
 

 

10 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Ada beberapa penjelasan bahasan mengenai internet sebagai inovasi di bidang 

informasi dan komunikasi difusi inovasi, kampung cyber, dan sikap. Penjelasan-

penjelasan tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain dengan tujuan untuk 

menjelaskan bagaimana upaya pemerintah dalam mengkomunikasikan Program 

Kampung Cyber sebagai bentuk difusi terhadap pemanfaatan Tekonologi Informasi 

dan Komunikasi pada masyarakat Kelurahan Sumbertaman. 

 

2.1. Internet Sebagai Inovasi Di Bidang Informasi Dan Komunikasi 

 Program Kampung Cyber dalam penelitian ini berhubungan dengan teknologi 

internet dan pemanfaatannya untuk masyarakat. Program Kampung Cyber bertujuan 

supaya masyarakatnya dapat memanfaatkan penggunaan teeknologi dengan baik. 

Berikut akan kami jelaskan mengenai definisi internet. 

Definisi internet menurut Jill. H. Ellsworth dan Matthew. V. Ellsworth (1995, 

h. 437) adalah “Jaringan komunikasi digital yang menghubungkan jaringan-jaringan 

yang lebih kecil dari banyak negara di seluruh dunia. Internet menggunakan protokol 

standar yang disebut TCP/IP”. Sedangkan menurut Turban (2003, h. 200) internet 

adalah “Jaringan komputer terbesar di dunia yang sebenarnya adalah sebuah jaringan 

dari jaringan. Merupakan kumpulan lebih dari 200.000 jaringan komputer individu 
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yang dimiliki oleh pemerintah, universitas, lembaga masyarakat, perusahaan. 

Jaringan yang terhubung saling tukar menukar informasi melalui protokol dan aturan-

aturan baku”. 

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan internet kita dapat 

menembus ruang dan waktu. Dalam berkomunikasi, kita dapat berbicara atau bertatap 

muka secara maya melalui penggunaan internet. Tidak hanya dalam berkomunikasi 

saja, masyarakat dapat mendapatkan segala informasi secara update dan real time.  

Sebelumnya keberadaan internet dipandang sebelah mata kegunaannya oleh sebagian 

besar masyarakat. Hal ini dirasa wajar mengingat masyarakat masih belum paham 

betul apa arti internet itu sendiri.  

 

2.1.1. Kelebihan dan Kekurangan Internet 

Beberapa Keunggulan Internet Menurut Diana (2001, h. 100): 

a. Konektivitas dan jangkauan global, diamana kita di Indonesia bisa mengakses 

beraneka ragam data dari berbagai sumber di seluruh belahan dunia. 

b. Akses 24 jam yang ‘tidak pernah tidur’. Misalnya saat sebagian besar 

penduduk Jakarta sedang terlelap ditengah malam, masyarakat di Newyork 

justru sedang sibuk-sibuknya melaksanakan berbagai aktivitas, termasuk 

bisnis perdagangan. Perbedaan waktu bukan lagi kendala untuk menelusuri 

dunia maya.  
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c. Kecepatan dan karakteristik real-time Internet yang lebih atraktif 

dibandingkan sumber data tradisional. Pencarian informasi melalui mesin 

pencari (search engines) atau portal sangat menghemat waktu , apalagi kalau 

dibandingkan dengan pencarian lewat katalog perpustakaan atau pencarian 

buku, majalah jurnal, dan koran-koran di rak-rak perpustakaan. 

d. Kenyamanan, yakni bahwa peneliti lewat Internet tidak harus menghadapi 

berbagai persoalan birokratis, seperti ijin dari berbagai instansi untuk 

keperluan pengumpulan data, ‘kerahasiaan’ informasi, dan keharusan untuk 

dating sendiri ke instansi yang berkaitan. 

e. Akses, terutama didukung menjamurnya bisnis warung Internet di berbagai 

kota di Indonesia. Kompetisi antar warnet dalam hal harga, kecepatan  akses, 

dan fasilitas pendukung lainnya membuat para pengguna internet semakin 

nyaman dan mudah memanfaatkan Internet untuk keperluan riset. 

f. Biaya yang relatif murah jika dibandingkan dengan berlangganan setiap 

majalah, surat kabar, maupun jurnal secara reguler. Di Internet banyak 

fasilitas gratis yang bisa diperoleh, asalkan kreatif mencarinya. 

g. Interaktivitas dan fleksibilitas, terutama berkaitan dengan diskusi mengenai 

topic dan hasil riset tertentu melalui sarana mailing list dan chatting. 
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Sedangkan kelemahan internet menurut Oeotomo (2001, h. 6-7) adalah: 

a.    Banjir Informasi  

Sebagai media informasi publik, internet menjadi sarana lalu-lintas informasi 

dari berbagai bidang baik yang dibuat oleh perusahaan maupun perorangan. 

Banjir informasi ini membuat para pemakai khususnya pemula menjadi 

tenggelam dalam lautan informasi. Akibatnya, mereka sulit menyeleksi data 

atau informasi mana yang valid dan yang mereka butuhkan. 

b.    Kurangnya sentuhan manusiawi  

Internet sebagai media komunikasi dan aktivitas memiliki kekurangan dalam 

hal sentuhan manusiawi (human touch), sehingga komunikasi yang 

berlangsung baru sebatas menyampaikan informasi. Pada model komunikasi 

ini sentuhan seperti berjabat tangan, berpelukkan tidak dapat dirasakan. 

c.    Ancaman Virus dan Hacker 

Virus komputer yang berdampak merusak jaringan bahkan data tidak dapat 

terhindarkan dalam media publik seperti Internet. Terlebih dengan adanya 

kegiatan para hacker dan cracker baik yang ingin mencuri data dan informasi 

sampai yang merusak sistem komputer, tapi saat ini ancaman virus sudah bisa 

diatasi dengan anti virus yang bisa diinstal di komputer. 

d. Pornografi Makin Merebak  

      Kemudahan teknologi Internet apalagi dengan lahirnya multi-media Internet, 

membuat Internet berpotensi untuk disalahgunakan oleh beberapa kalangan 

http://jinggasuci.blogspot.com/2011/05/sejarah-hacker-peretas.html
http://jinggasuci.blogspot.com/2011/05/unduh-download-avira-antivirus-free.html
http://jinggasuci.blogspot.com/2011/04/undang-undang-republik-indonesia.html
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yang menjunjung etika dan moralitas, yakni dengan menciptakan situs-situs 

porno yang mengeksploitasi gambar dan video porno. 

e.  Kejahatan baru 

Pemanfaatan teknologi komputer dan pengembanganya seperti 

jaringan   komputer dan Internet, tidak saja mendorong lainnya inovasi 

keilmuan dan dunia usaha, namun juga melahirkan kejahatan model baru, 

antara lain pembelokkan transaksi perbankan ke rekening seseorang, 

pemanfaatan kartu kredit palsu untuk bertransaksi e-bussines, dan lain 

sebagainya. 

 

2.1.2. Internet sebagai Media Komunikasi 

Saat ini, penggunaan internet dipakai sebagai media komunikasi. Pada 

dasarnya manusia lebih tertarik untuk berdiskusi atau komunikasi dua arah, dan 

mencari informasi yang spesifik untuk keperluan diri-nya saat itu. Manusia tidak 

terlalu tertarik untuk mencari informasi diluar dari apa yang dia sukai / butuhkan. 

Internet terkadang dibicarakan seakan-akan ia meruapakan alat utama yang dipakai 

oleh kaum muda (Severin, et al., 2005, h. 454). Padahal dalam era global saat ini, 

pemakaian internet sepertinya mutlak harus dikuasai oleh setiap orang dari berbagai 

generasi. Pengguna dewasa tua (usia 35-54) cenderung menggunakan internet untuk 

berita dan informasi, sedangkan yang lebih muda cenderung memanfaatkannya untuk 

beragam tujuan. 
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Tabel 1. Presentase Usia 18-24 dan 35-54 Yang Menggunakan Internet untuk  

Berbagai Tujuan 

 

Penggunaan 18-24 35-54 

Berita Informasi 65% 82% 

Hiburan 75% 45% 

Sosialisasi 45% 28% 

Rekreasi 29% 13% 

 

(Sumber: Severin, et al., 2005, h. 455) 

 

Internet dengan berbagai keunggulannya merupakan media yang digunakan 

untuk efisiensi proses komunikasi. Penggunaan media komunikasi melalui internet 

dapat memungkinkan interaksi baik itu komunikasi personal ataupun komunikasi 

massa. Hal inilah yang mendasari BAPPEDA untuk membuat Program Kampung 

Cyber ini. 

 Penelitian ini meneliti bagaimana pemerintah mendifusikan suatu inovasi 

yaitu internet kepada masyarakat Kelurahan Sumbertaman untuk berbagai 

pemanfaatannya salah satunya adalah sebagai media komunikasi. Beberapa aplikasi 

seperti Web, VoIP, e-mail pada dasarnya merupakan media komunikasi yang 

penggunaannya harus terjaring dengan koneksi internet.  
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Menurut Sosiawan3 (2008) perbedaan internet dibanding media komunikasi 

klasik  dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi penggunaannya oleh komunikator dan 

komunikan serta sisi karakteristik internet sebagai media4. Perbedaan-perbedaan 

tersebut diuraikan di bawah ini. 

a. Perbedaan internet dari media komunikasi klasik dalam penggunaannya oleh 

komunikator dan komunikan 

Pertama:  Penggunaan internet sebagai medium untuk berkomunikasi 

menuntut penggunanya memiliki pengetahuan cara menggunakan 

software komputer secara umum dan software aplikasi internet 

secara khusus. Disini berarti terdapat penggunaan dan 

pengembangan kognitif dari pengguna internet. Semula 

penggunaan media komunikasi klasik oleh pengguna bersifat pasif 

sedangkan penggunaan internet memaksakan penggunanya 

memiliki kemampuan intelegensi dalam menggunakan internet. 

Kedua:  Komunikasi dalam internet memiliki konteks komunikasi massa 

tetapi juga membentuk komunikasi personal dalam jumlah banyak 

yaitu bahwa pengguna internet dalam melakukan komunikasi 

berhadapan dengan pengguna lain dalam jumlah banyak yang 

masing-masing berperan sebagai komunikator dan komunikan. 

                                                           
3 Penulis adalah Staf Pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional “Veterean” Yogyakarta 
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Ketiga:  Sifat dan bentuk pesan-pesan yang disampaikan melalui semua 

media komunikasi klasik, dimiliki oleh medium internet; artinya 

dalam internet pengiriman pesan menggunakan berbagai bentuk 

seperti teks, grafis, video dan suara. 

Keempat: Dalam komunikasi melalui internet dimungkinkan terjadinya 

komunikasi antar berbagai personal yang rentang perbedaan baik 

secara sosiologis maupun budaya sangat berbeda. Komunikator 

maupun komunikan adalah person-person yang mungkin sekali 

berbeda bahasa, budaya, ras, bangsa latar belakang sosial 

ekonomi, pendidikan dan sebagainya. 

 

Tabel. 2 Perbedaan Internet Dengan Media Klasik  

Dalam Penggunaannya Oleh Komunikator Dan Komunikan 

 

No Perbedaan Media 

Internet 

Media 

Klasik 

1 Pengguna media harus memiliki kemampuan khusus. Ya Tidak 

2 Memiliki beberapa jenis bentuk pesan (teks, gambar, 

dsb). 

Ya Tidak 

3 Memungkinkan perspektif komunikasi lintas budaya. Ya Tidak 

4 Memungkinkan komunikasi personal berjumlah banyak 

dalam konteks komunikasi massa. 

Ya Tidak 

 

(Sumber: Sosiawan (2008:2) 
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 b. Perbedaan karakteristik internet dibanding dengan media klasik dalam 

sistem dan operasional sebagai alat maupun medium komunikasi menurut Sosiawan, 

(2008) adalah sebagai berikut: 

Pertama,  Perbedaan utama dan makro tersebut yaitu; internet adalah media 

berbasis komputer yang semula berawal dari media “tools” untuk 

menyimpan serta mengolah informasi data, setelah mengalami 

modifikasi (dengan saluran telepon dan modem) digunakan 

sebagai media (elektronik) komunikasi dalam bentuk jaringan 

(network) yang luas dan meng-global.  

Kedua, Internet sebagai media komunikasi memiliki penawaran interaktif 

yang dinamis terhadap penggunanya/user, jauh melebihi 

penawaran interaktif pada media televisi dan radio (yang terbatas 

pada satu program dan isi materi acara). Bahkan internet 

memberikan penawaran pencarian informasi yang diinginkan 

melalui fasilitas query dan bolean dengan menggunakan kata 

kunci (keywords). 

Ketiga,  Media internet mampu menjadi pusat informasi dan sumber 

informasi yang tidak terbatas dan pada suatu institusi tetapi juga 

memberikan kesempatan pada setiap user / individu untuk 

menjadi sumber/komunikator, oleh Rafaeli (1999) ini disebut 

sebagai switching.  
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Keempat,  Dampak yang ditimbulkan oleh media internet beberapa 

diantaranya sama dengan media lain, namun dampak sangat jauh 

berbeda, Don Tappscot (dikutip Ancok, 2000) memprediksikan 

dampak dari media internet adalah pergeseran pola hidup secara 

umum. Pola hidup manusia akan sangat tergantung kepada 

komputer yang menggambarkan besarnya keterlibatan teknologi 

informasi dalam hidup manusia. Dampak ini akan terus berlanjut 

hingga produkproduk yang dikelola komputer menjadi produk 

yang cerdas ( smart product ). 

Kelima,  Dampak dari sudut sosial budaya dan ekonomi, diprediksi akan 

membawa pada pengeluaran keuangan yang lebih untuk 

mendapatkan akses dan kelebihan dari media internet, baik itu 

dimiliki sendiri atau menggunakan jasa rental. Keasyikan 

tersendiri dalam menggunakan internet menjadikan semacam 

kecanduan yang mau tidak mau membawa ke arah pengeluaran 

keuangan yang lebih. Namun dampak dari segi budaya adalah 

munculnya trend centre gaya hidup dengan penambahan 

pengetahuan dari media internet. Kemudahan dan penggunaan 

praktis yang ditawarkan media internet juga akan membawa 

masyarakat pada ketidakberdayaan terhadap implikasi teknologi 

tersebut. 
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Keenam,  Perbedaan yang terakhir dari lateral sebagai media lebih 

menonjolkan superior media internet sebagai media yang 

“beraneka rupa” (Mulfaceted ) dan yang berisi banyak perbedaan 

konfigurasi proses komunikasi pada fasilitas-fasilitas yang 

dimiliki. Variasi bentuk komunikasi yang berlangsung tercampur 

hubungan komunikasi interpersonal dan komunikasi massa. 

 

2.1.3. Computer Mediated Communication (CMC) 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan internet dapat 

menghubungkan individu dari belahan dunia manapaun. Dalam perkembangan 

teknologi informasi saat ini, pola komunikasi yang kita jalani telah diperantarai 

internet dan telah bergerak secara cepat menuju apa yang disebut dengan Computer-

Mediated Communication (CMC) atau komunikasi yang dimediasi oleh komputer. 

Thurlow (2007, h. 15) mendefinisikan “Computer-Mediated Communication (CMC) 

adalah “Komunikasi yang berlangsung antara manusia melalui sarana komputer. Hal 

yang dimaksud di sini bukanlah bagaimana dua mesin atau lebih dapat saling 

berinteraksi, namun bagaimana dua orang atau lebih dapat berkomunikasi satu 

dengan lainnya dengan menggunakan alat bantu komputer melalui program aplikasi 

yang ada pada komputer tersebut”.  

John Newhagen (dikutip dari Thurlow, 2007, h. 75) menekankan lima kualitas 

penting Computer Mediated Communication yang berbeda dengan medium 
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komunikasi yang telah ada (biasa). Faktor-faktor yang berkesinambungan inilah yang 

membuat CMC berbeda. Faktor-faktor tersebut antara lain:  

1. Paket Switching 

Hal ini yang membuat CMC menjadi media komunikasi yang tak terkendali. 

Berbagai bentuk yang dapat dikomunikasikan melalui medium ini seperti teks, 

audio, video, grafik, animasi, dsb. Bentuk-bentuk komunikasi tersebut dapat 

dengan mudahnya dikirim-diterima oleh berbagai pihak. 

2. Sensory Appeal 

CMC dapat meningkatkan komunikasi yang bersifat multimodal, yaitu 

komunikasi yang melibatkan berbagai unsur perasaan dan daya tarik panca 

indera kita (Sensory Appeal). 

3. Interactivity 

Interaktivitas berarti melibatkan komunikasi atau kolaborasi antar manusia, 

dimana melibatkan pertukaran informasi atau perintah antara manusia dengan 

perangkat komputer (Microsoft Encarta Premium, 2006). Hal ini yang 

membuat CMC menjadi alat yang sangat responsive dan reflektif.  

4. Synchronicity 

Synchronicity merupakan faktor yang menjadikan CMC fleksibel, yaitu 

dimana dalam komunikasinya melibatkan partisipan untuk ikut serta dalam 

proses komunikasinya yang bersifat cepat agar umpan balik dapat segera 

diperoleh.  
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5. Hypertextuality 

Hal ini menunjukkan bahwa CMC adalah komunikasi yang berbentuk 

nonlinear, dimana informasi tertulis dapat diakses dengan cara nonlinear. 

Hypertext adalah sebuah sistem penyimpanan gambar, tulisan, dan berkas 

komputer lain yang memungkinkan adanya sambungan langsung dengan 

tulisan, gambar, suara, dan data lain yang bertautan. Awalan hyper 

menjabarkan kecepatan dan kemampuan dimana pengguna dapat melompat ke 

dan dari berbagai area tulisan yang terkait (Microsoft Encarta Premium, 

2006). Dengan adanya teknologi hypertext, membaca tidak lagi menjadi 

sebuah proses penerimaan yang pasif, melainkan menjadi sebuah proses 

interaksi kreatif antara pembaca, penulis, dan tulisan (Sandbothe, 2000) 

 

2.2. Cyber Community 

Dalam Program Kampung Cyber, masyarakat Kelurahan Sumbertaman akan 

terbentuk sebagai masyarakat cyber dikarenakan hampir semua lapisan 

masyarakatnya sudah melakukan kegiatan cyber. Istilah cyber biasa digunakan untuk 

menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Semua 

kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat masa kini telah berhubungan dengan 

internet.  

Kata cyber merupakan singkatan dari cyberspace yang berasal dari kata 

cybernetics dan space. Istilah cyberspace muncul pertama kali pada tahun 1984 
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dalam novel William Gibson yang berjudul Neuromancer. Pada tahun 1990 oleh John 

Perry Barlow istilah cyberspace diaplikasikan untuk dunia yang terhubung atau 

online ke internet. (Tunardy, 2009) 

Community atau masyarakat menurut Bungin (2007, h. 159) adalah 

“kelompok-kelompok orang-orang yang menempati sebuah wilayah (territorial) 

tertentu, yang hidup secara relatif lama, saling berkomunikasi, memiliki simbol-

simbol dan aturan-aturan tertentu serta sistem hukum yang mengontrol tindakan 

anggota masyarakat, memiliki sistem stratafikasi, sadar sebagai bagian dari anggota 

masyarakat tersebut serta relatif dapat  menghidupi dirinya sendiri”.  

Bungin (2007, h. 160) juga mendefinisikan masyarakat adalah “Sebuah 

kehidupan masyarakat manusia yang tidak dapat secara langsung diindera melalui 

penginderaan manusia, namun dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah 

realitas”. Komunitas maya adalah komunitas-komunitas yang lebih banyak muncul di 

dunia komunikasi elektronik daripada dunia nyata. Salah satu bentuknya yang paling 

awal adalah buletin komputer yang diakses dengan menyambungkan modem pada 

tahun 1970-an. Ruang chatting, e-mail, milis, dan kelompok-kelompok diskusi via 

elektronik adalah contoh baru tenpat-tempat yang dapat dipakai oleh komunitas untuk 

saling berkomunikasi.  

Bungin (2008, h. 161) mengatakan bahwa “Masyarakat maya membangun 

dirinya dengan sepenuhnya mengandalkan interaksi sosial dan proses sosial dalam 

kehidupan kelompok (jaringan) intra dan antar sesama anggota masyarakat maya. 
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Kebanyakan dari anggota masyarakat maya menjadi penduduk tetap dalam 

masyarakat tersebut dengan memiliki alamat (e-mail) dan rumah disana dengan status 

penyewa (website) atau pemilik (provider)”.  

Bungin menambahkan (2008, h. 162), “Sebagaimana halnya masyarakat nyata, 

masyarakat maya juga dibangun melalui interaksi sosial sesama anggota masyarakat 

maya. Bahwa syarat-syarat interaksi sosial harus memiliki kontak sosial dan 

komunikasi, maka persyaratan ini juga menjadi substansi utama dalam kehidupan 

sosial masyarakat maya, dimana komputer dan internet menjadi media interaksi 

mereka”. 

Bungin (2007, h. 166) juga mengatakan bahwa “Kehidupan masyarakat cyber, 

identik dengan budaya-budaya pencitraan, dan makna yang setiap saat dipertukarkan 

dalam ruang interaksi simbolis”. Masyarakat cyber menciptakan culture universal 

yang dapat dijelaskan sebagaimana yang dimiliki oleh masyarakat nyata, yaitu: 

1. Peralatan dan perlengkapan hidup masyarakat maya adalah teknologi 

informasi yang umumnya dikenal dengan mesin-mesin komputer dan mesin-

mesin elektronika lain yang membantu kerja atau dibantu oleh mesin 

komputer. Saat ini mesin-mesin yang dimaksud telah dapat memproduksi diri 

sampai pada tingkat yang diinginkan. 

2. Mata pencaharian dan sistem-sistem ekonomi masyarakat maya memiliki 

mata pencaharian yang sangat menonjol dan spesifik dalam bentuk menjual 

jasa dengan sistem ekonomi subtitusi. 



25 

 

 
 

3. Sistem kemasyarakatan yang dikembangkan dalam masyarakat maya adalah 

dalam bentuk sistem kelompok jaringan baik intra maupun antar jaringan yang 

ada dalam masyarakat maya. 

 

2.3. Difusi Inovasi  

 Skripsi ini pada intinya menganalisa upaya pemerintah kota Probolinggo 

dalam memberikan kesadaran pada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi, khususnya internet. Dengan kata lain, 

Pemerintah Kota Probolinggo akan menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu 

inovasi atau bisa disebut dengan difusi inovasi.  

Definisi difusi menurut Rogers (1983, h. 5) adalah “proses bagaimana suatu 

inovasi disampaikan (dikomunikasikan) melalui saluran-saluran tertentu sepanjang 

waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial”. Sedangkan pengertian inovasi 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembaharuan; pengenalan terhadap 

hal-hal yang masih baru. Everett Rogers adalah peneliti dalam riset difusi inovasi 

yang paling dihormati secara luas (Dikutip dari Severin, et al., 2005, h. 247). Rogers 

memandang difusi inovasi sebagai “Proses sosial yang mengomunikasikan inovasi 

tentang ide baru yang dipandang secara subyektif. Makna inovasi dengan demikian 

perlahan-lahan dikembangkan melalui sebuah proses konstruksi sosial”. 

 Difusi mengacu pada penyebaran informasi baru, inovasi, atau proses baru ke 

seluruh masyarakat. Inovasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah internet. 
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Inovasi teknologi internet ini nantinya akan disebarkan ke masyarakat agar 

masyarakat dapat memanfaatkan teknologi internet kearah yang positif. Program 

“Kampung Cyber” yang dilakukan Pemerintah melalui BAPPEDA ini merupakan 

salah satu penerapan difusi inovasi.  

Menurut pemikiran Rogers (1983, h. 10-24) ada empat elemen pokok di 

dalam sebuah difusi inovasi, antara lain: 

a. Inovasi, “gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh 

seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut 

pandangan individu yang menerimanya. Jika suatu ide dianggap baru oleh 

seseorang maka ia adalah inovasi untuk orang itu. Konsep ’baru’ dalam ide 

yang inovatif tidak harus baru sama sekali”. 

b. Saluran komunikasi, “alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari 

sumber kepada penerima. Dalam memilih saluran komunikasi, sumber 

paling tidak perlu memperhatikan tujuan diadakannya komunikasi dan 

karakteristik penerima”.  

c. Jangka waktu, “proses keputusan inovasi, dimulai seseorang mengetahui 

sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan 

terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Paling 

tidak dimensi waktu terlihat dalam proses pengambilan keputusan inovasi, 

keinovatifan seseorang: relatif lebih awal atau lebih lambat dalam 
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menerima inovasi, dan kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem 

sosial”. 

d. Sistem sosial, “kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat 

dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai 

tujuan bersama”. 

Menurut Rogers (1983, h. 135) proses pengembangan inovasi itu terdiri dari 

semua keputusan, kegiatan dan dampak-dampaknya yang terjadi mulai pengenalan 

suatu kebutuhan atau masalah, kemudian penelitian, pengembangan, dan 

komersialisasi suatu inovasi, kemudian penyebaran dan pengadopsian inovasi oleh 

pengguna sampai pada konsekuensi-konsekuensinya. Adapun langkah-langkah pokok 

proses pengembangan inovasi sebagai berikut: 

1. Mengenal masalah atau kebutuhan 

Memulai proses pengembangan inovasi dengan menganalisis suatu masalah 

atau kebutuhan yang merangsang kegiatan-kegiatan penelitian dan 

pengembangan yang dirancang untuk menciptakan suatu inovasi dalam 

rangka memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan itu.  

2. Penelitian Dasar dan Penelitian terapan 

Inovasi datang dari penelitian. Penelitian dasar terdiri dari penyelidikan-

penyelidikan awal untuk kemajuan pengetahuan ilmiah yang tidak punya 

tujuan khusus penerapan pengetahuan ini pada masalah praktis. Hasil 

penelitian dasar digunakan dalam penelitian terapan, yang terdiri dari 
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penyelidikan ilmiah yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah praktis. 

BAPPEDA sebelum menjalankan Program Kampung Cyber harus melakukan 

penelitian terlebih dahulu untuk memahami masalah yang terjadi dan 

mengetahui pemecahan masalahnya. 

3. Pengembangan 

Tahapan selanjutnya adalah pengembangan yaitu proses yang menjadikan 

suatu gagasan baru untuk suatu bentuk yang diharapkan memenuhi kebutuhan 

khalayak calon pengguna. 

4. Komersialisasi 

Langkah ini biasanya dilakukan oleh perusahan-perusahaan swasta seperti 

kegiatan produksi, pengemasan, pemasaran dan pendistribusian suatu produk 

yang memuat suatu inovasi.  

5. Difusi dan Adopsi 

Salah satu yang terpenting dalam proses perkembangan inovasi adalah 

keputusan untuk memulai menyebarkan inovasi kepada calon pengguna. 

Percobaan klinis adalah percobaan ilmiah yang dirancang untuk menentukan 

prospektif akibat-akibat suatu inovasi dalam arti kemanjuran, keamanan, dan 

sebagainya. Salah satu contohnya adalah keamanan untuk melindungi 

pengadopsinya dalam hal ini masyarakat Kelurahan Sumbertaman untuk 

menggunakan internet ke penggunaan yang negatif.  
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6. Konsekuensi 

Akhirnya inovasi menyebar, diadopsi, dan kemudian menyebabkan 

konsekuensi-konsekuensi yang merupakan tahap akhir proses pengembangan 

inovasi.  

 Dalam masyarakat yang terbuka terhadap perubahan-perubahan sosial seperti 

masyarakat postmodern, inovasi adalah pilihan dan gaya hidup mereka. Namun pada 

masyarakat modern melihat inovasi secara rasional, sedangkan masyarakat transisi 

memandang inovasi sebagai sesuatu yang harus dicoba dan dibuktikan manfaatnya, 

termasuk dipertimbangkan untung ruginya. Sedangkan pada masyarakat tradisional 

inovasi cenderung ditolak.  

Tabel. 3 Sikap Masyarakat terhadap Inovasi 

 

MASYARAKAT 

Postmodern Modern Transisi Tradisional 

Inovasi dipandang 

sebagai bagian dari 

gaya hidup 

Inovasi dipandang 

secara rasional 

Mempertimbangkan 

untung rugi inovasi  

Cenderung 

menolak inovasi 

 

(Sumber: Bungin, 2007, h. 156) 

 

2.3.1. Proses Keputusan Inovasi 

Skripsi ini menganalisa upaya pendifusian suatu inovasi kepada masyarakat 

yang dilakukan oleh BAPPEDA. Proses keputusan inovasi adalah proses mental yang 
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dilalui individu atau unit lain yang membuat keputusan. Menurut Rogers (1983, h. 

164) dalam menyusun suatu model proses keputusan inovasi terdiri dari lima tahap, 

yaitu:  

1. Pengenalan yang terjadi ketika seseorang (atau unit pembuat keputusan 

lainnya) dihadapkan pada keberadaan suatu inovasi dan memahami 

bagaimana inovasi itu berfungsi. Kebanyakan orang tahu banyak tentang 

inovasi tetapi tidak mengadopsinya. Mungkin orang itu mengenal suatu ide 

baru tetapi menganggapnya tidak relevan dengan situasi dirinya, atau tidak 

menganggapnya sebagai suatu yang bermanfaat. 

2. Persuasi terjadi ketika seseorang membentuk sikap suka atau tidak terhadap 

inovasi. Pada tahap persuasi orang lebih terlibat secara psikologis dengan 

inovasi; ia aktif mencari informasi mengenai ide baru. Menjadi penting pada 

tahap ini adalah di mana ia mencari informasi, pesan apa yang ia terima, dan 

bagaimana ia menafsir informasi yang ia terima itu. 

3. Keputusan terjadi ketika seseorang terlibat dalam kegiatan yang membawanya 

pada suatu penentuan untuk menerima atau menolak inovasi. Tahap keputusan 

dalam proses keputusan inovasi terjadi ketika seseorang terlibat dalam 

kegiatan yang membawanya pada penentuan untuk menerima atau menolak 

inovasi. Adopsi adalah keputusan untuk menggunakan sepenuhnya suatu 

inovasi sebagai suatu cara tindakan terbaik yang ada. Penolakan adalah 

keputusan untuk tidak menggunakan suatu inovasi. 
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4. Implementasi / pelaksanaan yang terjadi ketika seseorang menggunakan 

inovasi itu. Pada tahap pelaksanaan tetap ada ketakpastian dalam kadar 

tertentu tentang konsekuensi yang diharapkan seseorang, walaupun orang itu 

telah mengambil keputusan untuk mengadopsinya. 

5. Konfirmasi yang terjadi ketika seseorang mencari penguat terhadap keputusan 

inovasi yang telah dibuat sebelumnya, tetapi bisa jadi ia merubah 

keputusannya apabila dihadapkan pada pesan- pesan yang bertentangan.  

Sepanjang tahap ini orang berusaha menghindari keadaan disonansi atau 

menguranginya bila terjadi. Disonansi adalah perubahan perilaku manusia 

sebagian timbul karena dorongan suatu kondisi di dalam diri yang tidak 

seimbang atau disonan, suatu keadaan jiwa yang tidak enak, sehingga orang 

berusaha untuk mengurangi atau menghilangkannya. Ketika orang merasakan 

keadaan disonan, biasanya dia terdorong untuk menguranginya dengan jalan 

mengubah pengetahuan, sikap, atau tindakan-tindakannya.



      

32 
 

Gambar 1. Paradigma Proses Keputusan Inovasi 
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(Sumber: Rogers, 1983, h. 165)

Variabel Penerima: 
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inovasi 

4. Dan sebagainya 

Sistem Sosial: 
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2.3.2. Komponen Sistem Sosial dalam Penyebaran Inovasi 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, proses difusi terjadi dalam sistem 

sosial. Sistem sosial terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain saling 

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Setiap komponen memainkan peranan yang 

berbeda sehingga menghasilkan gerakan dalam keseluruhan sistem.  

 

2.3.2.1. Kategori Pengadopsi 

Rogers dalam bukunya tentang Diffusion of Innovation (1983, h. 241) pada 

bab 7 tentang Innovativeness and Adopter Categories (keinovatifan dan kategori 

pengguna inovasi) mendefinisikan kategori pengguna sebagai pengklasifikasian 

anggota suatu sistem sosial  berdasarkan keinovatifannya, yaitu seberapa jauh orang 

atau unit adopsi mengadopsi ide-ide baru dari anggota lainnya.  

Berikut akan dijelaskan lima kategori pengadopsi atau pengguna inovasi yang 

menurut Rogers (1983, h. 247) dikategorikan sebagai tipe-tipe ideal. Tipe ideal 

adalah  pengkonseptualisasian berdasarkan pengamatan kenyataan dan dirancang 

untuk memungkinkan membuat perbandingan. Fungsi tipe ideal adalah untuk 

membimbing usaha-usaha penelitan dan bertindak sebagai suatu kerangka dalam 

penemuan-penemuan penelitian.  
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1. Inovator 

Individu ini paling suka pada hal-hal yang menyerempet bahaya, berani 

mengambil resiko, dan sering terburu nafsu. Inovator harus siap untuk 

menerima kerugian jika ide baru yang diadopsinya itu ternyata tidak berhasil. 

2. Pemuka: Yang Terhormat / Disegani 

Para pemuka merupakan bagian yang lebih terpadu pada sistem sosial 

setempat dibanding para Inovator. Bila para Inovator kosmopolit, para 

pemuka lokalit. Kelompok pengguna ini, dibandingkan dengan kelompok 

pengguna lainnya, punya tingkat kepemimpinan pendapat terbesar dalam 

kebanyakan sistem sosial. Karena para pemuka tidak terlalu jauh dari rata-rata 

orang dalam keinovatifan, mereka berperan sebagai model bagi para anggota 

suatu sistem sosial. Para pemuka dihormati teman-temannya. Kelompok ini 

biasanya digunakan oleh agen pembaru yang disini diperankan oleh 

BAPPEDA atau pemerintah untuk mempercepat proses difusi. Kelompok ini 

misalnya seperti kyai / ulama setempat, atau orang yang disegani bagi 

masyarakat Kelurahan Sumbertaman.  

3. Mayoritas Awal: Tidak Tergesa-gesa 

Mayoritas awal mengadopsi ide-ide baru sebelum rata-rata anggota suatu 

sistem sosial. Mayoritas awal sering berinteraksi dengan teman- temannya, 

tetapi jarang menempati posisi pimpinan. Mayoritas awal mungkin 

mempertimbangkan dalam waktu cukup lama sebelum sepenuhnya 
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mengadopsi suatu ide baru. Periode keputusan inovasi mereka relatif lebih 

lama daripada si Inovator dan pemuka. 

4. Mayoritas Akhir: Skeptis 

Kelompok mayoritas akhir mengadopsi ide-ide baru segera setelah rata- rata 

anggota suatu sistem sosial. Pengadopsian itu mungkin karena pertimbang- an 

ekonomi dan jawaban atas tekanan sosial yang semakin meningkat. Inovasi 

mereka dekati dengan keraguan dan kehati-hatian, dan si mayoritas akhir 

tidak akan mengadopsi sampai kebanyakan orang dalam sistem sosialnya 

mengadopsi.  

5. Kolot: Tradisional / Laggard 

Laggard adalah orang yang terakhir dalam suatu sistem sosial yang 

mengadopsi suatu inovasi. Acuan si laggard adalah masa lalu. Keputusan-

keputusan sering dibuat sebelumnya/terdahulu orang-orang ini berinteraksi 

terutama dengan orang-orang yang relatif mempunyai nilai-nilai terdisional. 

Bila si laggard mengadopsi suatu inovasi, ini mungkin telah digantikan oleh 

ide-ide yang lebih baru yang sekarang digunakan oleh Inovator. Laggard 

cenderung secara terbuka curiga terhadap inovasi dan agen pembaharu. 

 

2.3.2.2. Change Agent  

Change agent menurut Rogers (1983, h. 312) adalah ”Suatu bagian dari 

sistem sosial yang berpengaruh terhadap sistem sosialnya. Mereka adalah orang-
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orang yang mampu memengaruhi sikap orang lain untuk menerima sebuah inovasi”. 

Akan tetapi change agent  bersifat resmi atau formal, ia mendapat tugas dari kliennya 

yang dalam hal ini diperankan oleh pemerintah atau BAPPEDA untuk memengaruhi 

masyarakat yang berada dalam sistem sosialnya.  

Change agent atau dalam bahasa Indonesia yang biasa disebut agen perubah, 

biasanya merupakan orang-orang profesional yang telah mendapatkan pendidikan 

atau pelatihan tertentu untuk dapat memengaruhi sistem sosialnya. Peranan change 

agent dalam Program Kampung Cyber bisa terdapat pada ketua umum kampung 

cyber di Kelurahan Sumbertaman yang bertugas untuk mensosialisasikan program 

tersebut ke masyarakat.  

 

2.3.2.3. Ketokohan 

Adapun berbagai cara dalam mensukseskan proses adopsi Program Kampung 

Cyber oleh masyarakat Kelurahan Sumbertaman. Salah satunya dengan membentuk 

konsep ketokohan.  

Menurut Rogers (1983, h. 271) ketokohan adalah “Seberapa jauh seseorang 

dapat secara informal mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain kearah yang 

diinginkan. Pemuka atau tokoh masyarakat memainkan peran penting dalam 

menggerakkan jaringan difusi”. Tokoh masyarakat nantinya dipilih oleh change agent 

melalui rapat yang dilakukan oleh tim yang dibentuk. 



37 

 

 

Konsep ketokohan sebagian berasal dari The Two-Step Flow model atau 

model arus dua tahap. Model arus dua-tahap membantu mengarahkan perhatian 

antara pengaruh media massa dan media antar pribadi. Ini berarti bahwa media massa 

tidak begitu berkuasa dan langsung berpengaruh seperti dianggap orang sebelumnya. 

Model ini mengatakan bahwa suatu gagasan seringkali mengalir dari radio dan bahan 

cetak kepada para pemuka pendapat dan dari mereka ini menyebar kepada orang-

orang yang kurang aktif mengikuti media. Dalam hal ini menurut Rogers dari tokoh 

masyarakat yang mengalir kepada para pengikutnya. 

 

2.3.2.4. Homofili - Heterofili Dan Arus Komunikasi.  

Pemahaman orang tentang sifat arus komunikasi melalui jejaringan antar 

pribadi dapat diperluas dengan konsep homofili dan heterofili. Siapa yang 

menyiarkan pesan-pesan kepada siapa di dalam analisis jaringan itu. Rogers (1983, h. 

274) mengatakan bahwa: 

Satu prinsip pokok komunikasi adalah bahwa pemindahan ide-ide seringkali 

terjadi antara orang-orang yang sepadan, atau homofilus. Homofili adalah 

sejauh mana pasangan yang berinteraksi itu mirip dalam ciri-ciri ter- tentu, 

seperti kepercayaan, pendidikan, status sosial, dan semacamnya. Istilah ini 

bisa disebut dengan homofilus. Homofili terjadi begitu sering karena 

komunikasi itu lebih efektif bila sumber dan penerima sepadan.  

 

Komunikasi yang efektif seperti itu menyenangkan orang-orang yang terlibat di 

dalamnya. Bila dua orang bertukar makna, kepercayaan yang sama dan bahasa yang 

mereka pergunakan sama, komunikasi antara mereka cenderung lebih lancar. 
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Adapun  heterofili adalah derajat dimana pasangan individu-individu yang 

berinteraksi memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan dalam kompetensi 

teknis, status sosial dan kepercayaan terjadinya heterofili dalam bahasa dan makna, 

sehingga menyebabkan pesan-pesannya kurang diperhatikan. Berbincang dengan 

orang yang sangat berbeda dengan diri kita sendiri memerlukan usaha keras agar 

komunikasi itu lancar.  

Komunikasi yang heterofilus bisa menyebabkan ketidakserasian pandangan 

karena seseorang dihadapkan pada pesan yang tidak cocok dengan kepercayaan-

kepercayaan yang ada, menyebabkan keadaan psikolgis yang tidak mengenakkan. 

Homofili dan komunikasi yang efektif itu saling mendukung. Semakin sering terjadi 

komunikasi antara anggota suatu pasangan, semakin cenderung mereka menjadi 

homofilus. Semakin homofilus mereka semakin besar kemungkinan komunikasi 

mereka efektif. 

 

2.3.3. Sifat Inovasi dan Kecepatan Adopsi 

Waktu proses adopsi yang dilakukan oleh masyarakat ditentukan oleh sifat 

inovasi dan kecepatan adopsi. Lima karakteristik atau inovasi menurut Rogers 

(Dikutip dari Abdillah 1981, h. 146) adalah: 

1. Keuntungan Relatif 

 Tingkatan dimana suatu inovasi dianggap menguntungkan. Tingkatan 

keuntungan relatif dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau mungkin 
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dari faktor status sosial (gengsi), kesenangan, penghematan dalam tenaga dan 

waktu, atau mempunyai komponen yang sangat penting. 

2. Kompabilitas 

   Sejauh mana inovasi dianggap konsisten dengan nilai (values), 

pengalaman lalu, dan kebutuhan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang 

kompatibel memberi jaminan yang lebih besar dan resiko yang lebih kecil 

bagi penerima dan membuat inovasi itu lebih berarti baginya. 

3. Kompleksitas 

   Tingkat dimana suatu inovasi dianggap relatif sulit dipahami dan 

digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, dan lebih terjamin 

keberlanjutan penggunaannya. Sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau 

sukar digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya dan mudah 

menyebabkan penghentian penggunaannya. 

4. Trialabilitas 

   Suatu tingkat dimana suatu inovasi dapat dicoba atau tidak oleh 

penerima. Suatu inovasi yang dapat dengan mudah dicoba akan cepat diterima 

masyarakat daripada inovasi yang tidak dapat dicoba lebih dulu. Suatu inovasi 

yang mudah dicoba lebih kecil resiko terjadinya penghentian penggunaan 

daripada yang sulit dicoba. 
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5. Observasibility 

   Tingkat dimana hasil-hasil suatu inovasi dapat dilihat atau diamati. 

Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh 

masyarakat dan dilanjutkan penggunannya, dan sebaliknya inovasi yang sukar 

diamati hasilnya akan lama diterima oleh masyarakat dan mungkin terjadi 

penghentian penggunannya.  

 Kecepatan Adopsi menurut Rogers (Dikutip dari Abdillah 1981, h. 157) 

adalah “Tingkat kecepatan penerimaan inovasi oleh anggota sistem sosial. Salah satu 

variable kecepatan adopsi suatu inovasi adalah sifat-sifat inovasi itu sendiri. Tetapi 

selain kelima sifat yang telah dijelaskan sebelumnya”. Hal-hal lain yang dapat 

menjadi variable kecepatan adopsi adalah: 

1. Tipe keputusan inovasi,  

Secara umum kita mengharapkan bahwa inovasi yang diputuskan secara 

otoritas (dari BAPPEDA ke masyarakat) akan diadopsi lebih cepat karena 

orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan inovasi lebih sedikit. 

Akan tetapi jika bentuk kekuasannya tradisional, mungkin tempo adopsinya 

juga lambat. Teori Rogers mengatakan bahwa semakin banyak orang yang 

terlibat dalam proses pembuatan keputusan inovasi, semakin lambat tempo 

adopsinya. Misal: kebijakan secara langsung dari walikota akan lebih cepat 

daripada keputusan harus melalui rapat. 
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2. Sifat saluran komunikasi yang dipergunakan untuk menyebarkan inovasi 

dalam proses keputusan inovasi,  

3. Ciri-ciri sistem sosial, 

Hal lain yang mempengaruhi kecepatan pengadopsian suatu inovasi adalah 

sistem sosial. Dalam suatu sistem sosial yang modern tempo adopsi mungkin 

lebih cepat karena di sini kurang ada rintangan sikap diantara para penerima 

(anggota sistem).  

4. Gencarnya usaha agen pembaru dalam mempromosikan inovasi.  

 

2.4. Sikap 

2.4.1. Definisi Sikap  

 Selanjutnya peneliti akan memasukkan sikap sebagai kajian pustaka. Sikap 

juga mempengaruhi proses difusi inovasi yang dilakukan oleh BAPPEDA. Sikap 

yang ditunjukkan oleh masyarakat nantinya akan mempermudah untuk menganalisa 

bagaimana proses pengkomunikasian yang tepat untuk Program Kampung Cyber. 

 Berikut definisi sikap menurut beberapa para ahli antara lain (Liliweri 2011, 

h. 165): 

 1. Berkowitz (1972), menemukan kurang lebih ada 30 definisi sikap yang 

berbeda-beda. Menurutnya, “Sikap seseorang diarahkan kepada suatu obyek 

atau isu yang di dalamnya terungkap perasaan seseorang mulai dari kurang 
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menyenangkan sampai yang tak menyenangkan terhadap obyek atau suatu isu 

tertentu.” 

2. Baron dan Byrne (1984:126), mendefinisikan sikap sebagai sekumpulan 

perasaan, keyakinan, dan kecenderungan perilaku yang diarahkan kepada 

orang tertentu, gagasan, atau obyek / kelompok. 

3. Hovland, Janis, & Kelly (1953), yang meneliti banyak hal dalam psikologi 

sosial mengatakan bahwa yang terutama dalam sikap adalah perubahan sikap. 

Menurut Hovland, perubahan pendapat dapat menghasilkan perubahan sikap, 

dan ini sangat tergantung dari ada atau tidak ada ganjaran yang diperoleh dari 

obyek sikap. Ini berarti pula bahwa penerimaan suatu ide baru sangat 

tergantung dari insentif yang diberikan oleh komunikator dalam proses 

komunikasi. 

Sikap manusia menurut Liliweri (2011:166) tersusun oleh 3 komponen utama 

yaitu kognitif, afektif, dan konatif atau perilaku (kadang-kadang ahli psikologi 

menambahkan evaluasi). Berikut penjelasannya:  

a. Kognitif: Berisi apa yang diketahui mengenai suatu obyek, bagaiaman 

pengalaman anda tentang obyek ini, bagaimana pendapat anda 

tentang obyek ini. Yakin atau tidak yakin bahwa pengenalan 

internet akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat 

sekitar. 
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b.  Afektif: Berisi apa yang anda rasakan mengenai suatu obyek, jadi 

komponen afektif berisi emosi. Merasa senang atau tidak senang 

dengan kemunculan internet 

c. Konatif: Berisi kecenderungan untuk bertindak (memutuskan) atau 

bertindak terhadap obyek, atau mengimplementasikan perilaku 

sebagai tujuan terhadap obyek. Berusaha untuk mengetahui apa 

itu internet, kemudian memutuskan menerima atau menolak 

keberadaan internet.  

  

2.4.2. Hubungan Sikap dan Perilaku 

 Untuk mengetahui proses adopsi yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan 

Sumbertaman, maka peneliti dapat melihat terlebih dahulu perilaku masyarakatnya. 

Definisi perilaku menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tanggapan atau reaksi 

individu terhadap rangsangan atau lingkungan. 

 Sebelum orang mengadopsi perilaku baru, menurut Rogers (1974) (Dikutip 

dari Notoatmodjo 2007, h. 121) mengatakan bahwa “di dalam diri orang tersebut 

terjadi proses yang berurutan yakni”:  

1. Awareness (kesadaran) 

Subjek tersebut menyadari dalam arti mengetahui stimulus (objek) terlebih 

dahulu 

2. Interest (Ketertarikan) 
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Dimana subjek mulai tertarik terhadap stimulus yang sudah diketahui dan 

dipahami terlebih dahulu 

3. Evaluation (Evaluasi) 

Menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus yang sudah dilakukan serta 

pengaruh terhadap dirinya 

4. Trial (Percobaan) 

Dimana subjek mulai mencoba untuk melakukan perilaku baru yang sudah 

diketahui dan dipahami terlebih dahulu 

5. Adaption (Adaptasi) 

Dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran 

dan sikap terhadap stimulus 

 Seperti yang telah dijelaskan oleh Baron dan Byrne (Dikutip dari Liliweri 

2011, h. 165) tentang definisi sikap yaitu sikap “sebagai sekumpulan perasaan, 

keyakinan, dan kecenderungan perilaku yang diarahkan kepada orang tertentu, 

gagasan, atau obyek / kelompok”, terdapat kata “tendency” yang berarti senantiasa 

adanya kecenderungan, kesediaan dapat diramalkan tingkah laku apa yang dapat 

terjadi jika telah diketahui sikapnya. Jelaslah bahwa sikap belum merupakan suatu 

tindakan atau aktifitas, akan tetapi berupa “pre-disposisi” tingkah laku. 

Dapat dijelaskan bahwa sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap 

obyek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap obyek tersebut. 

Dalam hal ini sebagai contoh misalnya seorang individu Kelurahan Sumbertaman 
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memiliki kecenderungan untuk menerima atau menolak kehadiran Program Kampung 

Cyber. 

Gambar 2. Hubungan Sikap Dan Tingkah Laku 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

   = Garis arah / kecenderungan dari sikap 

   = Garis tanpa proses, seperti reaksi refleks 

Sumber: Mar’at, 1984, h. 12 

 

 

2.5. Studi Pendahuluan 

 Terdapat penelitian sebelumnya yang meneliti tentang program “Kampung 

Cyber” di Kelurahan Sumbertaman ini. Peneliti memilih studi pendahuluan ini karena 

obyek yang diteliti itu sama yaitu tentang program kampong cyber namun rumusan 

masalah yang berbeda. Dalam studi pendahuluan sebelumnya yang berupa tesis 

berjudul “Pola Interaksi Sosial Masyarakat Kampung Cyber Di Perumahan Sumber 

Taman Indah, Kelurahan Sumber Taman Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo” 

yang ditulis oleh Mahfud prinsipnya bertujuan untuk mendeskripsikan adanya pola 
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interaksi sosial masyarakat kampong cyber di perumahan sumber taman indah yang 

meliputi kerjasama, persaingan, konflik dan akomodasi antar anggota atau individu-

individu perumahan sumber taman indah. Misalnya dalam hal kerjasama, hal ini 

terlihat dengan adanya pelaksanaan pemilihan ketua RT secara elektronik, atau 

kerjasama di bidang pelatihan internet untuk warga.  

Dalam penelitian yang berupa tesis ini Mahfud menuliskan tentang bagaimana 

peran teknologi informasi dalam menanamkan nilai dan norma pada komunitas 

masyarakat kampong cyber perumahan sumber taman indah dari kacamata kajian 

ilmu sosiologi. 

 Studi pendahuluan yang ditulis oleh Mahfud berbeda dengan penelitian ini. 

Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang usaha pengkomunikasian atau 

pendifusian suatu inovasi yang dilakukan oleh BAPPEDA tentang pemanfaatan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masyarakat Kelurahan Sumbertaman. 

Hasil dari penelitian ini nantinya akan meneliti bagaimana upaya BAPPEDA 

(inovator) dalam mengkomunikasikan Program Kampung Cyber kepada masyarakat 

Kelurahan Sumbertaman supaya terjadi proses adopsi. 

 Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ranti Kurniasari dalam 

bentuk Minor Thesis yang berjudul “Karakteristik Petani Dan Proses Adopsi Difusi 

Inovasi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Bawang Merah (Allium ascalonicum): 

kasus di Kelompok Tani Sri Gading Desa Gading Kulon Kecamatan Dau Kabupaten 

Malang” tersebut meneliti tentang bagaimana proses adopsi inovasi dilakukan oleh 
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masyarakat petani agar mau dan mampu melaksanakan teknologi Pengendalian Hama 

Terpadu.  

 Penelitian tersebut memiliki empat rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana 

karakteristik (faktor personal dan faktor situasional) petani di lokasi penelitian,  (2) 

,Bagaimana pelaksanaan PHT bawang merah di lokasi penelitian, (3)Bagaimana 

proses adopsi dan difusi inovasi PHT bawang merah di lokasi penelitian dan (4) Apa 

hubungan antara karakteristik petani dengan proses adopsi dan difusi inovasi PHT 

bawang merah di lokasi penelitian.  

 Karakteristik petani terdiri 2 faktor yaitu faktor personal dan faktor 

situasional. Untuk, faktor personal yang terdiri dari umur, tingkat pendidikan, status 

sosial, luas lahan garapan, dan status kepemilikan tanah. Persentase skor rata-rata dari 

keseluruhan faktor personal adalah 50,22% yang termasuk dalam kategori rendah 

karena daerah tersebut merupakan daerah terpencil yang sebagian penduduknya 

kurang memperhatikan tingkat pendidikan serta kurang adanya keinginan untuk 

meningkatkan kesejahteraan.  

Sedangkan faktor situasional terdiri dari tersedianya informasi, derajat 

komersialisasi usaha, minat keluarga, dan prestise masyarakat dan jenis inovasi. 

Faktor situasional termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase skor rata-rata 

88,45% karena sumber-sumber informasi tentang adanya pelaksanaan PHT lengkap 

dari PPL.  
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Tabel. 4 Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang  

 

 Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian Yang Akan 

Dilakukan 

Judul Proses Adopsi dan Difusi Inovasi 

Pengelolaan Tanaman Padi Secara 

Terpadu (PTT). : Studi Kasus di Desa 

Gunungrejo, Kecamatan Singosari, 

Kabupaten Malang. 

Karakteristik Petani Dan Proses Adopsi 

Difusi Inovasi Pengendalian Hama 

Terpadu (PHT) Bawang Merah (Allium 

ascalonicum): kasus di Kelompok Tani 

Sri Gading Desa Gading Kulon 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

Analisa Difusi Inovasi 

pemanfaatan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) Dalam 

Program Kampung Cyber Pada 

Masyarakat Kelurahan Sumber 

Taman. 

Tujuan Penelitian 1) menganalisis faktor personal dan 

faktor situasional petani, 2) proses 

adopsi dan difusi, 3) perubahan 

perilaku akibat adopsi dan akibat 

difusi inovasi PTT. Selain itu, juga 

menganalisis hubungan antara: 1) 

faktor personal dan faktor situasional 

dengan proses adopsi inovasi PTT, 2) 

faktor personal dan faktor situasional 

dengan proses difusi inovasi PTT, 3) 

proses adopsi dengan perubahan 

perilaku petani akibat adopsi inovasi 

PTT, 4) proses difusi dengan 

perubahan perilaku petani akibat 

difusi inovasi PTT, 5) perubahan 

perilaku akibat adopsi dengan 

perubahan perilaku akibat difusi. 

Untuk Mengetahui apakah Penerapan 

Pengendalian Hama Terpadu (PHT) 

mampu menggerakkan masyarakat 

petani agar mau dan mampu 

melaksanakan teknologi tersebut. 

 

untuk mengetahui proses difusi 

inovasi pemanfaatan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) 

yang dilakukan oleh pihak 

penyelenggara Program Kampung 

Cyber. 

 

Metode 

Penelitian 

Metode Pengumpulan Data: teknik 

wawancara, teknik dokumentasi, dan 

teknik observasi. Pada penelitian ini 

data yang diperoleh dengan 

menggunakan metode deskriptif.  

Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode survei. 

Metode Deskriptif melalui 

pendekatan secara kualitatif. 
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Hasil Penelitian 1) Faktor personal dan faktor secara 

keseluruhan dalam kategori rendah.  

2) Proses adopsi inovasi PTT dalam 

kategori rendah karena petani tidak 

ada yang sampai pada tahap terakhir 

yaitu penerimaan (adopsi) inovasi 

PTT. Pada umumnya mereka sampai 

pada tahap penilaian dan percobaan 

inovasi PTT. Proses difusi inovasi 

PTT dalam kategori rendah karena 

sebagian besar petani responden hanya 

pada tahap menarik perhatian dan 

menggugah hati, 3) Perubahan 

perilaku akibat adopsi inovasi PTT 

petani termasuk kelas rendah, karena 

aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik petani akibat adopsi 

dalam kategori rendah. Perubahan 

perilaku akibat difusi inovasi PTT 

petani dalam kategori rendah, karena 

ketiga aspek juga dalam kategori 

rendah.  

 

Mengetahui hubungan antara 

karakteristik petani dengan proses 

adopsi dan difusi inovasi PHT bawang 

merah di lokasi penelitian  

Akan mengetahui model difusi 

inovasi yang diterapkan oleh 

BAPPEDA dalam Program 

Kampung Cyber. 

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan: Teori Dasar yang dipakai 

menggunakan Teori Difusi Inovasi.  

- 

Perbedaan Obyek dan lokasi penelitian berbeda. - 
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2.6. Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 3. Kerangka Pemikiran Penelitian 
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 Penjelasan Kerangka Pemikiran 

 Sesuai dengan Pasal 18 UUD 1945 ayat 2 mengatakan bahwa Pemerintahan 

daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Atas dasar inilah 

penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-

daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian 

sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Adapun titik berat pelaksanaan 

otonomi daerah adalah pada Daerah Tingkat II (Dati II).  

 Pada era sekarang, perkembangan internet sangatlah pesat mengingat betapa 

pentingnya keberadaan internet bagi manusia. Fungsi internet bukan hanya sebagai 

hiburan semata, namun dapat digunakan sebagai sarana pencarian informasi baik itu 

berita yang sedang terjadi, perluasan kegiatan pemasaran ataupun menambah 

pengetahuan.  

 Pentingnya keberadaan internet saat ini langsung disadari oleh Pemerintah 

Kota Probolinggo melalui Badan Pemerintah Daerah (BAPPEDA). Sebagai upaya 

respon terhadap keberadaan internet, Badan Pemerintah Daerah (BAPPEDA) 

membuat program “Kampung Cyber” dimana perumahan Sumbertaman yang dipilih 

sebagai pilot project yang kemudian nantinya jika berhasil akan diadakan di 

kelurahan lainnya. Program ini bisa dikatakan sebuah langkah cerdas dari Pemerintah 
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Kota Probolinggo dalam rangka mengenalkan internet kepada masyarakat untuk 

memaksimalkan potensi yang dimiliki masyarakat. 

 Penelitian ini membahas bagaimana upaya BAPPEDA dalam hal ini bisa 

dikatakan sebagai upaya pendifusian inovasi perkembangan TIK dalam 

mensukseskan Program Kampung Cyber ini. Sebagai indikator kesuksesan program 

ini dapat dimulai dari hal yang paling dasar yaitu masyarakat dapat menerima 

keberadaan internet di lingkungannya sampai ke masalah yang kompleks seperti 

pemanfaatan internet sebagai upaya meningkatkan pemasaran masyarakatnya. 

 Dalam upaya pendifusian suatu inovasi, ada 2 kemungkinan yaitu masyarakat 

menolak atau masyarakat yang menerima inovasi. Jika terjadi penolakan suatu 

inovasi kemungkinan pengadopsian berjalan dengan lambat atau masyarakat memang 

tetap menolak. Sedangkan jika inovasi dapat diterima masyarakat maka akan terjadi 

proses adopsi secara terus menerus atau keberlanjutan atau masyarakat akan 

mengalami kekecawaan setelah mencoba inovasi tersebut dalam hal ini pengenalan 

internet. 

 Keberhasilan atau kegagalan Program Kampung Cyber meliputi banyak 

faktor, misalnya terdapat salah seorang masyarakat yang skeptis akan perubahan atau 

keberadaan internet yang nantinya jelas tidak akan merubah perilaku individu 

tersebut dalam memanfaatkan keberadaan internet. Hal semacam inilah yang akan 

menjadi tantangan bagi BAPPEDA untuk mensosialisasikan program ini supaya 
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program ini berjalan dengan baik. Diharapkan dengan adanya Program Kampung 

Cyber  ini masyarakat memutuskan untuk mengadopsi pemanfaatan internet.  


