalangan akademisi, atau 

sebagian orang yang berkepentingan untuk menggunakan informasi misalnya para 

ilmuwan. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi mengubah perilaku 

berbagi informasi. Perilaku berbagi informasi sebenarnya bisa dilakukan oleh sipapun 

pada saat ini. Salah satunya adalah petani. Bahwa ada sebuah kelompok petani yang 

melakukan berbagi informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi pertanian. 

Fenomena ini tentu menjadi hal baru untuk sebuah bidang penelitian mengingat belum 

pernah ada penelitian yang sejenis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan tipe deskriptif dengan menggambarkan perilaku berbagi informasi dikalangan 

petani, sumber informasi yang digunakan, jenis informasi yang dipertukarkan untuk 

memenuhi kebutuhan informasi yang diinginkan oleh anggota KPN (Komunitas Petani 

Nyleneh). Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling dengan kriteria 

yang ditentukan oleh penulis dengan jumlah 50 responden. Hasil dari penelitian ini 

adalah seluruh responden menggunakan sumber informasi utama adalah KPN untuk 

menambah wawasan mereka mengenai dunia pertanian. Informasi yang paling sering 

mereka pertukarkan yakni alat pertanian modern.  

 

Kata Kunci: Perilaku  Berbagi Informasi, Kebutuhan Informasi, Petani, 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to know the description of information sharing 

behavior among Nyleneh Farmer Community. Often we assume that information needs 

for information sharing are only shared by academics, or some interested people to use 

information such as scientists. The development of information and communication 

technology changes the information-sharing behavior. Behavior sharing information 

can actually be done by sipapun at this time. One of them is farmers. That there is a 

group of farmers who do share information to meet the needs of agricultural 

information. This phenomenon is certainly a novelty for a field of research considering 

there has never been any similar research. This research uses quantitative approach 

with descriptive type by describing information sharing behavior among farmers, 

source of information used, type of information exchanged to fulfill requirement of 

information desired by member of KPN (Komunitas Petani Nyleneh). Sampling 

technique with purposive sampling with criteria determined by the author with the 

number of 50 respondents. The results of this study are all respondents using the main 

source of information is KPN to increase their insight about the world of agriculture. 

The most frequent information they exchange is modern agricultural tools. 
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Pendahuluan  

Informasi adalah kebutuhan mendasar masyarakat yang hidup di era revolusi 

informasi. Masyarakat yang hidup di era ini biasanya disebut dengan masyarakat 

informasi. Saat ini, informasi yang diciptakan dan disebarluaskan sangat banyak, 

bahkan mungkin lebih banyak dari era-era sebelumnya. Era revolusi informasi ditandai 

dengan membludaknya informasi. Dengan bantuan internet yang terus berkembang ini 

adalah faktor pendukung percepatan penyebaran informasi. Saat ini kita tidak asing 

lagi dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Bahkan masyarakat 

tidak ada yang bisa lepas dari kecanggihan teknologi yang berkembang pesat.  

 Kebutuhan informasi dimasyarakat sangat tinggi dikarenakan informasi tidak 

hanya dibutuhkan oleh pelajar yang masih sekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD), 

Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), atau Mahasiswa 

yang menempuh Universitas. Ternyata informasi juga dibutuhkan oleh kelompok lain, 

seperti kelompok professional. Berbagai ragam jenis informasi sudah tidak terbendung 

lagi.  

 Kebutuhan informasi ditentukan oleh peran dan status seseorang didalam suatu 

kelompok dalam masyarakat. Peran dan status seseorang dalam masyarakat akan 

mempengaruhi karakteristik kebutuhan informasi. Seorang pelajar misalnya mereka 

akan membutuhkan informasi-informasi tentang pelajaran yang diikuti dan cara-cara 

mengerjakan tugas. Untuk memenuhi kebutuhan informasinya, pelajar dapat 

melakukan berbagi informasi dengan teman sesama pelajar atau dengan orang yang 

dianggapnya menguasai pelajaran yang berkaitan. Selain itu juga dapat mengeksplorasi 

dengan membaca buku atau mencarinya di Internet. Ketika berbicara mengenai 

kebutuhan informasi, tentu sangat erat kaitannya dengan pelajar sebagai salah satu 

peran atau status sosial yang amat bergantung pada perkembangan informasi yang 

memiliki karsakteristik ilmu pengetahuan.  

 Hal lain yang dapat menggambarkan bahwa peran dan status seseorang dapat 

menentukan kebutuhan informasinya adalah pada seorang professional dokter. Peran 

dan status sebagai dokter professional yang disandang, berpengaruh pada kebutuhan 

informasi pada kehidupan kerjanya sehari-hari. Kebutuhan informasi seorang dokter 

professional tentu tidak jauh dari lingkup berita tentang kesehatan dan penyakit-



penyakit yang sedang mewabah di masyarakat, serta cara mengantisipasi dan 

menangani penyakit tersebut. Pada perilaku berbagi informasi, seorang dokter akan 

memperluas jaringan berbagi informasinya. Mereka dapat bertukar informasi dengan 

rekan sejawat untuk mendapatkan informasi terkini mengenai wabah penyakit apa 

yang sedang mewabah di masyarakat pada umumnya. 

 Setiap peran dan status yang disandang oleh seseorang memiliki konsekuensi 

terhadap kebutuhan informasi sesuatu peran dan status didalam masyarakat. Artherton 

(1986) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan 

informasi seseorang yaitu pekerjaan, tujuan menggunakan informasi, usia, kecakapan, 

dan kedudukan professional. Saat ini kita tengah berada dalam era revolusi informasi 

yang syarat akan kecanggihan teknologi informasi dan telekomunikasi yang 

berdampak pada semakin efektif dan efisiensinya proses berbagi informasi.  

 Seringkali kita beranggapan bahwa kebutuhan informasi untuk berbagi 

informasi hanya dimiliki oleh kalangan akademisi, atau sebagian orang yang 

berkepentingan untuk menggunakan informasi misalnya para ilmuwan. Sedangkan 

kenyataannya setiap individu akan selalu memiliki kebutuhan informasi yang beragam. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Gloria J. Leckie, Karen E. Pettigrew, dan 

Christian Sylvain (1996), beberapa studi yang mereka lakukan seringkali mengkaji 

tentang beberapa subyek profesionalitas tertentu yaitu para insinyur, tenaga ahli 

kesehatan, dan pengaacra atau advokad.  

 Saat ini, perkembangan informasi yang begitu cepat dan bervariasi telah 

mengakibatkan terjadinya ledakan informasi. Dengan adanya ledakan informasi 

tersebut, setiap individu mengalami kesulitan dalam mencari, menemukan dan 

memilih informasi mana yang sesuai dengan kebutuhan informasinya. Oleh karena itu 

setiap individu akan mengembangkan pola penemuan informasi (information seeking) 

dengan melakukan kegiatan perilaku berbagi informasi. Perilaku berbagi informasi 

adalah sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang  untuk menyalin informasi yang di 

pegang seseorang yang mempunyai otoritas tertentu untuk mengaksesnya (Ward and 

Peppard, 2002). Berbagi informasi adalah saling menyediakan informasi untuk orang 

lain, secara sukarelawan atau melalui permintaan. Kegiatan berbagi informasi 

bukanlah kegiatan yang melibatkan satu orang saja, melainkan hasil kolaborasi antara 

beberapa orang yang memungkinkan adanya pertukaran informasi. Hal ini berbeda 

dengan perilaku penemuan informasi yang hanya berfokus pada satu individu yang 

berusaha memperoleh informasi. Hal ini dijelaskan oleh Bao dan Bouthilier (2007) 



yang mendefisinikan berbagi informasi seperti berikut: “ information sharing can be 

defined as collaboration between two groups of actors in order to exchange 

information with the purpose to achieve their individual or common interest.”  ( 

berbagi informasi dapat di definisikan sebagai kolaborasi antara dua orang dalam 

rangka bertukar informasi untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama).  

Tinjauan Pustaka 

1 Kebutuhan Informasi  

 Setiap orang membutuhkan informasi, tidak ada orang yanng dalam keadaan 

sadar yang tidak membutuhkan informasi. Seorang bayi pun, dalam pertumbuhannya 

akan membutuhkan informasi bagaimana cara ia makan, berpakaian, menggunakan 

sesuatu, dan sebagainya. Berikut pengertian kebutuhan informasi menurut para ahli: 

Menurut Yusup dan Subekti (2010), merupakan suatu keadaan yang terjadi dalam 

struktur kognisi seseorang yang dirasakan ada kekosongan informasi atau pengetahuan 

sebagai akibat tugas atau sekedar ingin tahu. Jika dilihat dari pengertian tersebut , 

maka arti kebutuhan informasi disini tidak terbatas pada pengertian informasi namun 

juga pengetahuan. 

Kuhlthau dalam Astuti (2008), merumuskan kebutuhan informasi sebagai sesuatu 

yanng lambat laun muncul dari kesadaran yang samar-samar mengenai sesuatu yang 

hilang, dan pada tahap berikutnya pencari informasi ingin mengetahui tempat 

informasi yang akan memberikan kontribusi pada pemahaman dan makna. 

Miranda dan Tarapanof (2008), mendefinisikan kebutuhan informasi sebagai suatu 

situasi atau proses yang dimulai ketika seseorang merasa ada kesenjangan (gap) antara 

informasi dan pengetahuan yang tersedia untuk menyelesaikan sebuah masalah dan 

solusi sebenernya dari suatu masalah. 

Wilson (1996) mengutip kebutuhan informasi yang dikemukakan oleh Weigts, 

meliputi: 

Kebutuhan atas informasi baru 

Kebutuhan untuk menjelaskan informasi yang diperoleh 

Kebutuhan untuk memperkuat informasi yang diperoleh 

Dan ia berpendapat bahwa perlunya menambahkan beberapa kebutuhan 

dikarenakan fokus dari tipe kebutuhan ini adalah kebutuhan kognitif, yang membahas 

pentingnya kepercayaan dan nilai (beliefs and values) dan informasi akan dibutuhkan 

untuk memperoleh hal-hal ini: 



Kebutuhan untuk menjelaskan kepercayaan dan nilai yang ada 

Kebutuhan untuk memperkuat kepercayaan dan nilai yang ada 

Dalam jurnal yang sama, Wilson mengutip pula pendapat Morgan dan King bahwa 

faktor munculnya kebutuhan informasi jika dikaitkan dengan kebutuhan pribadi 

berkaitan dengan: 

Kebutuhan Fisiologis. Seperti kebutuhan makan, minum, dan rumah. 

Kebutuhan Afektif. Yang disebut juga dengan kebutuhan psikologis/emosional, seperti 

kebutuhan untuk pencapaian, kekuasaan, dan lain-lan. 

Kebutuhan kognitif. Seperti kebutuhan untuk merencanakan, untuk belajar suatu 

keahlian, dan lain-lain.  

Kemudian Wilson menjelaskan konsep kebutuhan informasi dan perilaku 

informasi yang berkaitan dengan psikologi. Menurut Wilson ketiga kebutuhan tersebut 

saling berkaitan. Kebutuan fisiologis dapat memicu timbulnya kebutuhan afektif dan 

kognitif, kebutuhan afektif dapat menimbulkan kebutuhan kognitif, dan masalah-

masalah yang berhubungan dengan kepuasan dari kebutuhan kognitif seperti kegagalan 

untuk memenuhi kebutuhan atau ketakutan untuk menyingkap kebutuhan akan 

berakibat pada kebutuhan afektif, seperti ketenangan.  

Kebutuhan-kebutuhan ini terkait dengan peran seseorang di dalam 

lingkungannya, yaitu peran kerja (work role), seperti seperangkat aktivitas, 

tanggungjawab, dll, dari seorang individu; dan performa dari tugas-tugas, perencanaan, 

dan pengambilan keputusan. Dan juga dipengaruhi oleh lingkungan itu sendiri, seperti 

lingkungan kerja, keadaan ekonomi, sistem politik, dan lingkungan fisiknya. (Wilson, 

1996).  

Pendapat lain mengenai faktor timbulnya kebutuhan informasi jika dikaitkan 

dengan lingkungan yang mendorong timbulnya kebutuhan tersebut, khususnya yang 

berhubungan dengan berbagai media penampung informasi (sumber-sumber 

informasi), maka ada banyak kebutuhan yang dapat dikemukakan, seperti yang 

diusulkan oleh Katz, Gurevitch, dan Haas (dalam Yusup, 2009) :  

Kebutuhan kognitif (cognitive needs), adalah kebutuhan yang berkaitan erat dengan 

kebutuhan untuk memperkuat atau menambah informasi, pengetahuan, dan 

pemahaman seseorang akan lingkungannya. Kebutuhan ini didasarkan pada hasrat 

seseorang untuk memahami dan menguasai lingkungannya. 



Kebutuhan afektif (affective needs) adalah kebutuhan yang berkaitan dengan 

penguatan estetis, hal yang dapat menyenangkan, dan pengalaman-pengalaman 

emosional.  

Kebutuhan integrasi personal (personal needs of integration), adalah kebutuhan yang 

sering dikaitkan dengan penguatan kredibilitas, kepercayaan, stabilitas, dan status 

individu. Kebutuhan ini berasal dari hasrat seseorang untuk mencari harga diri. 

Kebutuhan integrasi sosial (social integration needs), adalah kebutuhan yang dikaitkan 

dengan penguatan hubungan keluarga, teman, dan orang lain di dunia. Kebutuhan ini 

didasari oleh hasrat seseorang untuk bergabung atau berkelompok dengan orang lain.  

Kebutuhan berkhayal (the needs of imagining), adalah kebutuhan yang dikaitkan 

dengan kebutuhan-kebutuhan untuk melarikan diri, melepaskan ketegangan, dan hasrat 

untuk mencari hiburan atau pengalihan. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan informasi adalah 

keadaan atau situasi yang muncul dari kesadaran di mana seseorang merasa ada 

kesenjangan antara informasi atau pengetahuan untuk memahami sesuatu ataupun 

untuk menyelesaikan masalah tertentu. Kebutuhan informasi tersebut meliputi 

kebutuhan untuk mendapatkan informasi baru, maupun untuk menjelaskan dan 

memperkuat informasi, kepercayaan, dan nilai yang telah ada. Sedangkan faktor 

timbulnya kebutuhan dapat berasal dari kebutuhan pribadi individu tersebut. 

2 Perilaku Berbagi Informasi pada Komunitas Petani 

Perilaku berbagi inforamsi adalah pertukaran pengetahuan dari dua atau lebih 

individu, dimana satu pihak mendonasikan informasi yang dimiliki dan pihak lainnya 

mengkoleksi informasi yang dilakukan individu (Van den Hoff dan de Ridder, 2004). 

Setiap individu memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda dengan individu 

lainnya. Kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian tentang konsep kebutuhan 

informasi. Menurut Lidwien van de Wijngaert (1999), menyatakan “ Kebutuhan 

informasi terdiri dari proses memahami perbedaan antara keadaan ideal pengetahuan 

dan keadaan yang sebenarnya pengetahuan”  (Case, 2007). Dari pendapat tersebut 

memiliki arti bahwa ada kesenjangan antara pengetahuan yang dimiliki oleh individu 

dengan pengetahuan yang berkembang diluar individu. 

Selain pendapat dari Lidwien van de Wijngaert, terdapat tokoh lain yang 

menjelaskan tentang kebutuhan informasi. Belkin dalam Ishak (2006: 91) menyatakan 

bahwa “ Kebutuhan informasi terjadi ketika seseorang menyadari adanya kekurangan 

dalam tingkat pengetahuannya tentang situasi atau topic tertentu dan berkeinginan 



mengatasi kekurangan tersebut” . Sedangkan menurut Krikelas dalam Ishak (2006: 91) 

menyatakan bahwa “ kebutuhan informasi timbul ketika pengetahuan yang dimiliki 

seseorang kurang dari yang dibutuhkan, sehingga mendorong seseorang untuk mencari 

informasi” . Dari dua pendapat tersebut  dapat disimpulkan bahwa kebutuhan 

informasi terjadi ketika individu menyadari adanya kekurangan dalam mencari 

kebutuhan akan informasi dan berusaha untuk mencari dalam memenuhi kebutuhan 

informasi tersebut.   

Untuk memenuhi kebutuhan informasi maka individu banyak menggunakan 

berbagai macam sumber informasi. Berbagai sumber informasi digunakan para peneliti 

dalam menjalankan strategi pencarian informasi, berupa literatur atau 

individu/manusia. Menurut Suwanto dalam Harisanty (2007:5), “ sumber informasi 

merupakan sarana penyimpanan informasi. Informasi dapat tersimpan dalam dokumen 

dan non-dokumen” . Sumber informasi yang berupa dokumen dapat berbentuk buku, 

majalah, laporan penelitian, jurnal, sedangkan sumber informasi non-dokumen adalah 

manusia, yakni teman, pustakawan, pakar, atau spesialis informasi. Brown dalam 

Harisanty (2007:5) secara khusus membagi sumber informasi kedalam tiga tipe yaitu 

dirinya sendiri, orang lain dan sumber lain yang bukan manusia. Dikarenakan dalam 

mengerjakan tugas tertentu seseorang tidak bisa mendapatkan informasi dari dirinya 

sendiri, maka mereka berusaha untuk mencari sumber informasi secara interpersonal 

yaitu melalui bertanya dengan teman, ahli bidang tertentu dan orang lain. Sedangkan 

buku, surat kabar, memo, selebaran adalahh contoh sumber informasi yang bukan 

orang. 

Strategi yang digunakan dalam proses pemenuhan kebutuhan informasi saat 

perilaku berbagi informasi yang digunakan biasanya dapat dilakukan dengan dua cara 

yakni secara langsung atau secara virtual (Blancard and Horan, 2000). Berbagi dengan 

cara langsung dapat dilakukan dengan bertatap muka atau face to face (FtF) individu 

dengan lainnya dan secara fisik ikut hadir dalam interaksi yang dilakukan. Tempat 

yang akan digunakan untuk sharing secara langsung banyak variasinya baik itu formal 

ataupun nonformal seperti forum diskusi ilmiah atau kegiatan rapat. Sesuai dengan 

pernyataan dari Bell dkk. (2002) dan Granovetter (1985) bahwa interaksi secara 

langsung dengan partner akan membangun saling percaya satu sama lain. Sedangkan 

aktivitas berbagi informasi secara virtual dapat dilakukan melalui aktivitas dunia maya 

seperti chatting, internet, facebook, email, dan lain sebagainnya. 



Setelah individu mendapatkan informasi dari proses pemenuhan kebutuhan 

informasi, berdasarkan pandangan Siegler dan STevenso (1993) menjelaskan ada tiga 

asumsi umum, pertama pikiran dipandang sebagai suatu sistem penyimpanan dan 

pengambilan informasi. Kedua, individu memproses informasi dari lingkungannya. 

Ketiga, terdapat keterbatasan pada kapasitas memproses informasi dari seorang 

individu. Dari pandangan tersebut dijelaskan bahwa lebih menekankan kepada 

bagaimana individu memproses informasi tentang dunia mereka, bagaimana informasi 

itu masuk kedalam fikiran dan bagaimana asumsi diambil kembali unntuk 

melaksanakan aktifitas-aktifitas yang komplek seperti memecahkan masalah. 

Metode Penelitian  

Metode dari penelitian merupakan tata cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan informasi atau data seerta melakukan investigasi terhadap data.  

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Menurut Nazir 

(1988) metode penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Menurut Sugiyono (2005) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode 

yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi 

tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.  Penelitian dengan bentuk 

deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk membuat gambaran-gambaran 

sifat sesuatu yang sedang berlangsung. Dengan tujuan agar objek yang dikaji dapat  

dibahas secara mendalam (Sugiyono, 2012). Penelitian ini ditujukan untuk 

mendiskripsikan perilaku berbagi informasi dari perkumpulan komunitas petani di 

regional Jawa Timur.  

Pembahasan 

Penulis akan menganalisa jenis informasi yang dipertukarkan di grup facebook KPN. 

Pertama, untuk informasi alat pertanian modern, berbagi jenis infornasi pertanian 

modern yang dominan dipilih oleh responden adalah apa saja alat pertanian modern 

saat ini. Alasan anggota KPN dengan pilihan jawaban tersebut karena ingin menambah 

wawasan mereka tentang informasi-informasi alat pertanian modern yang saat ini 

muncul yang dapat mempermudah para petani menggarap sawah. Seperti yang 



diungkapkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran di Indramayu Jawa Barat pada 

tanggal 30/3/2016 bahwa dalam setiap kunjungan ke berbagai daerah, selalu 

memberikan bantuan alat mesin pertanian moden kepada petani maupun gabungan 

kelompok tani. Maka dari itu keinginan para anggota KPN untuk mencari tahu 

informasi mengenai alat pertanian modern tinggi karena program-program pemerintah 

yang digalakkan saat ini adalah memberikan bantuan alat pertanian modern seperti 

yang telah diungkapkan oleh Mentan.  

 Kedua, Informasi Hama, yang menjadi prioritas anggota KPN dalam berbagi 

informasi tentang hama adalah informasi cara alternative mengusir hama selain 

menggunakan pupuk. Alasan anggota KPN memilih hal tersebut kareana ingin 

menambah wawasan mereka tentang cara-cara yang bisa mengusir hama tanpa 

menggunakan pupuk secara berlebihan atau tanpa pestisida. Pada bab II dijelaskan 

bahwa salah satu program dari KPN adalah menanam tanaman organik. Maka dari itu 

informasi yang dominan di diskusikan adalah cara mengusir hama tanpa penggunaan 

bahan pestisida. Konsep tanaman organik menurut Pracaya (2002) pertanian organik 

merupakan teknik pertanian yang tidak menggunakan bahan kimia (non sintetik), 

tetapi memakai bahan-bahan organik. Secara sederhana, pertanian organic 

didefinisikan sebagai sistem pertanian yang mendorong kesehatan tanah dan tanaman 

melalui berbagai praktek seperti pendaur ulangan unsure hara dan bahan-bahan 

organik, rotasi tanaman, pengolahan tanah yang tepat serta menghindari penggunaan 

pupuk dan pestisida singetik (IASA dalam Dimyati 2002) 

  Ketiga, Informasi bibit, yang menjadi prioritas anggota KPN dalam berbagi 

informasi tentang bibit adalah informasi mengenai dimana mendapatkan bibit jenis 

tertentu. Alasan anggota KPN memilih hal tersebut karena untuk menunjang pekerjaan 

di bidang pertanian. Benih bermutu menjadi syarat utama dalam memaksimalkan hasil 

tanaman. Sesuai hasil probing dari salah satu responden bahwa mereka memerlukan 

informasi tempat-tempat penjual bibit tanaman dengan kualitas yang baik, karena bibit 

dengan kualitas yang baik akan mempengaruhi hasil panen nantinya. Hal tersebut tidak 

jauh berbeda seperti yang diungkapkan oleh Mentan Andi Amran, pentingnya bibit 

unggul dalam mendorong produksi pertanian dalam negeri. Percepatan produksi 

pertanian dapat didorong dengan pengolahan tanam serta pemilihan bibit unggul akan 

ditanam. 



 Keempat, Informasi Harga Jual, yang menjadi prioritas anggota KPN dalam 

berbagi informasi tentang Harga Jual adalah informasi prediksi harga jual dimasa 

depan. Alasan anggota KPN memilih hal tersebut karena untuk menambah wawasan 

mereka tentang perkiraan-perkiraan harga tanaman di masa yang akan datang, mana 

hasil tanam yang bernilai tinggi dan  mana hasil tanam yang bernilai rendah. Gleen 

Pardede, Managing Director PT East West Seed Indonesia (Ewindo), mengungkapkan 

untuk membantu petani cabai perlu adanya pemanfaatan sistem teknologi informasi 

yang memungkinkan petani untuk mengakses informasi mengenai prediksi harga, 

kondisi tanah, dan perkiraan cuaca secara akurat dan mudah. Menurutnya, dengan 

informasi tersebut petani setidaknya bisa mengatur panen atau dapat juga diselingi 

dengan tanaman lain agar tidak terjadi serentak. Petani, kata Glenn, bisa menyelingi 

dengan tanaman sayur diluar cabai, seperti ketimun, tomat, dan tanaman hortikultura, 

sehingga tetap mendapatkan penghasilan.  

 Alasan anggota KPN melakukan pertukaran informasi di grup facebook KPN 

adalah yang paling dominan untuk menambah wawasan mereka.  Seperti penelitian 

dari Laksmi dan Dian Nurmalasari yang berjudul Berbagi Informasi di Kalangan 

Pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dalam 

Pengembangan Ilmu menyatakan bahwa 43% motivasi para pengajar melakukan 

berbagi informasi adalah untuk pengembangan pengetahuan pribadi, meskipun 35% 

responden yang lain menyatakan untuk pengembangan kurikulum departemen. 

Pernyataan tersebut juga berhubungan dengan hasil penelitian yang penulis lakukan 

yakni 14% responden menyatakan alasan melakukan perilaku berbagi informasi adalah 

untuk menunjang pekerjaan di bidang pertanian.  

 Anggota KPN melakukan aktivitas berbagi informasi melalui dua cara yakni 

secara langsung atau Face to Face dan secara virtual. Blanchard and Horan, perilaku 

berbagi iinformasi umumnya dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama secara 

langsung seperti face to face atau biasa disingkat FtF dan secara virtual (2000). 

Anggota KPN melakukan berbagi informasi secara face to face rata-rata 1-3 kali dalam 

seminggu. Mereka melakukannya dengan nongkrong bareng dan juga berdiskusi 

dengan 2 orang disawah. Berdasarkan hasil probing dari salah satu responden, 

menjelaskan bahwa mereka selesai bekerja disawah mengisi waktu istirahatnya dengan 

ngopi-ngopi di warung tengah sawah (salah satu warung di pinggir sawah di 

Mojokerto) sambil berdiskusi mengenai pertanian.  



 Selain dengan face to face, anggota KPN juga melakukan berbagi informasi 

dengan facebook. Anggota KPN mengakses facebook grup KPN sehari 2 kali. 

Berdasarkan hasil probing menyatakan mereka mengakses grup facebook KPN di pagi 

sebelum berangkat ke sawah dan pada saat malam hari di waktu luang mereka. Tidak 

hanya grup facebook KPN, untuk memperlancar komunikasi antar anggota grup KPN, 

mereka juga melakukan komunikasi virtual dengan chatting melalui What’ s Apps, 

Blackberry Messanger, dan Line. Berdasarkan hasil probing mereka menggunakan 

chatting personal untuk sharing masalah yang tidak bisa di share di facebook yang bisa 

di lihat oleh semua anggota yang bergabung di grup facebook KPN. Biasanya juga 

untuk memperoleh jawaban yang cepat mereka memanfaatkan chating personal ini. 

Anggota KPN juga menjelaskan bahwa setelah berdiskusi secara pribadi dengan 

chating personal mereka juga akan membagi di grup facebook setelah hal yang 

dilakukan berhasil sebagai informasi untuk anggota grup facebook KPN lainnya. 

Seperti yang dilansir dari DetikInet tanggal 6 Maret 2017, warga Indonesia banyak 

mengandalkan layanan pesan instan untuk berkomunikasi. Sejauh ini bukan hanya 

WhatsApp yang merajai, namun Blackberry Messenger masih banyak digunakan 

warga Indonesia. Menurut data yang dirangkum perusahaan analitik digital, 

SimilarWeb, dari 187 negara pengguna Android di dunia, WhatsApp adalah aplikasi 

pesan instan terfavorit di 109 negara. Sedangkan Indonesia adalah Negara satu-satunya 

di mana pengguna BBM masih yang terbesar.  

 Berdasarkan uraian diatas seperti halnya yang diungkapkan oleh Lidwien Van 

de Wijngaert (1999) bahwa kebutuhan informasi terdiri dari proses memahami 

perbedaan antara keadaan ideal pengetahuan dan keadaan yang sebenarnya 

pengetahuan. Pernyataan yang diungkapkan tersebut dapat digunakan sebagai dasar 

kebutuhan informasi responden dalam melakukan pertukaran informasi, dimana saat 

proses responden dalam memilih jenis informasi yang mereka butuhkan untuk 

dipertukarkan akibat ketidaktahuan responden akan informasi pengetahuan yang 

sebenarnya dengan pengetahuan yang dimiliki oleh responden.  

 Pernyataan Lidwien Van de Wijngaert juga didukung oleh pernyataan oleh 

Belkin dalam Ishak (2006) yang mana Belkin menyatakan bahwa kebutuhan informasi 

terjadi ketika seseorang menyadari adanya kekurangan dalam tingkat pengetahuannya 

tentang situasi atau topic tertentu dan berkeinginan mengatasi kekurangan tersebut. 

Menurut penyataan dari Belkin tersebut menunjukkan bahwa responden yang terlibat 



dalam penelitian ini membutuhkan bebagai macam jenis informasi dalam pertukaran 

informasinya, yang mana informasi tersebut terkait pekerjaan yang dilakukan sebagai 

petani. 

Pada subbab ini penulis akan menganalisa sumber dan jenis informasi yang dipilih dan 

dipergunakan oleh anggota KPN dalam upaya pemenuhan kebutuhan informasi dalam 

perilaku  berbagi informasi. Hal pertama yang harus responden lakukan dalam 

memenuhi kebutuhan informasi adalah mencari informasi sesuai dengan 

kebutuhannya. Seperti yang diungkapkan oleh Krikelas dalam Ishak (2006) 

menyatakan bahwa Kebutuhan informasi timbul ketika pengetahuan yang dimiliki 

seseorang kurang dari yang dibutuhkan, sehingga mendorong seseorang untuk mencari 

informasi. Dari pernyataan Krikelas diatas menunjukkan bahwa ketika seseorang 

membutuhkan informasi sedangkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang tersebut 

tidak mencukupi maka akan mendorong seseorang mencari informasi yang sesuai 

dengan kebutuhannya.  

 Berdasarkan ulasan diatas, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa jenis 

informasi yang dibutuhkan oleh anggota KPN dalam perilaku berbagi informasi adalah 

informasi alat pertanian modern, informasi hama, informasi bibit, dan informasi harga 

jual hasil tanam. Mengacu pada jenis informasi yang dibutuhkan oleh responden diatas 

maka dalam perilaku berbagi informasi anggota KPN memiliki sumber informasi yang 

paling dominan dan dipilih oleh mereka untuk mencari informasi yang mereka 

butuhkan. Maka dari itu penulis akan menganalisa sumber dan jenis informasi yang 

digunakan anggota KPN dalam perilaku berbagi informasi untuk memenuhi kebutuhan 

akan informasi.  

 Kebutuhan informasi alat pertanian modern, inforamsi hama, informasi bibit, 

dan informasi harga jual hasil tanam sangat dominan diperoleh responden melalui 

Grup Facebook KPN. Seluruh responden menyatakan bahwa Grup Facebook KPN 

menyediakan seluruh informasi pertanian yang mereka inginkan. Anggota KPN 

menggunakan Grup Facebook KPN sebagai sumber informasi dengan alasan Grup 

Facebook KPN memberikan informasi bukan hanya sekedar informasi belaka, 

melainkan merupakan informasi yang memiliki fakta karena informasi tersebut sudah 

diterapkan oleh anggota KPN lainnya maupun diluar anggota Grup KPN. Selain itu, 

dalam Grup Facebook KPN mereka bebas bertanya informasi tanpa ada batasan.  



 Anggota KPN tidak hanya menggunakan Grup Facebook KPN saja melainkan 

juga menggunakan sumber informasi lain yakni sumber informasi cetak dan sumber 

informasi internet. Baik informasi alat pertanian modern, informasi hama, informasi 

bibit, dan informasi harga jual hasil tanam. Mayoritas responden memilih buku sebagai 

sumber informasi yang tercetak diguunakan sebagai pemenuhan kebutuhan informasi 

dalam perilaku berbagi informasi, hal ini dikarenakan kita tahu bahwa buku tidak 

hanya dicetak dalam jumlah skala kecil bahkan buku dapat dicetak berulang kali jika 

banyak yang tertarik untuk membelinya.  

 Alasan responden menggunakan sumber informasi tercetak untuk infornasi alat 

pertanian modern, informasi hama, informasi bibit dan informasi harga jual hasil 

tanam menunjukkan alasan yang berbeda-beda. Mayoritas responden memilih buku 

sebagai sumber informasi untuk memenuhi kebutuhan informasinya karena buku 

relative mudah didapatkan. Terdapat juga responden yang beralasan jika menggunakan 

sumber informasi cetak, informasinya terpercaya. Berdasarkan hasil probing dari salah 

satu responden menyatakan bahwa mereka menganggap buku lebih banyak 

informasinya dan lebih jelas informasinya dibandingkan sumber informasi cetak 

seperti surat kabar, makalah dan hasil penelitian Dinas Pertanian, selain itu buku lebih 

mudah didapatkan dibanding ketiga sumber informasi tersebut.  

 Dalam bab 3 temuan data, menunjukkan bahwa tidak ada responden yang 

menggunakan perpustakaan sebagai tempat untuk mencari informasi yang menjadi 

kebutuhan responden. Hal ini semakin membuka diri kita bahwa perpustakaan bukan 

pilihan pertama bagi responden sebagai sumber informasi. Sehingga responden dalam 

penelitian ini untuk memenuhi kebutuhan informasi telah berupaya dan berusaha untuk 

mencari sumber informasi yang mana mampu menyediakan informasi yang dapat 

bermanfaat untuk menunjang kebutuhannya akan informasi. 

 Dalam penelitian ini, sumber informassi yang dibutuhkan oleh responden tidak 

hanya melalui sumber informasi tercetak saja melainkan juga dari sumber informasi 

internet. Sumber informasi internet juga digunakan oleh responden untuk mendapatkan 

informasi alat pertanian modern, informasi hama, informasi bibit dan informasi harga 

jual hasil tanam. Responden sangat dominan menggunakan media sosial untuk mencari 

informasi. Media sosial di Indonesia mulai pesat mengikuti perkembangan akses 

internet pada para pengguna di Indonesia, terlebih lagi dengan perkembangan 



infrastruktur internet yang ada di Indonesia seperti akses wifi, jaringan fiber dan lain 

sebagainya. Laporan Tetra Pak Index 2017 yang belum lama diluncurkan, mencatat 

ada sekitar 132 juta pengguna internet di Indonesia. Sementara hampir setengahnya 

ada penggila media sosial atau bekisar di angka 40%. Angka ini di nilai meningkat 

dibandingkan tahun lalu, di 2016 kenaikan pengguna internet di Indonesia berkisar 

51% atau sekitar 45 juta pengguna, diikuti dengan pertumbuhan sebesar 34% 

pengguna aktif media sosial. Tetra Pak Index juga mengungkapkan bahwa tercatat ada 

lebih dari 106 juta orang Indonesia menggunakan media sosial tiap bulannya. Dimana 

85% diantaranya mengakses sosial media melalui perangkat selular (DetikInet, 27 

September 2017). 

 Alasan responden menggunakan sumber informasi internet untuk informasi alat 

pertanian modern, informasi hama, informasi bibit dan informasi harga jual hasil 

tanam menjukkan alasan yang berbeda-beda. Mayoritas responden memilih sumber 

informasi internet karena bisa diakses tanpa ada batasan. Terdapat juga responden 

yang memilih internet sebagai sumber informasinya karena informasinya yang up to 

date. Selain itu mereka mengaggap informasi dari sumber internet mudah untuk 

didapatkan. Berdasarkan hasil probing dengan responden menyatakan bahwa internet 

adalah suatu hal tanpa batasan. Informasi apapun bisa kita dapatkan disana, tanpa ada 

batasan waktu untuk mengaksesnya. 

 Internet merupakan sebuah jaringan yang memungkinkan kita mencari 

informasi sebanyak-banyaknya. Dalam menggunakan internet responden 

menggunakan sarana penunjang untuk menelusur dan mencari sampai akhirnya 

mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Pada bab 3 temuan data, 

menunjukkan bahwa search engine (mesin pencari) merupakan tools yang digunakan 

oleh seluruh responden. Search engine yang paling dominan digunakan oleh responden 

adalah google. Seluruh responden yang berjumlah 50 orang memilih google sebagai 

search engine yang digunakan.  

 Alasan yang paling dominan para responden menggunakan search engine 

google karena mudah penggunaannya.  Selain itu, alasan responden menggunakan 

google sebagai search engine karena keakuratan informasi yang didapatkan. Sehingga 

responden dalam penelitian ini juga mengatasi permasalah tentang kebutuhan 

informasinya. Seperti yang dikemukakan oleh Belkin dalam Ishak (2006), menyatakan 



bahwa kebutuhan informasi terjadi kettika seseorang menyadari dari adanya 

kekurangan dalam tingkat pengetahuannya tentang situasi atau topic tertentu dan 

berkeinginan mengatasi kekurangan tersebut.  

 Setelah anggota KPN mendapatkan informasi dari pertukaran informasi pada 

grup facebook KPN hal selanjutnya adalah menentukan keputusan yang dipilih. 

Beragamnya informasi yang diinginkan seseorang maka semakin beragam pula cara 

mereka menemukan informasi. Pada saat ini setiap orang bisa dan mampu 

menciptakan informasi. Baik itu mengandung sebuah kebenaran informasinya atau 

justru sebaliknya yakni informasi yang bohong. Seseorang yang melakukan pencarian 

informasi harus betul-betul mempertimbangkan dahulu informasi yang didapatkan. 

Selain itu,. Seseorang juga harus mempertimbangkan lokasi dimana dia mendapatkan 

informasi. Pada bab III temuan data responden responden setelah mendapatkan 

informasi adalah mereka akan mengkaji lebih lanjut informasi yang didapatkan. Tentu 

ini merupakan hal yang positif karena dia akan mempertimbangkan terlebih dahulu 

informasi yang didapatkan untuk kemudian digunakan memecahkan masalah.  

 

Kesimpulan 

Sumber informasi yang digunakan oleh responden untuk memenuhi kebutuhan 

informasinya menggunakan KPN. Dari 50 orang responden mereka menggunakan grup 

facebook KPN sebagai sumber informaasi utama untuk mencari informasi pertanian 

guna menambah wawasan mereka dan unntuk menunjang pekerjaan mereka. Selain 

KPN, mereka juga menggunakan sumber lain baik tercetak maupun internet. Sumber 

lain ini digunakan sebagai pendukung informasi dari KPN yang nantinya akan di 

jadikan keputusan. Alasan mereka memilih sumber informasi cetak karena mudah 

didapatkan. Sedangkan alasan mereka memilih sumber informasi internet karena 

mereka dapat mengaksesnya tanpa ada batasan tertentu. Sumber informasi cetak yang 

dominan adalah buku. Sumber informasi internet yang dominan responden pilih adalah 

media sosial. Dalam penelusuran menggunakan internet tentu membutuhkan search 

engine. Search engine yang responden pilih adalah 100% memilih google. Alasan 

responden memilih google sebagai search engine karena mudah digunakan dan 

informasi yang diberikan lebih akurat. Jenis informasi yang sering di pertukarkan oleh 

responden adalah informasi tentang alat pertanian modern, informasi tentang hama, 



informasi tentang bibit, dan informasi tentang harga jual hasil tanam. Pada informasi 

alat pertanian modern merupakan jenis informasi yang dominan dipilih oleh responden 

sebanyak 17 orang atau sebesar 34%. Informasi yang sering dibagi pada alat pertanian 

modern adalah informasi mengenai apa saja alat pertanian modern saat ini. Mereka 

ingin mengupdate pengetahuan mereka tentang alat pertanian modern yang mereka 

mungkin bisa beli untuk menunjang usaha tani yang mereka lakukan. Pada informasi 

tentang hama dipilih responden sebanyak 14 orang atau sebesar 28%. Informasi yang 

sering dibagi pada hama adalah bagaimana cara mengusir hama tanpa menggunakan 

pestisida. Program terbesar KPN adalah penananam dengan metode organik atau 

ramah lingkungan. Maka dari itu mereka sering berbagi informasi tentang cara-cara 

yang paling bisa digunakan untuk mengusir hama tanpa pestisida. Pada informasi 

tentang bibit dipilih respoden sebanyak 11 orang atau sebesar 22%. Informasi yang 

sering dibagi mengenai biibit adalah dimana mereka bisa mendapatkan bibit jenis 

tertentu. Anggota KPN ingin mengembangkan pertanian tidak hanya itu-itu saja. 

Seperti padi dan jagung. Tetapi mereka ingin mengembangkan ke jenis-jenis tanaman 

lain sehingga pengalaman mereka lebih banyak. Pada informasi tentang harga jual 

hasil tanam dipilih responden sebanyak 8 orang atau sebesar 16%. Innformasi yang 

sering dibagi mengenai harga jual adalah mereka ingin mengetahui prediksi harga jual 

suatu tanaman dimasa depan. Berkaitan dengan saat ini sering terjadi penurunan harga 

di saat mereka panen. Ini tentu membawa dampak kerugian bagi petani. Maka dari itu, 

anggota KPN menginginkan kestabilan harga dengan mengatur siklus panen tanaman 

sehingga keuntungan bisa dirasakan antara produsen (petani itu sendiri) dan konsumen 

(seluruh masyarakat). Perilaku berbagi informasi dilaksanakan karena seseorang 

mengalami kesenjangan pengetahuan dalam dirinya. Pada saat seseorang 

membutuhkan informasi, sedangkan dirinya sendiri mengalami kesenjangan 

pengetahuan maka yang dilakukan adalah berbagi informasi. Alasan mereka pun 

beragam. Pada penelitian ini alasan responden yang paling dominan adalah responden 

ingin menambah wawasan sebanyak 40 orang atau sebesar 80%.  Alasan responden 

yang kedua adalah untuk menunjang pekerjaan di bidang pertanian sebanyak 7 orang 

atau sebesar 14%. Alasan responden yang ketiga adalah untuk menjadikan bahan 

referensi dan pengalaman sebanyak 3 orang atau sebesar 6%. 
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