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ABSTRAK 

Mengkomunikasikan cara membuat kandang domba yang sehat kepada para petani kecil di Kabupaten Majalengka menjadi 
aktivitas awal dari kegiatan pengembangan ternak domba Garut di daerah tersebut. Kandang ialah suatu komponen penting dalam 
proses produlcsi ternak. Bagi ternak, kandang menjadi tempat tinggal yang melindunginya dari terpaan hujan, sinar matahari dan 
angin. Kemudian, kandang juga melindungi ternak dari serangan predator. Selanjutnya, kandang juga merupakan tempat ternak 
berkembang biak. Bagi peternak, pengandangan akan memudahkan pemeliharaan dan perawatan ternaknya. Penelitian ini bertujuan 
untuk menumbuhkan kesadaran para petani tentang pentingnya kandang yang baik, yang terbuat dari bahan-bahan setempat, yang 
berharga murah untuk domba-domba peliharaan mereka. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan 
para petani itu tentang subyek ini. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dibuatlah sebuah program audio-visual berupa film slide 
bersuara tentang cara membuat kandang domba yang sehat, dari bahan-bahan setempat, yang berharga murah. Kemudian, film slide 
bersuara itu didedahkan kepada dua kelompok petani daxi dua desa di Kabupaten Majalengka, pada saat pelatihan mereka. Para petani 
itu dites sebelum dan setelah didedahkan pada film slide bersuara itu. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa para petani 
memperoleh manfaat dari pendedahan itu. Pengetahuan mereka tentang berbagai aspek lcandang domba dan cara membuatnya, 
meningkat secara nyata. Pengujian selanjutnya menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan kedua kelompok petani itu tidak 
berbeda nyata. Temuan ini menunjukkan bahwa para petani itu reseptif pada infonnasi tentang kandang domba yang baik, yang secara 
khusus dikemas untuk mereka. 

Kata Kunn': Komunikasi, Program Audio-Visual, Film Slide Bersuara, Kandang Domba, Domba Garut, Petani Kecil, 
Peningkatan Pengetahuan Petani. 

PENDAHULUAN 

Mengkomunikasikan berbagai macam inovasi 
yang bermanfaat bagi pengembangw aktivitas untuk 
meningkatkan penghasilan (income generating activi- 
ties) masyarakat desa, merupakan salah satu tujuan 
dari studi pengembangan sistem produksi ternak 
domba Garut di desa-desa di Kabupaten Majalengka. 

Studi ini dirintis pada awal tahun 1989 dan 
masih berlangsung sampai saat ini (Jahi, 1989). 
Dukungan dana dari International Development 
Research Centre tersedia sampai tahun 1995. Setelah 
itu, studi ini dilaksanakan secara mandiri. Pada per- 
tengahan tahun 1999, introduksi domba Garut diterus- 
kan ke desa Ciomas, di kecamatan Sukahaji dan ke 
desa Kawung Girang, di kecamatan Majalengka, 
dengan dana penelitian dari Institut Pertanian Bogor. 

Bagi petemak pemula, seluruh aspek beternak 
domba, termasuk bagaimana cara membuat kandang 
domba yang baik, dengan biaya yang relatif murah, 
perlu dipelajari terlebih dahulu. Karena itulah, dalam 
kegiatan awal pembinaan para petani kecil di kedua 
desa itu, mengkomunikasikan cara membuat kandang 
domba yang baik dan sehat menjadi aktivitas awal. 

Kandang ialah suatu komponen penting dalam 
proses produksi ternak domba. Bagi ternak, kandang 

ialah tempat tinggal dan berteduh, yang akan melin- 
dunginya dari terpaan air hujan, sengatan panas 
matahari di siang hari, dan angin dingin di malam 
hari. 

Selain itu, kandang juga melindungi ternak 
dari serangan predator dan pencurian. Kemudian 
kandang juga merupakan tempat bagi ternak untuk 
melakukan berbagai macam aktivitas seperti ber- 
istirahat, makan dan minum, membuang kotoran, 
kawin, beranak dan membesarkan anak (Merkel & 
Subandriyo, 1997). 

Sementara itu, bagi peternak, pengandangan, 
penting untuk mengelola usaha-ternaknya dengan 
baik. Pengandangan memudahkan peternak memeli- 
hara dan merawat ternaknya. Ia dapat dengan mudah 
mengatur perkawinan ternaknya, memberi pakan 
yang sesuai dengan tahap pertumbuhan temaknya, 
dan menjaga kesehatan ternaknya. Pengandangan 
juga memudahkan peternak untuk memilih temak 
mana yang sudah cukup umur untuk dijual dan 
ternak mana yang hams dipertahankan untuk bibit. 

Mengingat harga bahan bangunan yang 
semakin mahal, maka peternak pemula perlu 
mengetahui bahan-bahan bangunan apa saja yang 
dapat digunakan untuk membuat kandang yang 
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