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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Belakangan ini, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang 

semakin canggih di dunia komunikasi membuat masyarakat menjadi modern. 

Hal ini dikarenakan munculnya sebuah alat telekomunikasi ponsel yang sudah 

tidak asing lagi yaitu handphone (HP) atau ponsel memiliki layanan SMS 

(Short Message Service) yang bisa mengirim informasi lebih cepat ke orang 

lain tanpa membutuhkan waktu yang lama. Dahulu masyarakat yang akan 

melakukan komunikasi menggunakan surat- menyurat untuk berkomunikasi 

membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, dengan adanya 

teknologi yang baru menjadikan seseorang dapat menerima perubahan dengan 

menggunakan ponsel. Dalam hal ini ponsel merupakan fenomena baru dalam 

perkembangan teknologi komunikasi.  

Berger (dalam Hans 1989:39) membagi masyarakat dibagi menjadi dua 

yaitu masyarakat kuno dan masyarakat modern. Masyarakat kuno adalah 

masyarakat yang memiliki kebudayaan yang masih sederhana, memiliki sifat 

integrasi yang tinggi, bersatu atau homogen dalam suatu keteraturan beragama 

serta memiliki peralatan hidup dan sarana komunikasi yang sederhana. Sedang 

masyarakat modern merupakan masyarakat yang telah mengalami proses 

segmentasi, pluralisasi atau deferensiasi. Masyarakat modern terbagi dalam 
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bentuk segmen- segmen masyarakat yang saling berhubungan antara satu 

segmen dengan segmen lainnya.  

Dalam berbagai penelitian di Indonesia keterkaitan antara penyebaran 

inovasi dengan pelapisan sosial ini sangat besar. Pelapisan sosial terjadi 

didasarkan pada suatu hal sehingga seseorang dikatakan memiliki lapisan lebih 

tinggi dari pada yang lain. Kebanyakan di pedesaan kita klasifikasi didasari 

oleh kepandaian, tingkat kekayaan, kekuasaan, dan juga kepribadian. Tingkat 

kepandaian tentu sangat bekaitan dengan adopsi inovasi, juga kekayaan jelas 

sangat berpengaruh demikian pula kekuasaan dan kepribadian. Petani lapisan 

atas di pedesaan biasanya memiliki tingkat pendidikan dan kepemilikan lahan 

yang luas. Secara ekonomi biasanya mereka juga memiliki basis yang kuat 

karena kepemilikan lahan yang biasanya relatif luas. Oleh karena itu, pada 

beberapa kasus kerapkali ia dapat dijadikan agen pembaharu di pedesaan. 

Kemampuan dalam pembiayaan dan luasnya hubungan serta pengaruh lapisan 

masyarakat ini, maka inovasi teknologi dapat dengan cepat disebarkan. 

Dalam hal ini, ponsel tidak hanya dimiliki oleh orang kota saja, namun 

sekarang ini banyak orang desa yang sudah menggunakannya, baik dari 

kalangan pengusaha maupun kalangan petani. Seringkali ponsel dimanfaatkan 

sebagai sarana komunikasi oleh petani, karena dengan ponsel dapat membantu 

kehidupan petani dalam memenuhi kebutuhan sehari- hari dan meningkatkan 

taraf hidup bagi petani. (Soerjanto, 1983:5) menyatakan bahwa sebagai 
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makhluk alamiah, manusia mempunyai kebutuhan tertentu. Adanya hal itu 

dapat dikatakan bahwa manusia adalah mahkluk yang belum selesai. Artinya 

untuk menentukan segala kebutuhannya ia harus bekerja dan bekarya. 

Implementasi pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas yang disebut “kerja” 

inilah yang dewasa ini menjadi penggerak perubahan masyarakat. Kebutuhan 

yang semakin meningkat merangsang manusia untuk meningkatkan 

produksinya (Panuju, 1994:17).  

Dengan adanya ponsel ini dapat menjadikan masyarakat terutama petani 

untuk hidup konsumtif. Karena dianggap ponsel menjadi bagian dari hidup 

yang penting yang digunakan sehari- hari. Pada zaman sekarang ini sudah tidak 

asing lagi keberadaan ponsel yang memiliki layanan SMS yang semakin sering 

digunakan dalam kehidupan sehari- hari, karena SMS memiliki banyak manfaat 

bagi masyarakat terutama petani didaerah kecamatan Mojowarno- Jombang. 

Hal ini yang menjadikan cultural social petani mengalami perubahan yang 

signifikan. Dengan banyaknya alat teknologi yang canggih akan merubah 

bentuk masyarakat untuk berperilaku. 

Dalam mobilitas sosial di pertanian merupakan pekerjaan yang kompleks 

karena tidak hanya melibatkan faktor ekonomi saja, namun juga faktor sosial 

budaya. Fenomena mobilitas sosial dipedesaan banyak faktor yang 

mempengaruhinya. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang dapat mempercepat suatu gerak sosial di pedesaan.  Daerah Jombang 
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sendiri khususnya kecamatan Mojowarno yang mayoritas mata pencahariannya 

adalah petani yaitu petani padi, jagung, bawang dan petani tebu. Semua itu 

tergantung musim untuk penanamannya.  

Alat teknologi komunikasi ponsel dianggap memiliki peranan untuk 

kehidupan sehari- hari. Karena keberadaan ponsel dapat membantu petani untuk 

melakukan transaksi jual beli hasil panen ataupun untuk mengatasi masalah 

tanamannya apabila diserang hama, cukup dengan menghubungi ahli hama 

dengan ponsel masalah dapat terselesaikan. Di petani Jombang hal ini sudah 

sering di jumpai ketika mereka hendak melakukan komunikasi, mereka tidak 

perlu menunggu waktu yang lama, hanya dalam hitungan beberapa detik pesan 

sudah terkirim. Lebih mudah dan gampang untuk melakukan komunikasi. 

Dengan demikian peneliti bermaksud melakukan penelitian bahwa apakah 

dengan adanya ponsel termasuk kebutuhan atau hanya gaya hidup saja sehingga 

dapat menimbulkan perubahan tingkah laku dan gerak sosial. 

Dari uraian tersebut untuk mengetahui lebih lanjut, Penulis melakukan 

penelitian yang diberi judul  “Pengaruh Penggunaan Ponsel terhadap 

Mobilitas Sosial”. Dan penelitian ini akan dilakukan pada petani di jalan 

Trunodongso, RT 02/ RW 05, kecamatan Mojowarno-  Jombang. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah 

1. Seberapa besar pengaruh penggunaan ponsel terhadap mobilitas sosial bagi 

petani di daerah Mojowarno- Jombang? 

2. Bagaimana arah pengaruh penggunaan ponsel terhadap mobilitas sosial bagi 

petani daerah Mojowarno- Jombang? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengukur besarnya pengaruh penggunaan ponsel terhadap mobilitas 

sosial. 

b. Untuk mengetahui arah pengaruh secara positif atau negatif tentang 

penggunaan ponsel terhadap mobilitas sosial. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara akademis 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberi referensi peneliti selanjutnya 

dalam mengetahui pengaruh penggunaan ponsel terhadap mobilitas sosial. 
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2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran informasi kepada 

petani di daerah Jombang tentang dampak penggunaan ponsel terhadap 

mobilitas sosial. 

E. Kerangka Teoritis 

1. Perkembangan Teknologi Komunikasi 

Perkembangan teknologi komunikasi berlangsung sangat cepat. Sebagai 

hasilnya Alwi Dahlan mencatat antara lain: CD ROM yang dulu hanya mampu 

memuat 650 MB atau 650 juta karakter yang sama 500.000 halaman teks, kini 

tela digantikan DVD (digital video/ virtual disk) dengan muatan setara dengan 

isi 28 CD ROM atau 18,8 milyar karakter, sama dengan 14 juta halaman teks; 

(ii) telah diluncurkan sistem satelit komunikasi orbit rendah (LEO), yang 

memungkinkan telepon genggam langsung mencapai telepon lain dimanapun 

juga di muka bumi ini, misalnya sambil menyampaikan citra foto sinar X; (iii) 

teknologi sederhana pesawat penerima radio sudah menjadi lebih canggih, 

sebab bisa berfungsi sebagai pager; dan (iv) sudah muncul jurnal elektronik (E- 

Journal) yang tahan lama dan didistribusikan dalam hitungan menit ke seluruh 

dunia (1997:10). Salah satu efek yang ditimbulkannya adalah, berlahirlah 

sinergi informasi  (Ana, 2003:15). 
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Bila orang menilik dengan seksama implikasi dari sinergi informasi maka 

akan terlihat masyarakat Indonesia terutama di kota- kota besar, sudah 

mengangap informasi sebagai komoditas yang berharga ekonomis dan sumber 

strategis. Mereka tidak merasa enggan untuk memebeli teknologi komunikasi 

yang disebutkan diatas. Sebab bagi mereka membeli semua teknologi 

komunikasi itu sama dengan investasi. Masyarakat begini, sejatinya, sudah 

menjadi masyarakat informasi menurut pengertian ilmu komunikasi. 

Kendati begitu, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang masih berada 

dalam tataran agraris. Akibatnya, orang tidak salah mengatakan bahwa belum 

semua masyarakat Indonesia bisa diidentifikasi sebagai masyarakat industri. 

Itulah sebabnya sangat sulit bagi mereka untuk melihat dampak masyarakat 

informasi dalam mengejar ketinggalan bangsa Indonesia dari bangsa- bangsa 

maju.  

Adalah sulit pula mengatakan bahwa perkembangan teknologi 

komunikasi di Indonesia bergerak sesuai perkembangan sosial- budaya 

masyarakat (determinisme budaya) atau mengikuti kemajuan  teknologi itu 

sendiri ( determinisme teknologi). Sebab belum banyak masyarakat Indonesia 

yang menganggap teknologi komunikasi sebagai komoditas strategis. Yang 

jelas, apapun teknologi yang dipakai, ia selalu melahirkan perubahan sosial 

dalam masyarakat.  
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1.1 Sejarah Perkembangan Teknologi Komunikasi 

Kata Teknologi berasal dari asal kata latin Texere yang berarti to weave 

(menenun) atau to construct (membangun). Kata Teknologi tidak hanya 

terbatas kepada pengguna mesin-mesin, meskipun dalam pengertian sempit 

sering digunakan keterkaitan teknologi dan mesin dalam bahasa sehari-hari. 

Sebuah teknologi biasanya terdiri dari aspek Hardware (perangkat keras) dan 

Software (Perangkat Lunak). Salah satu jenis teknologi adalah Teknologi 

Komunikasi Teknologi Komunkasi dan Bahasa. 

 Teknologi Komunikasi adalah peralatan perangkat keras dalam sebuah 

struktur organisasi yang mengandung nilai- nilai sosial, yang memungkinkan 

setiap individu mengumpulkan, memproses dan saling tukar informasi dengan 

individu- individu lain (Rogers, 1986:2). Teknologi Komunikasi diawali sejarah 

manusia seperti ditemukannya bahasa lisan dan bahasa tulisan dalam bentuk 

photographs yang ditulis pada dinding gua-gua. Teknologi Media (secara 

potensial dapat mencapai khalayak massa) berasal dari Cloy Robberts (Tulisan 

pada lembaran-lembaran tanah liat) dalam peradaban awal seperti bangsa 

Sumeria di daerah Sungai Eirpat dan Sungai Tigris serta Bangsa Mesir.  

Kompetensi insan komunikasi dalam Teknologi Komunikasi yaitu: 

1. Users (Pengguna) teknologi komunikasi 
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2. Content of Technology pada teknologi komunikasi 

3. Riset dampak sosial teknologi komunikasi 

Sebagai users, maka insan komunikasi sebagai ilmuwan sosial harus 

berbasis teknologi komunikasi. Content of Technology, misalnya teknologi 

komunikasi berbentuk televisi atau media online, maka yang mengisinya adalah 

orang komunikasi, seperti program berita pada televisi atau cyber 

communication pada media online (internet). Kemampuan meneliti dampak 

sosial teknologi komunikasi harus dimiliki oleh orang komunikasi seperti 

meneliti dampak sosial pengguna.  

Menurut Everett M. Rogers terdapat empat era komunikasi yang terjadi di 

muka bumiini yaitu: (i) era komunikasi tulisan, 4000 SM hingga sekarang; (ii) 

era komunikasi cetak, 1456 hingga sekarang; (iii) era telekomunikasi, 1844 

hingga sekarang; dan (iv) era komunikasi interaktif, 1946 hingga sekarang. 

(Rogers, 1986:25) ini merupakan bahwa era tulisan adalah era yang pertama. 

Tulisan tentunya punya alfabet. Tetapi, kita tidak tahu pasti alfabet apa yang 

pertama lahir di dunia ini.  

Setelah era komunikasi tulisan muncul era komunikasi cetak. Era ini 

mulai ketika Johan Gensfleisch ( lebih popular dengan nama Gutenberg), yang 

tinggal di Mainz, Jerman yang menemukan mesin cetak tahun 1456. Konon 
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mesin cetak tersebut, awalnya digunakan Gutenberg untuk mencetak Injil dan 

hanya berpengaruh pada lingkup yang sempit. Tetapi, setelah makin banyak 

bangsa Eropa melek huruf, mesin cetak mulai dipakai untuk menerbitkan 

berbagai jenis terbitan yang belum bersifat masal. Barulah pada tahun 1833, 

ketika Benyamin Day meluncurkan surat kabar New York Sun, mesin cetak 

digunakan untuk menerbitkan surat kabar secara masal.  

Era telekomunikasi dimulai ketika Samuel Morse berhasil mengirimkan 

pesannya dari Baltimore ke Washington D.C. melalui telegram. Waktu 

persisnya adalah 24 Mei 1844. Sebelumnya pesan hanya dibawa dengan kurir 

yang kecepatannya sangat tergantung pada kendaraan yang ditumpangi sang 

kurir. Tidak berlebihan bila rasanya bila ada orang mengatakan bahwa sebelum 

era telekomunikasi, informasi dan transportasi menjadi tidak terpisahkan (Ana, 

2003:17). 

Keberhasilan Morse diikuti oleh Guiglielmo Marconi. Tanggal 12 

Desember 1901, Marconi berhasil mengirimkan gelombang radio melintasi 

Lautan Atlantik. Ini melancarkan jalan bagi manusia untuk melakukan 

penyiaran ke seluruh dunia. Tidak berlebihan pula bila kantor berita Perancis, 

Agence France Presse (AFP), memilih tanggal ini sebagai salah satu tonggak 

sejarah di bidang media massa abad 20 (Grossman, 1997:17) 
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Era komunikasi yang terakhir adalah era komunikasi interaktif. Era ini 

dimulai pada tahun 1946, ketika Komputer mainframe pertama ditemukan di 

Philadhepia, Amerika Serikat. Dengan computer tersebut orang bisa melakukan 

komunikasi perorangan dari jarak yang sangat jauh dalam waktu yang sangat 

pendek. Kendala jarak dan waktu jadi terpecahkan. Orang mejadi sangat mudah 

berkomunikasi. 

 1.2 Perbedaan Teknologi Komunikasi dengan Teknologi Informasi  

 Bila dilihat dengan seksama, sebenarnya teknologi komunikasi 

berkaitan erat dengan informasi. Ada teknologi komunikasi yang berfungsi 

menyalurkan informasi. Ada juga teknologi komunikasi yang mengolah 

informasi. Tetapi, ada juga teknologi komunikasi yang berfungsi sebgai 

penglolah dan menyimpan informasi. Tidak berlebihan bila rasanya orang 

menyebut teknologi komunikasi sebagai teknologi informasi.  

Tetapi, bertolak pengertian teknologi informasi yang ditulis Richard 

Weiner, dalam Webster’s New World Dictionary of Media and 

Communications yang menyebutkan bahwa teknologi informasi adalah 

pemrosesan, pengolahan dan penyebaran data oleh kombinasi computer dan 

telekomunikasi (1996:303), maka teknologi informs lebih merupakan 

pengerjaan terhadap data. Teknologi informasi menitikberatkan perhatiannya 
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pada bagaimana data” ditukangi” dengan menggunakan computer dan 

telekomunikasi. 

Disini terlihat perbedaan mendasar antara teknologi komunikasi dengan 

teknologi informasi. Bila teknologi komunikasi merupakan alat yang 

menambah kemampuan orang berkomunikasi, maka teknologi informasi 

pengerjaan data oleh computer dan telekomunikasi. Ini berarti, teknologi 

komunikasi memiliki perbedaan dalam titik berat perhatian. Kenyataan inilah 

yang barangkali mendorong seorang ahli komunikasi, Andre Hardjana, 

mengggunakan istilah “teknologi informasi dan komunikasi” (2000:81) 

Dalam kaitan ini Internasional Communication Association (ICA) lebih 

moderat. Organisasi sarjana komunikasi internasional tersebut 

mengelompokkan para sarjana komunikasi yang menekuni teknologi 

komunikasi pada divisi “ Communication and Technology”(ICA, 2000:20). 

Sedangkan para sarjana komunikasi yang menekuni teknologi informs 

dikelompokkan ICA pada divisi “sistem informasi”(ICA, 2000:22).  

Teknologi komunikasi akan berkembang dengan cepat karena bantuan 

teknologi elektronika. Dengan teknologi elektronika proses komunikasi tidak 

akan dibatasi oleh ruang dan waktu. Teknologi elektronika ini kemudian 

membentuk prinsip dasar teknologi komunikasi. Berikut adalah beberapa 

prinsip dasar teknologi komunikasi: (i) obyek bisa diubah menjadi gambar 

melalui pendekatan lensa; (ii) gambar proyeksi bisa diubah menjadi gelombang 
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elektromagnetik melalui pendekatan fotosel (scanning device); (iii) suara bisa 

juga diubah melalui pendekatan microphone; (iv) sinyal listrik yang bermuatan 

gambar proyeksi dan suara dipancarkan oleh kabel. Melalui jasa satelit 

komunikasi., sinyal listrik bisa dikirim kemana saja dimuka bumi., bahkan 

keruang angkasa selaipun; (v) sinyal diterima sitem antena dan masuk kea lat 

yang bisa mengubah sinyal menjadi gambar proyeksi kembali. Gambar ini bisa 

dilihat dilayar monitor, digandakan dan dicetak ( Ishadi dan Wahyudi, 1991:47) 

Teknologi komunikasi kemudian memungkinkan manusia melihat 

berbagai fenomena sosial yang saling berkaitan dan mempengaruhi. Kesadaran 

akan keterkaitan berbagai fenomena sosial yang dalam dan luas akan 

menjadikan manusia paham bahwa seluruh isi bumi ini berhubungan. 

Pemahaman ini sangat berguna dalam rangka mereformasi diri mereka sendiri, 

terutama untuk menghadapi masyarakat terbuka (open society). 

Dari sisi khalayak, teknologi komunikasi digunakan untuk mencari, 

mengolah, membagi, menyimpan membandingkan, memutakhirkan informasi. 

Tidak heran bila teknologi komunikasi menjadi sentral dalam proses 

komunikasi. Jika seorang individu tidak membutuhkan informasi, tentunya dia 

tidak perlu teknologi komunikasi. Sebaliknya, jika seorang individu 

membutuhkan informasi yang banyak, maka dia butuh teknologi komunikasi 

yang canggih. Pada umumnya orang melakukan teknologi komunikasi karena 
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tahu persis bahwa teknologi komunikasi itu bisa memenuhi kebutuhan 

informasinya (Ana, 2003: 6) 

1.3 Hubungan Teknologi Komunikasi dan Kebudayaan 

Sudah dijelaskan bahwa teknologi komunikasi adalah alat yang bisa 

memberikan kemudahan bagi manusia untuk melihat dan mendengar. 

Kenyataan ini menyiratkan bahwa teknologi komunikasi mengacu pada 

aktifitas manusia. Secara praktis, setiap individu akan menggunakan teknologi 

komunikasi membutuhkan pengetahuan dan keahlian dalam mengoperasikan 

teknologi komunikasi tersebut. Pada titik ini teknologi komunikasi mengacu 

pada hasil karya manusia.  

Perpaduan teknologi komunikasi yang mengacu pada aktivitas manusia 

dan hasil karya manusia menjadi teknologi komunikasi terkait dengan 

kebudayaan. Pemahaman tentang teknologi komuniaksi tidak akan banyak 

berarti bila tidak diikuti dengan pemahaman tentang masyarakat yang 

menghasilkan teknologi komunikasi tersebut. Keterkaitan teknologi komunikasi 

dan kebudayaan, paling tidak bisa dilihat dari tiga sudut pandang yaitu: 

pertama, teknologi komunikasi sebagai faktor determinan dalam masyarakat. 

Dalam konteks ini teknologi dianggap sebagai faktor yang independen. Ia bisa 

menciptakan perubahan sosial. Ia berasal dari luar masyarakat. Pendapat ini 

masih dipakai oleh para sarjana yang berasal dari negara- negara maju. Bagi 
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mereka teknologi komunikasi bisa mengubah kehidupan masyarakat, misalnya 

menjadi lebih egaliter.  

Kedua, teknologi komunikasi sebagai industrialisasi. Dalam kaitan ini 

teknologi komunikasi dianggap sebagai produk dari industrialisasi. Ia 

diciptakan secara massal dalam jumlah yang sangat banyak. Ia bahkan 

mengangankan jumlah keuntungan yang berlipat. Ia juga membentuk 

masyarakat teknologis yang mengutamakan kebudayaan profesionalisme. 

Kebudayaan profesionalisme sendiri, seperti sudah diketahui umum, 

mencangkup prinsip- prinsip keahlian, otoritas, otonomi, autensitas, dan 

integritas. 

Ketiga, teknologi komunikasi sebagai suatu alat yang baru. Sebagai alat 

baru, tidak banyak orang yang mengenalnya dengan baik. Dengan begitu, sulit 

menduga seberapa besar kekuatan teknologi komunikasi dalam mempengaruhi 

kekuatan sosial yang ada di dalam masyarakat. Sulit juga menaksir seberapa 

besar kekuatan sosial mempengaruhi penciptaan teknologi komunikasi. 

Pendapat ini menegaskan wajar bila tidak semua efek negative teknologi 

komuniaksi bisa teratasi dengan baik. (Adaptasi dari Mc Omber,1999:141-143) 

1.4  Pesan yang Dibawa Teknologi Komunikasi  

 Jika diatas dijelaskan bahwa kebutuhan informasi menjadi titik awal 

teknologi komunikasi, maka setiap orang sebelum memilih teknologi 
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komunikasi perlu tahu dulu secara persis kebutuhan informasinya. Sebab 

kebutuhan informasi tidak hanya berkaitan dengan masa sekarang yang sedang 

kita jalani, tetapi juga masa yang akan datang. Tidak berlebihan bila rasanya 

banyak diantara kita yang tidak tahu persis kebutuhan informasi kita sendiri.  

Meskipun begitu, ada diantara kita yang tidak tahu persis kebutuhan 

informasinya, tetapi sudah memakai teknologi komunikasi. Bagaimanapun 

setiap orang juga berhak memakai teknologi komunikasi yang dibelinya. Setiap 

orang juga bebas membeli teknologi komunikasi sepanjang uang yang dipakai 

adalah uangnya sendiri. Hanya saja untuk orang yang telah membeli teknologi 

komunikasi tanpa tahu kebutuhan informasinya, ada resep penggunaannya yang 

diformulasikan oleh Everett M. Rogers. 

Menurut (Rogers, 1986:4-5), pesan yang dibawa teknologi komuniaksi 

adalah mendidik pemakainanya untuk (i) melakukan demassifikasi;(ii) 

menyesuaikan diri dan;(iii) meningkatkan interaksi untuk mmeperjelas makna 

ketiga pesan tersebut, uraian berikut akan menjelaskannya.   

1. Melakukan Demassifkasi 

Seperti kata yang menggunakan prefiks”de” linnya, prefiks”de” dalam 

demassifikasi berarti menindakkan massifikasi. Massifikasi sendiri berarti 

missal. Maka demassifikasi, menurut kebahasaan, berarti tidak missal. Tidak 

missal tentu personal.  
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Dalam konteks komunikasi, kata “massifikasi” dan “personal” dikaitkan 

dengan kontrol pesan. Dalam massifikasi yang mengontrol pesan adalah 

produser informasi, seperti penerbit surat kabar, pengelola televise dan pemilik 

radio. Khalayak hanya “pasrah” pada berita yang disiarkan surat kabar, radio 

dan televise. Kalau khalayak yang menerima berita yang tidak masuk akal, 

mereka hanya mendongkol. Kalaupun ada khalayak yang bertindak lebih jau, 

paling banter mereka surat pembaca, kontak pemirsa, dan keluhan pendengar. 

Tidak lebih dari itu. 

Dalam demassifikasi terjadi perubahan kontrol pesan. Yang menjadi 

kontrol pesan adalah khalayak. Mobilitas komunikasi khalayak jadi lebih 

mudah dilakukan. Khalayak bisa berhubungan dengan siapa saja yang dia 

kehendaki. Khalayak bisa memilih informasi sesuai dengan keinginann mereka.  

2. Menyesuaikan Diri 

Memang teknologi komunikasi memberdayakan pemakaiannya. Pemakai 

teknologi komunikasi berubah menjadi pengontrol pesan. Tetapi, tidak berarti si 

pemkai bebas sebebas- bebasnya ketika memakai teknologi komunikasi. Ia 

harus menyesuaikan diri dengan berbagai standarisasi, mulai dari standar 

petunjuk teknis pemakaian teknologi komunikasi, standar teknis pengirim 

pesan. Standar nilai- nilai kemanusiaan hingga standar makna pesan. 

Salah satu kunci untuk bisa mnyesuaikan diri, para pemakai teknologi 

komunikasi harus berperilaku global. Artinya mereka harus sadar bahwa 



18 

 

mereka adalah warga negara dunia. Sebagai warga negara dunia, mereka harus 

mengerti semua aturan yang berlaku universal. Kalau tidak begitu mereka tidak 

akan diterima dalam proses komunikasi global yang notabennya menggunakan 

teknologi komunikasi.  

Tuntutan perilaku global seperti itu buat para pengguna teknologi 

informasi tidak bisa di tawar- tawar lagi. Sebab hanya dengan berperilaku 

seperti itulah mereka bisa berinteraksi secara proposional dengan para pemakai 

teknologi komunikasi lainnya. Dengan kata lain meskipun tidak tergantung 

dengan pihak lain dalam berkomunikasi, mereka sangat dituntut untuk 

berperilaku global. 

3. Meningkatkan interaksi 

Dengan teknologi komunikasi di tangan sebenarnya para pemakainya 

bisa: (i) berhubungan dengan individu di daerah lain atau negara lain dengan 

cepat, (ii) menyalurkan aspirasi dan ekspresi yang pada gilirannya menjadikan 

mereka akrab satu sama lain, (iii) mengakses berbagai kebudayaan yang 

muncul di berbagai daerah atau negara, dan (iv) meningkatkan partisipasi 

mereka dalam kehidupan sosial- politik yang menyangkut seluruh daerah atau 

negara. 

Dengan latar belakang kemampuan teknologi komunikasi diatas, pemakai 

teknologi komunikasi sesungguhnya perlu meningkatkan interaksi mereka 

dengan individu lain, meskipun secara geografis mereka tinggal berjauhan. 
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Peningkatan ini menjadi semacam keharusan kalau mereka ingin dinilai 

menggunakan teknologi komunikasi secara efisien. 

Yang bisa disebut sebagi pendorong perkembangan teknologi komunikasi 

adalah teknologi komunikasi itu sendiri dan sistem sosial budaya. ketika 

penemu teknologi komunikasi hanya memikirkan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan devisa yang bisa dihasilkan oleh teknologi komunikasi yang 

baru. Etos teknologi yang dimaksud, menurut liek Wilardjo, adalah etis, religius 

dan politis (1990:229). Artinya hanya teknologi komunikasi yang memenuhi 

etos, etis, religious dan politislah yang menguntungkan khalayak. Kalau yang 

menjadi pendorong perkembangan teknologi komunikasi adalah teknologi 

komunikasi itu sendiri, maka pendorong itu disebut determinisme teknologi. 

Kalau yang menjadi pendorong perkembangan teknologi komunikasi adalah 

sistem sosial budaya, maka pendorong tersebut disebut determinisme budaya. 

dari kedua determinisme ini, berdasarkan uraian diatas, yang terbaik buat 

masyarakat adalah determinisme sosial budaya. 

1.5  Unsur-unsur Teknologi Komunikasi 

1. Informasi, dapat berupa tulisan, suara, musik, gambar, dan data yang 

memiliki spektrum frekuensi dan bentuk-bentuk yang berbeda. 

2. Alat yang dipergunakan untuk meneruskan informasi, dengan media 

transmisi dan sistem modulasi. 



20 

 

3. Dengan cara yang sesuai, bentuk akhir ( informasi yang diterima ) harus 

seserupa mungkin dengan bentuk awal ( informasi yang dikirimkan ) dan 

dalam batas-batas distorsi yang dapat ditolerir. 

4. Dalam jumlah maupun kecepatan yang semakin meningkat melalui jarak 

yang semakin jauh dengan biaya yang seekonomis mungkin. 

1.6  Manfaat Teknologi Komunikasi 

Menurut (Boove dan Thill 2002:390), manfaat teknologi dalam 

komunikasi adalah : 

1. Meningkatkan aliran komunikasi dengan teknologi, informasi mengalir 

lebih cepat dari sumber yang lebih banyak. 

2. Mempermudah komunikasi individu dan organisasi akan semakin mudah 

melakukan komunikasi akibat adanya teknologi. Teknologi mampu 

mempersempit bahkan menghilangkan perbedaan jarak dan waktu. 

3. Mengubah struktur komunikasi, struktur organisasi banyak mengalami 

perubahan akibat teknologi komunikasi, berkomunikasi dengan petani 

dan sesama petani atau tengkulak tidak perlu dilakukan di satu lokasi 

dalam suatu pertemuan formal. Komunikasi bisa terjadi antara orang yang 

sedang berada di sawah dengan orang lain yang sedang berada di rumah, 

atau di perjalanan. 
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4. Menurunkan biaya komunikasi, teknologi mempermudah pembuatan dan 

pendistribusian informasi. Mudahnya pembuatan dan pendistribusian 

akan mengakibatkan menurunnya biaya komunikasi. 

1.7  Dampak Teknologi Komunikasi 

1. Dampak positifnya yaitu dapat membantu pekerjaan manusia dengan 

adanya ponsel 

2. Dampak negatif, karena banyaknya alat komunikasi yang canggih 

sekarang banyak sekali operator yang muncul yang menawarkan berbagai 

kemudahan dalam berkomunikasi, mulai dari tarif yang super murah 

sampai pada free talk. Dari studi empiris yang dilakukan, penggunaan 

telepon dalam waktu yang lama akan mengakibatkan jaringan pada otak 

manusia terganggu. 

1.8 Sejarah Ponsel sebagai Alat Komunikasi 

Sejarah ponsel atau yang kita kenal HP, ternyata sudah ada dari tahun 

1947 di negara paman sam alias Amrik dan Eropa sana. Pada tahun 1910 adalah 

cikal bakal telepon ponsel yang ditemukan oleh Lars Magnus Ericsson, yang 

merupakan pendiri perusahaan Ericsson yang kini di kenal dengan perusahaan 

Sony Ericsson. Pada awalnya, orang Swedia ini mendirikan perusahaan 

Ericsson memfokuskan terhadap bidang bisnis perlaan telegraf, dan 
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perusahaanya juga tidak terlalu besar pada waktu itu. Pada tahun 1921 pertama 

kalinya Departemen Kepolisian Detroit Michigan menggunakan telepon mobile 

yang terpasang di semua mobil polisi dengan menggunakan freuensi 2 MHz. 

Pada tahun 1960, di Firlandia sebuah perusahaan bernama Fennis Cable Works 

yang semula berbisnis dibidang kabel, melakukan ekspensi dengan mendirikan 

perusahaan elektronik yang bernama Nokia sebagai handset telepon ponsel.  

Tahun 1970-an perkembangan telepon mobile menjadi pesat dengan di 

dominasi oleh 3 perusahaan besar yaitu di Eropa dengan perusahaan Nokia dan 

perusahaan Motorola-nya. Pada tahun 1969, sistem telekomunikasi ponsel 

dikomersialkan. Setelah tahun 1970, telekomunikasi ponsel semakin sering 

dibicarakan orang. Motorola mengenalkan telepon genggam tiga tahun 

kemudian. Ukurannya memang cukup besar dengan antena pendek. Ada pula 

ponsel dengan ukuran sekoper. Dr Cooper yang menjadi manajer proyek 

inovasi Motorola itu memasang base station di New York.  

Untuk proyek ini Motorola bekerja dengan Bell Labs. Penemuan ini 

sekaligus diklaim sebagai penemuan ponsel pertama. Di suatu pagi 3 April 

1973,Cooper, saat itu menjabat sebagai general manager pada Divisi 

Communication Systems Motorola mempertunjukkan cara berkomunikasi aneh 

dari terminal telepon portable. Dia mencoba ponsel „raksasanya‟ sambil 

berjalan–jalan di berbagai lokasi di New York. Itulah saat pertama ponsel 

ditampilkan dan digunakan di depan publik. Dalam pertunjukan itu, Cooper 
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menggunakan ponsel seberat 30 ounce sekitar (800 gram) atau sepuluh kali 

lipat dibandingkan rata – rata ponsel yang beredar saat ini.  

1.9  Teknologi Posel 

 Ponsel tidak hanya bisa digunakan untuk menerima dan menelpon, 

tetapi juga untuk mengirim SMS, mengirim dan menerima gambar, mengirim 

dan menerima ringtone, masing- masing jenis telepon berbeda satu sama lain 

tentang fasilitas yang disediakan untuk SMS saja. Dewasa ini fungsi ponsel 

semakin lengkap, lebih dari sekedar untuk berbicara. Perangkat ini sudah 

menjelma menjadi alat serba bisa yang sangat membantu dan meringankan 

kerja manusia. Fungsinya yang memang sangat bergantung pada model ponsel 

dan kondisi jaringan telekomunikasi, tapi sejatinya ponsel bisa menjalankan 

tugas sebagai berikut: 

a. Mengirim pesan 

b. Menyimpan nomer telepon 

c. Menjaga alur perencanaan dan mengingatkan janji- janji 

pertemuan 

d. Mengambil dan menyimpan gambar dan foto 

e. Mengirim dan menerima ringtone 

f. Sarana permainan 

g. Kios informasi, berita dan hiburan 
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h. Internet 

i. Melakukan Chatting 

1.10 SMS ( Short Message Service) 

 Pesan singkat pertama kali dikirimkan pada Desember 1992 dari 

sebuah computer ke sebuah telepon ponsel dalam jaringan Vodafone di Inggris. 

SMS adalah alat standar pesan teks yang dispesifikai oleh ETSI (European 

Telecomunication Standards Institude). Yang juga mengesahkan ke dalam 

standar GSM agar bisa diterima dan diimplementasikan oleh seluruh operator 

GSM. SMS awalnya hanya digunakan untuk layanan pesan teks yang 

dimanfaatkan operator untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Ini 

menjelaskan fungsi yang terbatas dan rendahnya kapasitas karakter SMS 

(maksimal 160 karakter). 

Kalau sebuah ponsel mampu mengakomodasi karakter yang jauh lebih 

banyak dari itu, biayanya yang akan ditagih operator bisa menjadi dua, tiga, 

atau empat kali pengiriman, walaupun secara teknis hanya dikirim satu kali 

saja, pengguna SMS secara masal mulai terjadi ketika pesan singkat pertama 

kali digunakan untuk memberitahukan kepada pelanggan yang sedang 

menunggu pesan suara. Ini adalah tahap awal perkembangan SMS, dengan 

munculnya “terminal” pesan SMS yakni SMS yang diterima di ponsel dari 

server operator.  



25 

 

Tahap berikutnya yaitu peluncuran pesan “bergerak orisinal”. Yakni SMS 

yang dikirim dari ponsel ke ponsel lainnya. Ini telah menjadi hal yang paling 

penting dan mampu memaksimalkan fungsi SMS. Memungkinkan pengguna 

akhir berpindah dari pengguna pasif (penerima) menjadi pengguna aktif 

(pengirim) yang bahkan mampu menciptakan layanan interaksi saling bertukar 

pesan ini menghasilkan peningkatan 25% lalu lintas pesan. Untuk setiap pesan 

yang dikirimkan, setiap pengguna dikenakan biaya.  SMS center menjadi pusat 

infrastruktur jaringan operator bergerak karena mereka memfasilitasi 

pengiriman dan penerimaan jutaan pesan. 

2.  Mobilitas Sosial (Social Mobility) atau Gerak sosial 

Gerak sosial atau social mobility adalah suatu gerak dalam struktur sosial 

(social structure) yaitu pola- pola tertentu yang mengatur organisasi suatu 

kelompok sosial. Stuktur Sosial yang mencakup sifat- sifat hubungan antar 

individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dengan kelompoknya 

(Kimbal, 1959:239). 

Menurut Patriam A Sorokin (1928:133) tipe- tipe gerak sosial yang 

prinsipil ada dua yaitu gerak sosial yang horizontal dan vertikal. Gerak sosial 

horizontal merupakan peralihan individu atau objek- objek sosial lainnya dari 

suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat.  Dengan 

adanya gerak sosial yang horizontal, tidak terjadi perubahan dalam derajat 
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kedudukan seseorang ataupun objek sosial. Gerak vertical dimaksudkan sebagai 

perpndahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke 

kedudukan lainnya., yang tidak sederajat. Sesuai dengan arahnya maka terdapat 

dua jenis gerak sosial yang vertical, yaitu yang naik (social- climbing) dan 

turun ( social- sinking). Gerak sosial vertical yang naik mempunyai dua bentuk 

utama, yaitu: 

a. Masuknya individu- individu yang mempunyai kedudukan rendah ke 

dalam kedudukan yang lebih tinggi, kedudukan mana telah ada. 

b. Pembentukan suatu kelompok baru, yang kemudian ditempatkan pada 

derajat yang lebih tinggi dari kedudukan- kedudukan individu pembentuk 

kelompok tersebut.  

Gerak sosial vertical yang menurun mempunyai dua bentuk utama, yaitu: 

a. Turunnya kedudukan individu ke kedudukan yang lebih rendah derajatnya, 

dan 

b. Turunnya derajat sekelompok individu yang dapat berupa disintegrasi 

kelompok sebagai kesatuan. 

Mobilitas antargenerasi secara umum berarti mobilitas dua generasi atau 

lebih, misalnya generasi ayah-ibu, generasi anak, generasi cucu, dan seterusnya. 

Mobilitas ini ditandai dengan perkembangan taraf hidup, baik naik atau turun 

dalam suatu generasi. Penekanannya bukan pada perkembangan keturunan itu 
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sendiri, melainkan pada perpindahan status sosial suatu generasi ke generasi 

lainnya. 

Mobilitas sosial intragenerasi adalah mobilitas yang dialami oleh 

seseorang atau sekelompok orang dalam satu generasi. 

2.1  Tujuan Penelitian Gerak Sosial 

Para sosiolog meneliti gerak sosial atau mobilitas sosial yaitu untuk 

mendapatkan keterangan- keterangan perihal keteraturan dan keluwesan 

struktur sosial (Kimbal Young dan Raymond W. Mack, op. cit., hal 214). Para 

sosiolog mempunyai perhatian yang khusus terhadap kesulitan- kesulitan yang 

secara relatif dialami oleh individu- individu dan kelompok- kelompok sosial 

dalam mendapatkan kedudukan yang terpandang oleh masyarakat dan yang 

merupakan objek dari suatu persaingan. Semakin seimbang kesempatan- 

kesempatan untuk mendapatkan kedudukan- kedudukan tersebut akan semakin 

besar gerak sosial. Itu berarti bahwa sistem lapisan masyarakat semakin 

terbuka.  

Pada masyarakat berkasta yang sifatnya tertutup, hampir tidak ada gerak 

sosial yang vertikal, karena kedudukan seseorang telah ditentukan sejak 

dilahirkan. Pekerjaan apa yang akan dilakukannya, pendidikan apa yang akan 

diperolehnya dan seluruh pola- pola hidupnya telah diketahui sejak dia 

dilahirkan. Karena struktur sosial masyarakatnya tidak memberikan peluang 
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untuk mengadakan perubahan- perubahan. Dalam sistem lapisan terbuka, 

kedudukan apa yang hendak di capai semuanya terserah pada usaha dan 

kemampuan si individu (Soekanto, 2006: 214).  

2.2  Prinsip- Prinsip Umum Mobilitas Sosial Vertikal 

a. Hampir tidak ada masyarakat yang sistem lapiasannya mutlak tertutup 

dimana sama sekali tidak ada mobilitas sosial vertical 

b. Betapapun terbukanya sistem lapisan sosial dalam masyarakat tidak mungkin 

mobilitas sosial dapat dilakukan sebebas- bebasnya, tentunya sedikit 

banyaknya akan mendapatkan hambatan. 

c. Tidak ada mobilitas sosial vertikal yang secara umum berlaku pada semua 

masyarakat 

d. Terdapat perbedaan laju mobilitas sosial vertical yang disebabkan oleh 

faktor- faktor ekonomi, politik dan pekerjaan 

e. Dilihat dari sejarah, mobilitas sosial vertikal yang disebabkan faktor- faktor 

ekonomis, politik, dan pekerjaan tak ada kecenderungan yang kontinu 

tentang bertambah atau berkurangnya laju mobilitas sosial. Hal ini berlaku 

bagi suatu negara. Lembaga sosial yang besar dan juga bagi sejarah manusia. 
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2.3  Saluran Mobilitas Vertikal 

Adapun yang menjadi saluran mobilitas sosial vertical adalah diantaranya: 

a. Angkatan Bersenjata: dalam keadaan perang prajurit rendah bisa saja 

mendapat pangkat yang tinggi karena jasa- jasanya dalam perang. 

b. Sekolah yang dulunya hanya bisa masuk anak orang kaya, sekarang sudah 

bisa dimasuki anak miskin maka dia menjadi sosil elevator 

c. Lembaga politik dan 

d. Lembaga keagamaan dimana seseorang anggota biasa menjadi masyarakat 

yang derajatnnya menjadi lebih tinggi 

e. Lembaga ekonomi. 

Mudah tidaknya seseorang melakukan mobilitas sosial vertikal salah satu 

ditentukan oleh kekuatan dan keluwesan struktur sosial dimana dia berada. 

Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan hidup di 

lingkungan profesional akan lebih mudah meraih status sosial yang tinggi dari 

penghargaan komunitas dia berada, demikian sebaliknya setinggi apapun 

pendidikan seseorang tetapi dia berada dalam lingkungan yang masih kuat 

nilai- nilai primordialisme dan sistem hubungan koneksi maka tidak menjamin 

adanya mobilitas sosial vertikal yang akan mengangkat dirinya. 

Mobilitas sosial dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: 

1. Perubahan kondisi sosial 
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Struktur kasta dan kelas dapat berubah dengan sendirinya karena adanya 

perubahan dari dalam dan dari luar masyarakat. Misalnya, kemajuan teknologi 

membuka kemungkinan timbulnya mobilitas ke atas. Perubahan ideologi dapat 

menimbilkan stratifikasi baru. 

2. Ekspansi teritorial dan gerak populasi 

Ekspansi teritorial dan perpindahan penduduk yang cepat membuktikan 

ciri fleksibilitas struktur stratifikasi dan mobilitas sosial. Misalnya, 

perkembangan kota, transmigrasi, bertambah dan berkurangnya penduduk. 

3. Komunikasi yang bebas 

Situasi-situasi yang membatasi komunikasi antarstrata yang beraneka 

ragam memperkokoh garis pembatas di antara strata yang ada dalam pertukaran 

pengetahuan dan pengalaman di antara mereka dan akan mengahalangi 

mobilitas sosial. Sebaliknya, pendidikan dan komunikasi yang bebas serta 

efektif akan memudarkan semua batas garis dari strata sosial uang ada dan 

merangsang mobilitas sekaligus menerobos rintangan yang menghadang. 

4. Pembagian kerja 

Besarnya kemungkinan bagi terjadinya mobilitas dipengaruhi oleh tingkat 

pembagian kerja yang ada. Jika tingkat pembagian kerja tinggi dan sangat 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kasta
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Stratifikasi_sosial
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teritorial&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
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dispeliasisasikan, maka mobilitas akan menjadi lemah dan menyulitkan orang 

bergerak dari satu strata ke strata yang lain karena spesialisasi pekerjaan 

menuntut keterampilan khusus. Kondisi ini memacu anggota masyarakatnya 

untuk lebih kuat berusaha agar dapat menempati status tersebut. 

5. Tingkat Fertilitas (Kelahiran) yang Berbeda 

Kelompok masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi dan pendidikan 

rendah cenderung memiliki tingkat fertilitas yang tinggi. Pada pihak lain, 

masyarakat kelas sosial yang lebih tinggi cenderung membatasi tingkat 

reproduksi dan angka kelahiran. Pada saat itu, orang-orang dari tingkat 

ekonomi dan pendidikan yang lebih rendah mempunyai kesempatan untuk 

banyak bereproduksi dan memperbaiki kualitas keturunan. Dalam situasi itu, 

mobilitas sosial dapat terjadi 

6. Kemudahan dalam akses pendidikan 

Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mempermudah orang 

untuk melakukan pergerakan/mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperoleh 

saat menjadi peserta didik. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan 

yang bermutu, menjadikan orang yang tak menjalani pendidikan yang bagus, 

kesulitan untuk mengubah status, akibat dari kurangnya pengetahuan.  
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2.4  Dampak Mobilitas Sosial 

Gejala naik turunnya status sosial tentu memberikan konsekuensi-

konsekuensi tertentu terhadap struktur sosial masyarakat. Konsekuensi-

konsekuensi itu kemudian mendatangkan berbagai reaksi. Reaksi ini dapat 

berbentuk konflik. Ada berbagai macam konflik yang bisa muncul dalam 

masyarakat sebagai akibat terjadinya mobilitas. 

Dampak negatif dari Mobilitas Sosial: 

1. Konflik antarkelas 

Dalam masyarakat, terdapat lapisan-lapisan sosial karena ukuran-ukuran 

seperti kekayaan, kekuasaan, dan pendidikan. Kelompok dalam lapisan-lapisan 

tadi disebut kelas sosial. Apabila terjadi perbedaan kepentingan antara kelas-

kelas sosial yang ada di masyarakat dalam mobilitas sosial maka akan muncul 

konflik antarkelas. 

2. Konflik antarkelompok sosial 

Di dalam masyarakat terdapat pula kelompok sosial yang beraneka 

ragam. Di antaranya kelompok sosial berdasarkan ideologi, profesi, agama, 

suku, dan ras. Bila salah satu kelompok berusaha untuk menguasai kelompok 

lain atau terjadi pemaksaan, maka timbul konflik. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lapisan_sosial&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelas_sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Profesi
http://id.wikipedia.org/wiki/Agama
http://id.wikipedia.org/wiki/Suku
http://id.wikipedia.org/wiki/Ras
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3. Konflik antargenerasi 

Konflik antar generasi terjadi antara generasi tua yang mempertahankan 

nilai-nilai lama dan generasi mudah yang ingin mengadakan perubahan. 

4. Penyesuaian kembali 

Setiap konflik pada dasarnya ingin menguasai atau mengalahkan lawan. 

Bagi pihak-pihak yang berkonflik bila menyadari bahwa konflik itu lebih 

banyak merugikan kelompoknya, maka akan timbul penyesuaian kembali yang 

didasari oleh adanya rasa toleransi atau rasa penyesuaian kembali yang didasari 

oleh adanya rasa toleransi atau rasa saling menghargai. Penyesuaian semacam 

ini disebut Akomodasi. 

Dampak positif dari mobilitas sosial : 

1 Orang-orang akan berusaha untuk berprestasi atau berusaha untuk 

maju karena adanya kesempatan untuk pindah strata. Kesempatan ini 

mendorong orang untuk mau bersaing, dan bekerja keras agar dapat naik ke 

strata atas. 

2 Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial 

masyarakat ke arah yang lebih baik. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik
http://id.wikipedia.org/wiki/Toleransi
http://id.wikipedia.org/wiki/Interaksi
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Konsekuensi dari adanya mobilitas sosial adalah diantaranya adanya 

ketidak puasan dan ketidak seimbangan antara keinginan sesorang untuk 

mencapai satus sosial tinggi dengan kenyataan yang diraih atau adanya 

ketakutan menurunnya status sosial yang sekarang dimilikinya .      

3. Landasan Teori 

Dalam penelitian ini adapun teori yang di pakai adalah technological 

determinism theory, karena pada teori ini perubahan yang terjadi dari berbagai 

macam komunikasi maka akan membentuk pula keberadaan manusia itu 

sendiri. Dari teknologi itu akhirnya dapat menggerakkan manusia untuk 

bergerak dari satu abad teknologi, ke abad teknologi yang lain. Contonya saja 

dalam kasus ini , dahulu kala petani yang akan berkomunikasi dengan pakar 

hama menggunakan surat- menyurat atau bahkan datang langsung ke rumah 

pakar hama tersebut, namun sekarang ini seiring perkembangan teknologi yang 

semakin canggih, sejak munculnya alat komunikasi ponsel yang sudah tak asing 

lagi, apabila akan berkomunikasi tidak perlu jauh- jauh lagi, karena hitungan 

detik petani bisa mengirim SMS ke pakar hama tanpa berpindah tempat dan 

buang- buang tenaga (Nurudin, 2007: 185). 

Anggapan bahwa menggunakan ponsel lebih efisien dapat meningkatkan 

kehidupan masyarakat terutama petani di daerah Trunodongso, Mojowarno- 

Jombang. Mereka lebih memilih melakukan komunikasi dengan ponsel, karena 
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lebih mudah dan tidak membutuhkan biaya yang cukup mahal. Adanya ponsel 

diyakini juga akan dapat memperlancar komunikasi. 

F. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka dasar pemikiran teori diatas maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti yaitu: 

1. Ada pengaruh signifikan antara penggunaan ponsel terhadap mobilitas sosial 

(Hi) 

2. Tidak ada pengaruh signifikan antara penggunaan ponsel terhadap mobilitas 

sosial (Ho) 

G. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

1. Definisi Konsep 

 Untuk menentukan variabel X dan Variabel Y dalam penelitian 

tentang Pengaruh Penggunaan ponsel terhadap Mobiltas Sosial, yang dipakai 

dalam variabel X ( variabel independen) adalah penggunaan ponsel. 

Penggunaan ponsel merupakan penggunaan telepon mandiri yang 

menggunakan baterai, tanpa kabel, dan menerima suara melalui sinyal. Pada 

sekarang sudah dipasarkan mulai paling kecil dan paling ringan di dunia. 

Adanya ponsel digunakan untuk memudahkan petani yang akan berkomunikasi 

dengan orang lain baik jarak jauh maupun dalam jarak dekat. 
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 Selain itu, dengan adanya ponsel dapat menjadikan petani bergerak 

semakin modern dalam berkomunikasi serta dapat memberi pertolongan petani 

dengan tengkulak dalam berkomunikasi. Untuk Variabel Y (variabel dependen) 

adalah Mobilitas sosial. Mobilitas sosial merupakan suatu gerak sosial dalam 

struktur sosial yaitu pola- pola tertentu yang mengatur organisasi suatu 

kelompok sosial (Soekanto, 2006:219). Sebagai contoh apabila seseorang yang 

dulunya bekerja sebagai peternak lalu beralih ke petani, maka berarti sesorang 

tersebut telah melakukan gerak sosial.  

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana sebuah variabel 

diukur (Hamidi, 2006:134). Dalam penelitian tentang pengaruh penggunaan 

ponsel terhadap mobilitas sosial terdapat dua variabel yaitu penggunaan ponsel 

yang merupakan penggunaan alat komunikasi dengan baterai yang bisa di 

genggam dan dibawa kemana- mana dengan bantuan sinyal.  

Penggunaan ponsel (X) memiliki indikator: 

1. Intensitas mengunakan ponsel, dalam hal ini adalah seberapa sering petani 

menggunakan ponselnya untuk berkomunikasi sehari- hari. 

2. Kualitas menggunakan ponsel, dalam hal ini adalah apa saja yang dilakukan 

petani ketika menggunakan ponsel. 
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Satuan ukur yaitu Tinggi- Rendah. 

Mobilitas sosial atau gerak sosial, yaitu pola- pola tertentu yang mengatur  

organisasi atau kelompok. Dalam hal ini terdapat mobilitas sosial horizontal 

dan mobilitas sosial vertikal. 

Mobilitas sosial (Y) pola horizontal memiliki indikator:  

1. Peningkatan status ekonomi, dalam hal ini dijelaskan dengan bertambahnya 

hasil pada setiap panen oleh petani. 

2. Peningkatan status sosial, dalam hal ini dijelaskan dengan diakui 

dilingkungan sosial petani berada. 

Pola Vertikal memiliki indikator: 

1. Dikenali banyak teman/ relasi, dalam hal ini semakin banyaknya teman dari 

petani karena menggunakan ponsel. 

2. Sering bepergian keluar kota, dalam hal ini dijelaskan dengan seringnya 

petani keluar kota dalam urusan jual hasil panen. 

3. Peningkatan profesi, dalam hal ini dijelaskan meningkatnya profesi menjadi 

RT atau RW. 

Satuan ukur yaitu Positif- Negatif. 
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H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

     Pendekatan Penelitian ini dilakukan dengan survei yang dilakukan 

beberapa petani di Trunodongso kecamatan Mojowarno daerah Jombang. 

Dengan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan metode terapan yaitu 

jenis penelitian dimana peneliti bermaksud untuk melakukan uji coba dan 

verifikasi teori. Metode ini bertujuan untuk membuat pencatatan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.  

2. Tipe dan Dasar Penelitian 

Pada penelitian ini tipe yang digunakan adalah assosiatif yaitu metode 

yang didalamnya terdapat 2 variabel didalamnya, menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif . Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah teknik angket dengan menyebarkan angket ke beberapa petani daerah 

Jombang agar bisa mengetahui hasil penelitian dengan akurat. 

Dasar penelitian yang digunakan dengan cara survei, dalam hal ini 

peneliti langsung melakukan pengamatan ke beberapa petani di Trunodongso, 

Mojowarno- Jombang. Dengan landasan penelitian aspek nalar/ reasioning yang 

dalam hal ini adalah kemampuan proses berfikir setiap peneliti dalam rangka 

memberi pemahaman/ intrepretasi terhadap fenomena yang di teliti. Dalam 

kasus ini yaitu adanya perubahan zaman yang semakin modern yang dulunya 
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berkomunikasi menggunakan dengan surat- menyurat dan berpindah ke ponsel 

sehingga berpengaruh pada mobilitas sosial. Dengan demikian, menjadikan 

peneliti ingin meneliti lebih detail tentang adanya hal tersebut. Aplikasi metode 

ini dimaksudkan untuk penyelidikan yang tertuju pada pemecahan masalah 

yang ada pada masa sekarang. Sehingga menjadi jelas dan mudah dipahami. 

3. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember pada tahun 2011 yang 

berlokasi dijalan Trunodongso Rt 02/ RW 05 kecamatan Mojowarno- Jombang. 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan satuan analisis (unit of analysis) yang 

hendak diteliti, dalam hal ini adalah individu- individu responden. Menentukan 

criteria adalah “ menetapkan syarat- syarat” tertentu bagi anggota populasi yang 

“berhak” menjawab atau mengisi kuesioner (Hamidi, 2006:120). Populasi 

dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari petani yang menggunakan ponsel 

di jalan Trunodongso daerah Jombang yang akan dilaksanakan dalam penelitian 

pada bulan Desember 2011. Di Jalan Trunodongso, Mojowarno – Jombang 

jumlah petani yang menggunakan ponsel sebanyak 46 orang yang terdiri dari 31 

petani laki- laki dan 15 petani perempuan. Dari jumlah tersebut diambil seluruh 

diambil semua sebagai sampel. Dengan kata lain sampel penelitian ini di 

tentukan dengan teknik total sampling. 
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5. Teknik Pengumpulan Data  

Instrument yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik kuesioner/ angket. Angket adalah teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2008:142). 

Pada kuisioner ini  peneliti memfokuskan  pertanyaan- pertanyaan tentang 

pengaruh penggunaan ponsel terhadap mobilitas sosial. Khususnya pada petani 

Trunodongso yang menggunakan ponsel. 

6. Uji Validitas dan Reabilitas 

 Dalam penelitian ini untuk mencari validitas, peneliti menggunakan 

teknik korelasi product moment dari Pearson. Dengan Rumus: 

 r xy =           n xy – ( x) ( y) 

         (n x² - ( x)²(n y²- ( y)²) 

Dimana: 

r xy = Koefisien Korelasi Product Moment 

n   = Jumlah responden 

x   = Skor variabel (jawaban responden) 

y   = Skor total variabel untuk responden n  

 Menurut (Siregar, 2010:173), reabilitas adalah untuk mengetahui 

sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran 

dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur 
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yang sama pula. Alat ukur untuk menguji reabilitas dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan teknik pengukuran alpha. Teknik pengukuran Alpha 

Cronbach ini digunakan untuk mencari reliabilitas instrument yang skornya 

bukan 1 dan 0 (Siregar, 2010:176). Dengan menggunakan rumus: 

 r11 =     k 1- ²b 

                      k-1       ²t 

 

Dimana: r 11     = Koefisien Realibilitas instrumen 

       k    = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

  ²b  = jumlah varian butir 

  ²t   = jumlah varian total 

7. Teknik Analisis Data 

 Langkah awal untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah 

pembuatan  tabel distribusi jawaban responden. Tabel distribusi jawaban 

tersebut digunakan untuk melihat skor-skor dari setiap butir soal kemudian 

skor-skor  tersebut  dijumlahkan  untuk  mendapatkan  skor  total.  Setelah 

membuat tabel distribusi jawaban, selanjutnya adalah penyusunan distribusi 

frekuensi. Tabel frekuensi diperoleh melalui tabulasi sederhana yang hasilnya 

dalam bentuk prosentase, tabel frekuensi memuat dua kolom frekuensi dan 

prosentase setiap kategori. Rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 
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Keterangan : 

 
P = Prosentase 

 
F = Frekuensi 

 
N = Jumlah responden 

 
 

Uji  koefisien  korelasi,  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh 

antara  variabel penggunaan ponsel (x) terhadap variabel mobilitas sosial (y).   

Rumus   yang   digunakan   adalah   korelasi sederhana dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

r =         N. XY - X. Y 

      [N. X²-( X)²][N. Y²-( Y)²] 
 
 
 

 Keterangan: 

   

  r  = Koefisien Korelasi antara Variabel X dan variabel Y 

  N = Jumlah Sampel 

  X = Nilai variabel penggunaan ponsel (X) 

  Y = Nilai variabel mobilitas sosial (Y) 

 

Tujuan dari uji korelasi ini adalah untuk menguji hipotesis asosiatif  

korelasi  antara  penggunaan ponsel terhadap mobilitas sosial. Dalam 
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menganalisa metode yang digunakan adalah dengan cara analisis Regresi Linier 

Sederhana. Analisis regresi linear sederhana dipergunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara satu buah variabel bebas terhadap satu buah variabel terikat. 

Dengan persamaan umumnya adalah Y = a + b X. Dengan Y adalah 

variabel terikat dan X adalah variabel bebas. Koefisien a adalah konstanta 

(intercept) yang merupakan titik potong antara garis regresi dengan sumbu Y 

pada koordinat kartesius. 

Untuk  Interpretasi Output digunakan: 

Koefisien determinasi, dengan persamaan rumus sebagai berikut: 

KD = r². 100% 

KD = Koefisien determinan 

r² = nilai koefisien determinasi. 

Nilai F hitung dan signifikansi 

 Kemudian melakukan uji F. Uji F adalah uji kelayakan model 

(goodness of fit) yang harus dilakukan dalam analisis regresi linear. Uji F 

digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara simultan. Dan F hitung dapat diketahui dengan rumus : 

 

 F =      R²/ K   

   (I-R²) / (n- K-1) 

 Dimana : 
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R² = Koefisien Determinasi 

K  = Jumlah variabel bebas 

n  = Jumlah Sampel 

F  = Nilai uji signifikansi secara serentak.  


