
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia sehari-hari, karena manusia selalu melakukan interaksi 

kepada lingkungan sekitarnya. Dalam berinteraksi manusia dipaksa untuk 

terus menyampaikan pesan melalui simbol-simbol sebagai komponen dalam 

komunikasi, baik itu simbol verbal maupun nonverbal disesuaikan dengan 

kebutuhannya. Melalui interaksi, manusia dapat mencapai tujuan utama dari 

komunikasi, yaitu tersampaikannya pesan yang dapat digunakan untuk 

mempengaruhi lawan bicaranya. Seperti pengertian komunikasi itu sendiri 

menurut Carl I. Hovland, “komunikasi adalah proses yang memungkinkan 

seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-

lambang verbal) untuk mengubah prilaku orang lain (komunikate)” 

(Mulyana,2010:68). Hal senada mengenai fungsi komunikasi digunakan untuk 

mempengaruhi orang lain juga diungkapkan oleh Everrett M. Rogers, 

“komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada 

suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku 

mereka.” (Mulyana,2010:69). 

Proses komunikasi untuk mempengaruhi orang lain ini bisa dilakukan 

oleh siapa saja. Sumber sebagai pihak yang berinisiatif atau mempunyai 

kebutuhan untuk berkomunikasi bisa berupa sebuah negara, perusahaan, 

organisasi, kelompok, maupun individu. Karena komunikasi merupakan suatu 



hal yang dapat dilakukan siapa saja, dan dapat menghubungkan ide atau pesan 

dari satu orang ke orang lain, maka komunikasi merupakan salah satu faktor 

yang penting dalam menjalankan proses administrasi dan interaksi antar 

elemen pada suatu organisasi atau lembaga, baik itu lembaga internal maupun 

eksternal. Tanpa adanya jalinan komunikasi yang baik dan benar, besar 

kemungkinan semua proses di dalam organisasi atau lembaga tersebut tidak 

akan dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan yang telah 

direncanakan. Jalinan komunikasi yang baik dibentuk dan dimulai dari 

pimpinannya, sehingga pimpinan  dapat mempengaruhi orang lain dan orang 

lain mau mengikuti apa yang diinginkan. Jalinan komunikasi yang baik dapat 

mempermudah proses yang ada di suatu organisasi atau lembaga. Oleh sebab 

itu seorang pemimpin dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi yang 

baik, agar organisasi atau lembaga yang dipimpin dapat berjalan dengan baik 

pula. 

Difusi inovasi disini merupakan gagasan atau barang yang masih 

dianggap baru oleh masyarakat. Yang mana inovasi yang terus berkembang 

memaksa masyarakat untuk terus berkembang baik itu budaya, sosiologi, 

antropologi, pendidikan, pemasaran, dan juga komunikasi. Menurut Gabriel 

Tarde (1903) dalam buku perkembangan teknologi komunikasi Nurudin 

(2017), sebuah inovasi diadopsi  seseorang atau kelompok yang dilihat dari 

dimensi waktu. Dalam kurva itu ada dua sumbu (satu menggambarkan tingkat 

adopsi dan sumbu lain menggambarkan dimensi waktu). Difusi inovasi juga 

menjadi kajian penting dalam penelitian sosiologi. 



Sebuah teknologi komunikasi tentu juga tidak bisa langsung 

diimplementasikan oleh masyarakat. Karena sesungguhnya teknologi 

komunikasi tentu harus ditemukan, lalu disebarkan, kemudian diterima, dan 

akhirnya diterapkan ke masyarakat. Untuk sampai pada proses implementasi 

sangat dibutuhkan proses panjang dengan berbagai penolakan, sebelum 

akhinya diterima dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari.. 

Perkembangan teknologi media elektronik maupun massa yang ada 

ada di Kabupaten Pamekasan juga terus berkembang pesat, seiiring dengan 

perkembangan zaman yang terus mendorong masyarakat pamekasan 

khususnya untuk terus melakukan perubahan maupun inovasi agar bisa selalu 

stabil dalam mengikuti setiap perkembangan yang ada. Inovasi disini 

merupakan gagasan, tindakan, atau juga bisa berarti barang yang dianggap 

baru. Baru yang dimaksud disini tidak harus sangat baru dan benar-benar baru 

saja muncul. Bisa jadi seseorang baru mengenal inovasi meskipun sudah 

muncul beberapa saat.  

Dimana barang yang tergolong baru bagi masyarakat Kabupaten 

Pamekasan ialah adanya dua buah videotron milik Pemerintah Kabupaten 

Pamekasan, yang masih dipertanyakan kegunaan serta kemanfaatannya serta 

apakah masyarakat Kabupaten Pamekasan menerima adanya inovasi tersebut. 

Awal tahun 2016 dua unit videotron mulai diperkenalkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Pamekasan untuk memangkas masalah penyampaian informasi di 

kabupaten tersebut. Persetujuan serta penolakan muncul saat teknologi 

tersebut mulai dipublikasikan. Dengan memakai anggaran daerah sebesar 

2,4M inovasi videotron yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten sudah mulai 



dipergunakan, akan tetapi meskipun sudah beroperasi sejak satu tahun yang 

lalu tidak semua masyarakat ikut mengadopsi inovasi tersebut dengan 

berbagai macam pertimbangan baik karena belum adanya tingkat kebutuhan 

masyarakat akan inovasi, dan masih adanya tekanan dari pihak lain yang 

memaksa masyarakat menerima inovasi.  

Sebagai sarana komunikasi massa yang masih tergolong baru, 

Videotron merupakan papan reklame atau informasi dengan sebuah tampilan 

audio visual yang menarik. Yang sebelumnya masyarakat Pamekasan hanya 

mengetahui baliho, banner, serta siaran keliling dalam penyampaian informasi 

oleh pemerintah kabupaten, kini dengan adanya inovasi videotron ini 

diharapkan mampu memangkas permasalahan penyampaian informasi yang 

ada di Kabupaten Pamekasan meskipun keberadaannya masih menimbulkan 

pro dan kontra oleh masyarakat setempat. 

Oleh karena itu mendorong peneliti untuk bisa mengetahui bagaimana 

proses penerimaan masyarakat terhadap difusi inovasi videotron Pemerintah 

Kabupaten Pamekasan, yang masih tergolong baru keberadaanya. Serta 

apakah sesuai dengan tingkat kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat 

pada saat ini.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut, yakni : Bagaimana proses penerimaan 

pengunjung alun-alun Kabupaten Pamekasan terhadap difusi inovasi videotron 

Pemerintah Kabupaten Pamekasan. 



1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui penerimaan serta respon pengunjung 

alun-alun terhadap adanya difusi inovasi videotron, yang masih tergolong baru 

keberadaannya bagi masyakat Kabupaten Pamekasan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis  

a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi tentang riset 

audiens melalui analisis difusi inovasi mengenai perkembangan 

teknologi media massa bagi mahasiswa komunikasi. 

b) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau 

referensi bagi peneliti yang mengkaji tentang penerimaan 

pengunjung alun-alun Kabupaten Pamekasan terhadap difusi 

inovasi videotron Pemerintah Kabupaten Pamekasan. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi pihak Pemerintah Kabupaten Pamekasan saran serta masukan 

dari masyarakat tentang difusi inovasi videotron bisa menjadi 

acuan untuk lebih baik dalam melakukan inovasi kedepannya serta 

di harapkan bisa mengelola videotron kedepannya menjadi lebih 

baik. 

b)  Bagi penulis, kegiatan penelitian ini diharapkan dapat lebih 

memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari selama 

mengikuti perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Malang. 



c) Menambah literatur bagi praktisi media, khususnya yang mengkaji 

tentang  media massa serta perkembangan teknologi komunikasi. 

 




