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Rekayasa Komunikasi Gethok Tular sebagai Media Efektif  

untuk Penyebaran Pesan Belajar Masyarakat 

  

Komunikasi gethok tular bukanlah sesuatu yang baru di kenal di lingkungan masyarakat. 

Keberadaannya memiliki arti yang strategis dalam interaksi dan komunikasi antar warga. Segala 

sesuatu yang berkenaan dengan berita atau informasi bisa menyebar cepat dan ditangkap oleh 

warga melalui komunikasi gethok tular. Komunikasi jenis ini juga disebut sebagai bentuk 

komunikasi dari mulut ke mulut. Sebagai alat (model) komunikasi, gethok tular tidak mengenal 

kelas berita, apa pun informasi yang tertangkap masyarakat akan segera tersebar dan terkirim ke 

pelosok masyarakat sejauh jangkauan masyarakat dapat dilakukan. Memang, kecepatan 

penyebaran tergantung pada aktualitas dan sensitivitas informasi, bukan ditentukan penting 

tidaknya  atau kebermanfaatan informasi itu sendiri.   

 Jika media masa seperti koran dan televisi radio masih bisa dikendalikan dengan sensor 

berita, tetapi gethok tular benar-benar menyebar dengan liar tanpa terkendali, sekalipun berita 

yang mereka tangkap sangat rahasia dan tidak etis dibicarakan. Biasanya, semakin dirahasiakan 

berita yang muncul dan semakin tidak etis berita yang ditangkap masyarakat, akan semakin cepat 

penyebaran berita tersebut kepada masyarakat. Istilah umum yang sering kita kenal adalah 

“berita itu sudah menjadi rahasia umum”. 

 Model komunikasi gethok tular sengaja diangkat tersendiri dalam sub bahasan ini karena 

seluruh perubahan yang terjadi di lingkungan seting penelitian berawal melalui komunikasi 

gethok tular. Proses  belajar mantan petani dalam mengembangkan usaha baru nonpertanian 

selalu terkait erat dengan komunikasi gethok tular. Mantan petani bisa memperoleh pekerjaan, 

mengetahui peluang usaha, dan mengembangkan usaha baru yang selalu ditopang oleh 

komunikasi gethok tular.  

 Ketika seseorang mengetahui di suatu tempat ada pekerjaan atau peluang kerja, maka 

pada saat itu juga anggota masyarakat yang lain akan segera mengetahui dan melacak sampai 

yang bersangkutan masuk dalam sistem pekerjaan tersebut. Demikian juga ketika pekerjaan yang 

mereka kerjakan sudah habis dan harus segera pindah ke tempat lain, maka informasi gethok 

tular juga berperan penting dalam penyebaran berita kepada masyarakat. Promosi dan 

pengembangan usaha dilakukan dengan teknik gethok tular melalui berbagai pertemuan dan 

paguyuban informal yang sudah sangat diyakini efektivitasnya di lingkungan masyarakat. 

 

A. Konsep dan Makna Gethok Tular   

 Gethok tular berasal dari Bahasa Jawa gethok dan tular. Gethok atau nyablek yang berarti 

menyentuh atau memukul orang lain secara perlahan dengan menggunakan tangan. Tular artinya 

menularkan atau menyampaikan informasi kepada orang lain yang ada di sekitarnya secara 

berantai. Jadi gethok tular adalah menularkan atau menyampaikan sesuatu yang telah diterima 

dari orang lain kepada orang terdekat secara bergantian dan berantai yang dilakukan dari mulut 



 
 
 

ke mulut. Oleh karena itu komunikasi gethok tular juga sering disebut sebagai komunikasi “dari 

mulut ke mulut”. Proses ini berlangsung begitu cepat, menggelinding bagai bola salju dan 

berlangsung secara cepat sepanjang interaksi manusia berlangsung.   

Resiko terbesar yang terjadi dari komunikasi gethok tular ini terjadi pembiasan atau 

penyimpangan isi pesan sebagai akibat dari keterbatasan manusia dalam menyimpan dan 

mengungkapkan kembali isi pesan kepada orang lain. Konon katanya daya tarik komunikasi 

gethok tular ini adalah adanya peluang untuk membumbui/menambah atau mengurangi isi berita 

sehingga makna pesan menjadi berubah dan menyimpang dari isi yang sebenarnya. Terlepas dari 

kekurangan dan kelemahan yang ada, komunikasi gethok  tular telah membawa dan menciptakan 

situasi masyarakat desa dalam suatu pola interaksi dan komunikasi akrab, familiar, kekerabatan, 

persaudaraan dan terbiasa menerima dan menyalurkan pesan kepada pihak lain. 

 

B. Falsafah Komunikasi Gethok Tular 

 Komunikasi gethok tular menggunakan falsafah Jawa yang berbunyi “sakdawa-dawane 

lurung isih dawa gurung”. Dengan menggunakan mulut semua dapat dilakukan dan disebarkan 

ke seluruh komunitas masyarakat karena setiap ucapan akan direspon dan disambung oleh 

ucapan orang lain tidak terbatas oleh siapapun yang mengucapkannya. Tetapi jika komunikasi 

dilakukan dengan menelusuri jalan suatu saat orang akan berhenti juga karena berbagai faktor, 

misalnya kelelahan, bahan bakar habis, tidak tahu arah jalan, mengalami kemacetan dan masuk 

jalan buntu. “Sejauh-jauh orang berjalan, masih jauh orang berbincang”. “Sepanjang-panjang 

ruas jalan, masih lebih panjang mulut orang”. Oleh karena itu, komunikasi semacam ini juga 

disebut dengan istilah “dari mulut ke mulut”, tiada henti selama manusia masih bisa bicara dan 

ada di sekitar kita. 

 Di samping itu, dalam budaya masyarakat Indonesia khususnya di kawasan sub urban 

atau rural yang masih bersifat mono-normatif, kebiasaan kumpul-kumpul, jagongan, selamatan 

dan hajatan, saling kunjung ke rumah tetangga atau teman, juga melandasi dipilihnya komunikasi 

gethok tular sebagai media penyebaran dan pemerolehan informasi. Pada saat saling bertemu 

itulah, pesan dari agen (sumber pesan) disebarkan ke seluruh khalayak masyarakat dengan cara 

memberitahu secara melalui lisan atau ucapan. 

 

C. Medesain Komunikasi Gethok Tular  sebagai Penyebaran Pesan Belajar Masyarakat 

 Walaupun komunikasi gethok tular begitu kuat dan mapan serta masuk dalam sistem 

kehidupan masyarakat, namun keberadaannya perlu dikritisi dalam kaitannya dengan media 

pembelajaran masyarakat. Menurut Rosemborg (1998) penyampaian informasi yang hanya 

berupa pesan tanpa dilengkapi dengan perangkat media yang lain tidak dapat menghasilkan suatu 

model pembelajaran yang baik dan handal. Pembelajaran tidak hanya berupa pesan, tetapi juga 

menyangkut perangkat pendukung serta desain serta strategi penyampaiannya.  



 
 
 

 Agar komunikasi gethok tular memiliki peluang yang andal dalam sistem pembelajaran, 

maka juga perlu dilengkapi dengan perangkat media pendukung seperti catatan pesan, modul 

pesan, media penempatan isi pesan dalam berbagai pusat pengumuman, alat penyiaran pesan dan 

alat media tempat mengungkap kembali pesan (evaluasi pesan). Namun model semacam ini tidak 

selamanya benar, sebab jika ini semua dilakukan maka model gethok tular sebagai alat 

komunikasi asli (indigenous communication) tidak berlaku lagi. Artinya, pemberian perangkat 

modern dalam gethok tular akan mangaburkan atau bahkan menghilangkan komunikasi gethok 

tular sebagai alat asli masyarakat di kawasan sub urban atau rural yang masih beraroma 

kesahajaan. 

 Justru yang penting diperhatikan komunikasi ini adalah menampilkan pesan yang kita 

lepas ke tengah masyarakat didesain seolah-olah sangat dramatis, mengejutkan dan memiliki 

kepentingan kolektif bagi masyarakat banyak. Disain seperti tersebut tidak mengurangi 

komunikasi makna komunikasi gethok tular sebagai teknologi asli masyarakat yang tetap eksis di 

tengah komunikasi canggih sekarang ini. Jika ditinjau dari daya ledak, daya gaung, daya jangkau 

sesuai dengan wilayah sasaran bidik, dan  efektivitas dan efisiensi, maka komunikasi gethok 

tular tidak kalah canggih dengan komunikasi yang lain. Tampaknya tidak salah jika disebut 

bahwa komunikasi gethok tular sebagai media komunikasi “canggih” bagi masyarakat bawah, 

termasuk di dalamnya masyarakat pedesaaan dan masyarakat mantan petani yang sedang 

mencari dan mengembangkan usaha nonpertanian.  

 Memang ada sisi-sisi negatif jika komunikasi gethok tular didesain sebagai alat 

komunikasi pendidikan, sebab model gethok tular ini juga sering disebut sebagai cara kasak 

kusuk, ngrembuk liyan, ngrasani/rasan-rasan, dan menyebarkan fitnah jika informasi telah 

terjadi pembiasan tidak sesuai dengan fakta asli. Namun hal itu dapat diatasi dengan argumentasi 

bahwa informasi yang telah lepas dan keluar dari sumber informasi atau pemilik informasi  untuk 

masyarakat komunal sudah dianggap menjadi milik publik. Semua orang dapat 

memperbincangkan sekalipun dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan ini tidak 

mengurangi keefektifan tujuan komunikasi.  

 Agar pesan yang ingin dikomunikasikan menarik untuk diperbincangkan orang lain maka 

desain pesan atau informasi harus dirancang yang menarik, “bombastis, kontroversi, bersifat 

ekstrim”, dan diupayakan juga bersifat “provokatif.”. Informasi semacam itulah yang memenuhi 

persyaratan untuk disebarkan melalui komunikasi gethok tular di lingkungan masyarakat rural 

yang bersifat komunal. Berikut adalah Gambar  Bagan Alur Gethok Tular sebagai Media 

Penyebaran Pesan Belajar Masyarakat yang telah dikembangkan. 



 
 
 

Gambar. Tahapan Rekayasa Komunikasi Gethok Tular Sebagai Media Efektif Untuk Penyebaran 

Pesan Belajar Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Penyebaran pesan belajar masyarakat melalui adaptasi kearifan lokal komunikasi gethok 

tular memiliki relevansi yang kuat terhadap karakteristik masyarakat Indonesia. Karakteristik 

masyarakat Indonesia yang komunal dan suka berkumpul serta beranjangsana tentu akan selalu 

disertai dengan pesan lisan yang disampaikan kepada sejawatnya. Di samping itu masyarakat 
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Indonesia juga memiliki sensitifitas terhadap berita atau issue yang bersifat sensasional yang 

mendorong masyarakat selalu ingin tahu akan kejelasan berita tersebut. Komunikasi gethok tular 

ini terbukti sukses dalam menyebarkan berbagai informasi termasuk informasi yang bersifat 

rahasia sekalipun. Gethok tular ini juga terbukti tidak lekang ditelan perkembangan zaman, 

karena gethok tular ini ditopang oleh karakter manusia Indonesia yang suka berkumpul, 

berkomunikasi, berkunjung, dan beranjangsana ke tetangga, teman sejawat dan saudara.  

Gambar di atas menunjukkan langkah-langkah komunikasi gethok tular sebagai 

penyebaran pesan belajar masyarakat. Langkah-langkah penggunaan komunikasi gethok tular 

sebagai media penyebaran pesan belajar masyarakat tersebut,  meliputi (1) penguatan isi pesan 

belajar agar lebih sensasional dan atraktif, (2) penyiapan orang kunci (key person) yang akan 

menyebarkan ide atau pesan belajar tersebut ke komunitas sasaran, (3) mendesain kelompok 

sasaran, yaitu menyiapkan sasaran masyarakat yang akan dikenai pesan belajar baik itu 

kelompok masyarakat maupun organisasi, (4) menyiapkan kelompok penyebar pesan, yaitu 

merekrut masyarakat yang memiliki daya jelajah luas dan dikenal masyarakat untuk 

menyebarkan berita (pesan belajar) kepada publik, (5) mendisain sistem pendukung (supporting 

system) baik berupa media kelompok tradisi yang ada di masyarakat maupun orang-orang 

berpengaruh di berbagai bidang kehidupan, (6) melakukan evaluasi kualitas dan intensitas pesan 

yang disebarkan, terutama terkait dengan daya tarik dan pembentukan rasa ingin tahu masyarakat 

terhadap berita tersebut, (7) melakukan evaluasi ketercapaian rantai komunikasi sebaran ide, 

yaitu untuk mengetahui keberhasilan daya jangkau dan keberterimaan pesan belajar kepada 

masyarakat sasaran, (8) mendesain ulang isi pesan agar lebih atraktif dan sensasional, dan (9) 

melakukan analisis keberhasilan terhadap misi pesan, baik yang menyangkut proses maupun 

keefektivan keberterimaan pesan. Masing-masing langkah selalu dilakukan evaluasi dan 

monitoring terhadap keberhasilan dan keberterimaan isi pesan dan gaya penyampai pesan di 

masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menjaga keaslian dan konsistensi isi pesan sehingga tidak 

mengalami pembiasan dan pembelokan makna pesan. 

Bekerja dan berusaha adalah suatu proses interaksi antara pisik dan mental dengan 

lingkungannya untuk menganalisis, mengkonstruksi dan memaknakan pesan belajar menjadi 

sebuah aktivitas yang menghasilkan kebermaknaan hidup. Aktivitas kebermaknaan hidup dalam 

konteks ini dapat berupa aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan berbagai karya lain yang dapat 

meningkatkan keberdayaan hidup. Salah satu aktivitas yang mampu mendatangkan keberdayaan 

hidup adalah pekerjaan atau bidang usaha yang mengasilkan keuntungan baik materi maupun 

kepuasan kerja.  

 Dalam keadaan normal setiap orang akan dapat melakukan semua jenis pekerjaan asalkan 

disertai minat dan kemauan untuk belajar. Segala jenis pengetahuan dan keterampilan dapat 

dibelajarkan dan dilakukakan oleh semua orang dalam keadaan normal, walaupun masih ada 

faktor internal yang namanya bakat dan minat. Sedangkan hasil atau prestasi belajar memang 

memiliki variabilitas antar pebelajar. Salah satu unsur yang mempengaruhi prestasi belajar 



 
 
 

seseorang adalah pengalaman, pendidikan, suasana belajar, media dan perangkat belajar dan 

kreativitas si pebelajar. Menurut Guilford, (dalam Munandar, tanpa tahun) dijelaskan bahwa 

untuk membangun dan menanamkan kreativitas kepada si pebelajar diperlukan suatu proses 

berfikir divergen, yaitu corak pemikiran yang bisa menghasilkan bermacam-macam gagasan.  

Dalam perspektif belajar, penyebaran dan penyerapan informasi mempunyai dua tujuan, 

yaitu pertama, untuk melestarikan kebudayaan, dan kedua untuk mengembangkan berbagai 

keahlian yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Dalam praktik pembelajaran masyarakat, 

penyebaran dan penyerapan informasi dari luar memiliki makna pragmatik dalam kehidupan 

masyarakat.  Hardika (2005), dalam penelitiannya tentang perilaku belajar masyarakat mantan 

petani, menemukan bahwa praktik penyebaran informasi pembelajaran dalam masyarakat lebih 

dimaknai sebagai bentuk perbaikan kehidupan ekonomi dan kelangsungan sosial. Masyarakat 

akan merespon dengan cepat jika setiap paket pembelajaran akan mampu meningkatkan standard 

ekonomi dan sosial pada diri dan keluarganya. Salah satu media yang dapat digunakan adalah 

melalui gethok tular. 


