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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi dan Difusi 

Difusi adalah suatu tipe khusus komunikasi yang mengkaji mengenai proses di 

mana inovasi tersebar kepada anggota suatu sistem sosial. Pengkajian difusi adalah telaah 

tentang pesan-pesan yang berupa gagasan baru, sedangkan pengkajian komunikasi meliputi 

telaah terhadap semua bentuk pesan.  

Dalam kasus difusi, karena pesan-pesan yang disampaikan bersifat “baru” 

maka akan mengandung resiko bagi penerima. Hal ini bererti bahwa ada perbedaan tingkah 

laku dalam penerimaan kasus inovasi jika dibandingkan dengan penerimaan pesan biasa. 

Difusi merupakan bagian dari komunikasi yang berkaitan dengan adopsi gagasan baru, 

seperti yang terlihat pada gambar berikut (Hanafi, 1981: 23): 

Gambar 2.1 

 

 

 

 

Dalam difusi juga tidak terlepas dari unsur-unsur yang mempengaruhi. 

Adapun unsur-unsur tersebut, antara lain (Hanafi, 1981: 29-31): 

1. Inovasi, merupakan suatu gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh 

seseorang. Tidak menjadi soal sejauh dihubungkan dengan tingkah laku manusia, 

Komunikasi 

Difusi 



7 
 

apakah ide itu betul-betul baru atau tidak  jika diukur dengan selang waktu sejak 

digunukannya atau ditemukannya pertama kali. 

2. Saluran komunikasi, merupakan proses di mana pesan-pesan dioperkan dari sumber 

penerima. Dengan kata lain komunikasi adalah pemindahan ide-ide dari sumber dengan 

harapan akan merubah tingkah laku penerima.  

3. Jangka waktu, merupakan pertimbangan yang penting dalam proses  difusi. Dimensi 

waktu nampak dalam proses pengambilan keputusan inovasi, keinovatifan seseorang 

atau kelompok relatif lebih awal atau lebih lambatnya dalam menirima inovasi. 

Pengambilan keputusan inovasi adalah proses mental sejak seseorang mulai mengenal 

suatu inovasi sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, serta pengukuhan 

terhadap keputusan  dan proses keputusan inovasi tersebut memerlukan waktu. 

4. Anggota sistem sosial, dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan unit yang berbeda 

secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam 

rangka mencapai tujuan bersama. Di antara anggota sistem sosial ada yang memegang 

peranan penting dalam proses difusi, yakni mereka yang disebut pemuka pendapat dan 

agen pembaru. Adapun pemuka pendapat adalah orang yang relatif sering dapat 

mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain untuk bertindak dalam cara tertentu secara 

informal, sehingga mereka banyak dimintai nasehat dan pendapat oleh anggota sistem 

yang lain. Sedangkan agen pembaru adalah mereka yang aktif menyebarkan inovasi ke 

dalam suatu sistem sosial. Agen pembaru ini adalah orang di luar sistem atau tenaga 

profesional yang mewakili lembaga-lembaga pembaruan dalam menyebarkan 

pembaruan. 

1.1.1 Teori Difusi Inovasi 

Difusi inovasi merupakan teori yang dipopulerkan oleh Everett M. Roger. 

Teori ini sangat penting jika dikaitkan dengan proses adopsi teknologi komunikasi, karena di 
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dalamnya terdapat rumusan dengan memberikan asumsi bahwa sedikitnya ada lima tahapan 

dalam proses mengadopsi suatu difusi inovasi, yaitu pengetahuan, persuasi, keputusan, 

pelaksanaan, dan konfirmasi.  

Menurut Sendjaja (2002) dalam buku Sosiologi Komunikasi pembahasan lebih 

lanjut mengenai teori difusi inovasi, mengatakan bahwa teori ini mencakup sejumlah gagasan 

mengenai proses difusi inovasi sebagai berikut  (Bungin, 2009: 284-285): 

1. Mengacu kepada situasi atau karakteristik dari orang yang terlibat sehingga 

memungkinkannya untuk diterpa informasi tentang suatu inovasi dan relevansi informasi 

tersebut terhadap kebutuhan-kebutuhannya (terbuka terhadap perubahan). 

2. Perlu dipisahkan fungsi-fungsi yang berbeda dari “pengetahuan”, “persuasi”, 

“keputusan” dan “konfirmasi”, yang biasanya terjadi dalam tahapan proses, meskipun 

tahapan tersebut tidak lengkap. Misalnya orang yang tahu lebih awal tidak harus para 

pemuka pendapat, beberapa penelitian menunjukkan, bahwa “tahu lebih awal” atau “tahu 

belakangan” berkaitan dengan tingkat sosial tertentu. Kurangnya integrasi sosial dapat 

dihubungkan dengan “kemajuan” atau “ketinggalannya” dalam masyarakat. 

3. Difusi inovasi melibatkan berbagai sumber komunikasi yang berbeda (media massa, 

advertensi, penyuluhan, atau kontak-kontak sosial yang informal), dan efektivitas sumber-

sumber tersebut akan berbeda pada tiap tahap, serta untuk fungsi yang berbeda pula. Jadi 

dengan kata lain hal-hal di atas dapat mempengaruhi individu untuk menolak atau 

menerima suatu inovasi. 

4. Melihat adanya variabel-variabel penerima yang berfungsi pada tahap pertama 

(pengetahuan), karena diperbolehkannya pengetahuan akan dipengaruhi oleh kepribadian 

atau karakteristik sosial. Contoh variabel tersebut adalah sistem sosial, yang dapat 

berperan dalam menolak atau menerima inovasi.   
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2.2 Proses Adopsi 

Proses adopsi merupakan suatu kondisi di mana seseorang memilih untuk 

menerima (mengadopsi) atau menolak suatu inovasi. Keputusan adopsi adalah proses mental, 

sejak seseorang mengetahui adanya inovasi sampai mengambil keputusan untuk menerima 

atau menolak dan kemudian mengukuhkan suatu inovasi tersebut. Ada beberapa tipe 

keputusan adopsi, antara lain (Hanafi, 1981: 35): 

1. Keputusan otoritas, merupakan keputusan yang dipaksakan kepada seseorang oleh 

individu yang berada dalam posisi atasan. 

2. Keputusan individual, merupakan keputusan di mana individu yang bersangkutan ambil 

peranan dalam pembuatannya. Keputusan individual ini ada dua macam: 

a) keputusan opsional yakni keputusan yang dibuat oleh seseorang, 

terlepas dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh anggota sistem. 

b) keputusan kolektif yakni keputusan yang dibuat oleh individu-

individu yang ada dalam sistem sosial melalui consensus. 

Proses keputusan sesorang untuk menerima atau menolak inovasi bukan 

tindakan yang sekali jadi, melainkan lebih menyerupai proses yang terdiri dari serangkaian 

tindakan dalam jangka waktu tertentu. Adapun “proses adopsi” menurut Roger (1983) dalam 

buku Sosiologi Komunikasi, antara lain  (Bungin, 2009: 284): 

1. Pengetahuan, merupakan kesadaran individu akan adanya inovasi dan adanya pemahaman 

tertentu tentang bagaimana inovasi tersebut berfungsi. 

2. Persuasi, merupakan tahap di mana individu memiliki sifat yang menyetujui atau tidak 

menyetujui inovasi tersebut. 

3. Keputusan, individu terlibat dalam aktivitas yang membawa pada satu pilihan untuk 

mengadopsi inovasi tersebut.  
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4. Pelaksanaan, di mana individu mulai melaksanakan keputusan sesuai dengan pilihannya. 

5. Konfirmasi, dalam tahap ini individu akan mencari pendapat yang menguatkan keputusan 

yang telah diambilnya, namun dapat mengubah keputusan sebelumnya jika dirasa inovasi 

yang diterima berlawanan satu sama lain.   

Adapun paradigma poses keputusan inovasi terdiri dari tiga bagian utama, 

yakni anteseden, proses dan konsekwensi.Anteseden merupakan variabel-variabel yang ada 

pada situasi sebelum diperkenalkannya suatu inovasi. Antesenden terdiri dari ciri-ciri 

kepribadian seseorang, misalnya sikapnya terhadap perubahan, ciri-ciri sosialnya, seperti 

luasnya hubungan seseorang, dan kuatnya kebutuhan nyata terhadap inovasi. Semua variabel 

mempengaruhi proses keputusan inovasi yang terjadi pada setiap orang. Selain itu norna 

sistem (tradisional atau modern), toleransi terhadap penyimpangan dan kepaduan komunikasi 

juga mempengaruhi sifat proses keputusan inovasi pada anggota sistem sosial (Hanafi, 1981: 

38-39). 
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Tabel 2 

Paradigma Proses Keputusan Inovasi 

         (Proses) 

  Sumber Komunikasi 

 

  Saluran 

   

 

 

 

 

(Hanafi, 1981: 40)

Variabel penerima: 

1. Sifat pribadi (sifat 

umum terhadap 

perubahan) 

2. Sifat sosial 

(kekosmopolitan, 

ideologi dan 

moralitas yang 

sama) 

3. Kebutuhan nyata 

terhadap inovasi, 

dan sebagainya 

Sistem sosial 

1. Norma-norma 

sistem 

2. Toleransi 

terhadap 

penyimpangan 

3. Kestuan 

komunikasi 

Pengenalan 

I 

Persuasi 

II 

Keputusan 

III 

Konfirmasi 

IV 

Menolak 

Tetap menolak 

Pengadopsian 

terlambat 

Ciri-ciri inovasi dalam pengamatan penerima: 

1. Keuntungan relatif (inovasi dianggap lebih baik)  

2. Kompatibilitas (penyesuaian diri) 

3. Kompleksitas  

4. Triabilitas (dapat diuji coba) 

5. Observabilitas(berfungsi secara benar dan 

sederhana) 

Adopsi 

Terus mengadopsi 

Diskontinuasi 

1. Ganti yang 

baru 

2. Kecewa 
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1.2.1 Dissonasi Tindakan dan Diskontinuansi 

Dissonasi merupakan situasi di mana adanya ketidakselarasan terhadap 

perubahan sosial, biasanya masyarakat yang mengalami situasi ini akan merubah 

pengetahuan, sikap atau tindakan-tindakannya. Dalam perilaku komunikastif, bisa terjadi hal-

hal sebagai berikut (Hanafi, 1981: 49-50): 

1. Jika seseorang sadar akan adanya kebutuhan atau masalah ia berusaha mencari keterangan 

mengenai hal-hal baru untuk memenuhi kebutuhannya.  

2. Jika sesesorang sadar ia menyukai sesuatu inovasi maka akan terdorong untuk menerima 

inovasi itu. Jika karena suatu hal ia menolak maka terjadi dissonasi anatara apa yang ia 

percayai dengan tindakan yang ia lakukan.  

3. Setelah ia memutuskan untuk menerima inovasi, ia berusaha menghindari keterangan-

keterangan yang dapat mempengaruhi keputusannya.  

Diskontinuansi adalah keputusan seseorang untuk menghentikan penggunaan 

inovasi setelah sebelumnya mengadopsi. Ada dua macam diskontinuasi, yang pertama karena 

menggantikan dengan inovasi baru, yang ke dua karena kecewa. Diskontinuansi yang 

pertama adalah keputusan untuk menghentikan penggunaan suatu inovasi karena ia menerima 

inovasi baru yang lebih baik (menurut pandangannya). Yang ke dua adalah keputusan untuk 

mogok sebagai akibat ketidakpuasan terhadap hasil inovasi, ketidakcocokan tersebut bisa jadi 

karena ketidaksesuaian dengan kondisi dirinya atau dirasa kurang menguntungkan.  

2.2.2 Anggota Sistem Sosial sebagai Penerima Inovasi 

Orang-orang yang berada dalam sistem sosial walaupun merupakan suatu 

kesatuan tetap saja mereka berbeda dalam tanggapan dan penerimaan terhadap ide baru. Ada 

anggota sistem yang cepat mengetahui  adanya inovasi dan lebih awal menerimanya, namun 
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ada pula yang begitu lambat. Adapun katagori adapter (penerima inovasi) menurut Roger, 

antara lain  (Hanafi, 1981: 90-92): 

1. Inovator, merupakan mereka yang gemar mencoba setiap gagasan baru. Kategori 

inovator biasanya ada pada masyarakat yang mempunyai perekonomian tinggi, karena 

tidak jarang mereka dirugikan oleh gagasan-gagasan baru tersebut. Selain itu mereka 

juga cerdas, sehingga mampu untuk menerapkan dan memahami pengetahuan tehnik 

yang rumit. Nilai yang menonjol dari inovator ini adalah pemberani dan petualang. 

Mereka suka hal-hal yang menyerempet bahaya serta berani mengambil resiko.  

2. Pelopor, merupakan katagori yang berorientasi pada sistem. Biasanya mereka meneliti 

terlebih dahulu suatu inovasi sebelum berkeputusan untuk mengadopsinya. Kelompok ini 

kebanyakan seorang pemuka pendapat, sedangkan anggota sistem lainnya yang 

merupakan calon adapter biasanya mencari si pelopor untuk meminta pendapat dan 

nasihat mengenai inovasi.  

3.  Pengikut dini, merupakan mereka yang menerima ide-ide baru hanya beberapa saat 

setelah rata-rata anggota sistem sosial. Sebelum menerima inovasi mereka seringkali 

mempertimbangkan dan benar-benar memikirkan kembali sebelum kemudian 

mengadopsinya. 

4. Pengikut akhir, golongan ini mengadopsi ide-ide setelah rata-rata anggota sistem sosial 

menerimanya. Pengadopsian terjadi karena faktor ekonomi atau faktor tekanan dari 

sekitarnya. Setiap inovasi mereka dekati dengan hati-hati, dan kategori adapter ini tidak 

mau mengadopsi inovasi sebelum sebagian besar anggota masyarakat telah 

mengadopsinya.  

5. Kolot, merupakan adapter paling akhir mengadopsi suatu inovasi. Hampir tidak ada di 

antara mereka yang menjadi pemuka pendapat. Mereka mempunyai wawasan yang 

sangat sempit, keputusan yang dibuat biasanya berasal dari generasi  terdahulu. Ketika 



14 
 

mereka mengadopsi inovasi, justru masyarakat yang lain sudah jauh meninggalkan 

inovasi tersebut.  

2.2.3 Sifat-sifat Inovasi dan Kecepatan Adopsinya 

Di sini akan diuraikan lima macam sifat inovasi. Setiap sifat secara empiris 

mungkin saling berhubungan satu sama lain, tetapi secara konseptual mereka berbeda. 

Pengemukaan sifat-sifat ini berdasarkan pada tulisan-tulisan dan riset yang telah ada, bukan 

menurut klarifikasi para ahli namun berasal dari pengamatan penerima. Adapun sifat tersebut 

anatara lain (Hanafi, 1981: 155-156): 

1. Keuntungan relatif, adalah tindakan di mana suatu ide baru dianggap suatu yang lebih 

baik dari ide-ide yang sudah ada sebelumnya.  

a) Krisis, keuntungan relatif suatu ide baru mungkin akan lebih kentara 

dengan adanya situasi krisis.  

b) Keuntungan relatif dan kecepatan adopsi. Ada hubungan positif antara 

keuntungan relatif dengan kecepatan adopsi, artinya lebih besar 

keuntungan relatif suatu inovasi menurut pengamatan masyarakat maka 

semakin cepat inovasi itu diadopsi. 

c) Pengaruh insentif (kompensasi), fungsinya adalah untuk meningkatkan 

taraf keuntungan relatif ide baru. Namun kadang pengaruh insentif  sedikit 

mengecewakan, ketika subsidi dicabut maka penggunaan inovasi juga 

terhenti. 

2. Kompabilitas, adalah sejauh mana suatu inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai 

yang ada, pengalaman masa lalu dan kebutuhan penerima. Ide yang tidak kompatibel 

dengan ciri-ciri sistem sosial yang menonjol akan tidak diadopsi secepat ide yang 

kompatibel.  
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3. Kompleksitas (kerumitan inovasi), adalah tingkat di mana suatu inovasi dianggap sulit 

untuk dimengerti dan digunakan. 

4. Triabilitas, adalah tingkat di mana suatu inovasi dapat dicoba dengan  skala kecil. Ide baru 

yang dapat dicoba akan lebih cepat diadopsi karena mempunyai resiko yang kecil. 

5. Observabilitas, adalah tingkat di mana hasil-hasil suatu inovasi dapat dilihat oleh orang 

lain. Dengan kata lain inovasi akan diadopsi ketika benar-benar terlihat keuntungannya di 

mata masyarakat. 

Jika di atas berbicara mengenai sifat adopsi, maka kali ini akan membahas 

mengenai  kecepatan adopsi. Kecepatan adopsi adalah tingkat kecepatan penerimaan inovasi 

oleh anggota sistem sosial. Secara umum kita dapat mengharapkan bahwa inovasi yang 

dipusatkan secara otoritas akan diadopsi lebih cepat karena orang yang terlibat dalam 

pengambilan keputusan inovasi lebih sedikit. Akan tetepi jika bentuk kekuasaan itu 

tradisional, tempo adopsinya akan lambat.  

Hal yang dipertimbangkan dalam mempengaruhi kecepatan pengadopsian 

suatu inovasi adalah sistem sosial, terutama norma-norma sistem. Kecepatan antara sistem 

modern pasti sangat berbeda dengan sistem tradisional. Oleh karena itu peran agen perubahan 

sangat dibutuhkan dalam percepatan adopsi inovasi (Hanafi, 1981: 57-58). 

2.3 Teknologi Komunikasi 

Teknologi merupakan sebuah perangkat untuk membantu aktivitas manusaia 

dan juga dapat mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan sebab akibat yang 

melingkupi dalam suatu tujuan. Teknologi selalu memiliki dua aspek, yakni hardwere (yang 

terdiri dari objek material atau fisik) dan softwere (terdiri dari informasi untuk 

mengoperasikan hardwere). Hardwere bersifat visible (dapat dilihat), sehingga membuat 

persepsi manusia tentang teknologi selalu pada aspek hardwere. Komunikasi menurut Josef 
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A. Defito (2000) dalam buku Teknologi Komunikasi merupakan proses penyampaian dan 

penerimaan pesan antara dua orang atau kelompok kecil, dengan efek atau feedback 

langsung. Sedangkan Richard H. Blake mengakatan bahwa komunikasi merupakan hubungan 

langsung antara dua orang lebih dalam jarak fisik dengan kelima indera dapat digunakan dan 

feedback langsung ada di dalamnya. 

Menurut Roger (1986) dalam buku Teknologi Komunikasi teknologi 

komunikasi diartikan sebagai perlengkapan hardwere, struktur organisasi, dan nilai-nilai 

sosial di mana individu-individu mengumpulkan, memproses, dan tukar-menukar informasi 

dengan individu-individu lain. McLuhan mengatakan bahwa seluruh teknologi komunikasi 

sudah menjangkau panca indera manusia seperti sentuhan, penciuman, rasa, pendengaran, 

dan penglihatan. Bahkan teknologi komunikasi dapat membawa seorang individu melintasi 

batas ruang dan batas waktu serta mendapatkan informasi yang tidak didapat sebelumnya 

(Noegroho, 2010: 1-3).  

Pada ruang lingkup sosial, teknologi komunikasi nantinya akan mempengaruhi 

gaya hidup seseorang dalam hal berubungan antara manusia yang satu dengan yang lain serta 

dapat menciptakan media baru untuk berkomunikasi. Dengan demikian dapat dikatan 

teknologi komunikasi akan merubah manusia menjadi makhluk yang aktif berusaha untuk 

memenuhi herarki kebutuhannya, setelah mereka memperoleh tujuan yang mereka cari pada 

satu tingkat herarki maka mereka dapat bergerak pada tingkat yang berikutnya. 

Menurut Roger (1973) dalam buku Teknologi Komunikasi jika efek 

komunikasi yang lebih mengarah pada perubahan perilaku individu (pengetahuan, sikap, dan 

tindakan) disebabkan oleh transmisi pesan komunikasi,  maka lain halnya dengan efek 

teknologi komunikasi yang lebih mengarah pada perubahan pada suatu sistem sosial sebagai 

akibat dari penerimaan dan penolakan suatu inovasi.  
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Identifikasi Parker (1973) dalam Nasution (1089) memperhatikan beberapa 

dampak teknologi komunikasi, antara lain adalah (Noegroho, 2010: 35-37): 

1. Terjadinya monopoli dalam pengelolaan, penyediaan, dan pemanfaatan informasi. 

2. Tidak meratanya distribusi informasi. 

3. Kurangnya pesan yang bersifat edukatif. 

4. Terjadinya polusi informasi (Information overload). 

5. Terjadinya invasi terhadap privasi 

6. Timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan hak cipta. 

Roger (1986) dalam Teknologi Komunikasi mengklarifikasikan dampak yang 

terjadi pada masyarakat terhadap teknologi komunikasi dalam konsep tipologi dampak. 

Konsep ini menekankan pada perubahan individu atau sistem sosial sebagai akibat dari 

penerimaan atau penolakan sebuah inovasi. 

Tabel : 2.1 

Berikut tabel pembagian tipologi dampak: 

Desirable Impect 

Dampak yang lebih mengarahkan pada 

berfungsinya sebuah inovasi oleh individu 

atau sistem social 

Undersirable Impact 

Dampak ini mengarahkan pada ketidak-

berfungsinya sebuah inovasi oleh masyarakat 

atau sistem social 

Direct Impact 

Individu atau sistem sosial merespon dengan 

segera atau dengan cepat terhadap inovasi 

Indirect Impact 

Terjadi perubahan pada individu atau sistem 

sosial setelah terjadi direct impact 

Anticipate Impact 

Perubahan yang terjadi dapat diantisipasi 

karena inovasi telah diketahui/dikenal 

sebelumnya oleh anggota sistem social 

Unanticipated Impact 

Perubahan yang terjadi tidak dapat 

diantisipasi karena inovasi belum 

diketahui/dikenal sebelumnya oleh anggota 

sistem sosial  

(Noegroho, 2010: 38) 
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2.3.1 Perkembangan Teknologi Komunikasi 

Menurut Roger (1986) dalam buku hubungan komunikasi pada masyarakat 

mengatakan bahwa hubungan komunikasi pada masyarakat dikenal empat era, yakni era tulis, 

era media cetak, era media telekomunikasi, dan era media komunikatif dengan penjelasan 

sebagai berikut  (Bungin, 2009: 111-113):  

1. Perkembangan media tulis telah lama dikenal masyarakat dan menjadi pertanda permulaan 

peradaban sebuah bangsa. Umpamanya peradaban Mesir Kuno mulai dikenal sejak 600 

SM, artinya kira-kira 2605 tahun yang lalu masyarakat Mesir Kuno sudah mengenal media 

tulis. Media tulis berperan untuk menandakan sebuah kebudayaan mulai dikenal oleh umat 

manusia dalam bentuk media tulis yang tersimpan dan terarsip dalam segala bentuk.  

2. Munculnya media cetak berawal ketika Elegi Gutenberg menemukan mesin cetak pada 

tahun 1450. Dengan kemunculan mesin cetak tersebut mulai terbit sejumlah surat kabar 

dan media cetak ini bertahan cukup lama yaitu empat abad, baru kemudian muncul media 

baru. Kemunculan mesin cetak tidak terlepas dari media sebelumnya (tulis), karena saat 

era media tulis masyarakat mulai mencetak huruf pada gelas, tembok, ornamen dan lain 

sebaginya secara manual sehingga mendorong Elegi Gutenberg untuk menciptakan mesin 

cetak. 

3. Era media telekomunikasi ditandai dengan adanya radio telegraf yang ditemukan oleh 

Markis Gugliemo Marconi tahun 1897. Dengan kemunculan media ini, masyarakat mulai 

mengenal komunikasi jarak jauh, namun ternyata teknologi radio telegraf ini tidak 

bertahan lama karena Farnsworth menemukan TV pada tahun 1927. Sejak penemuan radio 

telegraf tersebut dan disusul dengan TV akhirnya teknologi digital telepon dapat digabung 

dengan TV sehingga lahir komputer yang kemudian berkembang sangat cepat. 
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4. Lahirnya era komunikasi interaktif ditandai dengan terjadinya diversifikasi 20 teknologi 

informasi dengan bergabungnya telepon, radio, komputer, dan TV menjadi satu dan 

menandai teknologi yang disebut internet. 

2.3.2 Masyarakat Informasi 

Ciri masyarakat informasi adalah ditandai dengan semakin mendominasinya 

sektor informasi dalam kehidupan bermasyarakat. Berlimpahnya informasi akan membuka 

visi-visi baru yang dibentuk oleh pengalaman, sehingga manusia akan semakin kosmopolit 

atau pribadi yang mempresepsikan realitas dunia tidak lagi dalam batas-batas lokal, regional, 

dan nasional. 

Masyarakat informasi menurut Roger (1986) dalam buku Teknologi 

Komunikasi dirumuskan sebagai suatu bangsa dan mayoritas angkatan kerja adalah terdiri 

para pekerja informasi, serta informasi merupakan elemen yang paling penting. Jadi 

masyarakat informasi mencerminkan suatu perubahan yang tajam dari masyarakat industrial 

yang mayoritas tenaga kerja dalam pekerjaan manufakturing. Aktivitas utamanya 

memproduksi, mengolah, atau mendistribusikan infomasi, dan memproduksi teknologi 

informasi (Noegroho, 2010: 25-26). 

Tersedianya tenaga kerja pada sektor  komunikasi merupakan suatu indikator 

suatu masyarakat itu berada atau memasuki era masyarakat informasi. Adapun tipologi jenis-

jenis pekerjaan di sektor komunikasi menurut Lamberton (1981) dalam buku Teknologi 

Komunikasi: 

1. Prosedur informasi. Para pekerja ahli di bidang ilmu pengetahuan yang terdiri atas para 

peneliti dan teknisi (komponen), misalnya jasa konsultan. 
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2. Pengolahan informasi. Pekerja administrasi dan manejerial melakukan pekerjaan kontrol 

dan supervisi, kesekretariatan dan berkaitan dengannya. 

3. Penyebarluasan informasi. Tenanga-tenaga pengajar seperti dosen, guru, pelatih, dan lain 

sebagainya. 

4. Infrastruktur informasi. Pekerja informasi yang mengoperasikan mesin-mesin, pegawai 

pos dan telekomunikasi. 

Berikut merupakan perkembangan masyarakat sebelum era masyarakat 

informasi menurut Dissanayake (1983) dalam buku Teknologi Komunikasi sebagai 

pembanding anatara ketiga tahapan masyarakat: pertanian, industri dan informasi dengan 

berbagai kategori perubahan:   

Tabel : 2.2 

Ciri-ciri Tiga Tahapan Masyarakat 

Kategori 

Perubahan 
Masyarakat Pertanian Masyarakat Industri Masyarakat Informasi 

Produk Makanan Barang Informasi 

Faktor produksi Tanah Modal Keahlian 

Tempat produksi Rumah Pabrik Utilitas informasi 

Aktor Petani Pekerja pabrik Teknisi 

Sifat teknoilogi  Berorientasi pada 

perkakas 

Teknologi tenaga Teknologi Informasi 

Metodologi  Trial dan error Eksperimen  Teori abstrak atau 

simulasi 

Faktor petunjuk Tradisi Pertumbuhan 

ekomomi 

Kodifikasi pengetahuan 

Syarat keberhasilan Bicara Melek baca dan tulis Melek visual 

Aturan Hirarki/otoriter Demokrasi 

representasi 

Demokrasi partisipatif 

Prinsip kesatuan  Regionalisme Nasionalisme Globalisme 

(Noegroho, 2010: 28-29) 

3.1 Desa dan Pedesaan 

Ada beberapa perbedaan istilah mengenai desa di berbagai daerah di 

Indonesia. Untuk daerah pulau Jawa dan Bali istilah desa adalah dusun atau desi. Menurut 
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pasal 1 UU no. 5 tahun 1917 yang dimaksudkan dengan desa adalah suatu wilayah yang 

ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di 

bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri di dalam ikatan Negara 

Kesatuan Repubik Indonesia (Wisadirana, 2005: 19).  

Tidak jauh berbeda, menurut Surat Edaran Materi Dalam Negeri tanggal 

29April 1969 nomor 5/1/29 yang dimaksud desa dan daerah yang setingkat ialah kesatuan 

masyarakat hukum baik geneologis maupun teritorial yang secara herarkis pemerintahannya 

berada langsung di bawah kecamatan (Wisadirana, 2005: 19). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan hukum, di 

mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa untuk mengadakan pemerintah 

sendiri. Konsep pedesaan juga hampir sama  dengan desa, yaiu merupakan daerah-daerah 

masyarakat hukum terbawah, yang berada di bawah kecamatan dengan sumber ekonomi 

utamanya adalah pertanian dengan usaha sampingan memilahara ternak sedangkan 

masyarakatnya ditandai dengan pergaulan yang akrab dan memgang teguh adat istiadat 

setempat. 

Ciri-ciri desa di Indonesia pada umumnya sebagai berikut: 

1. Tepi desa ada pintu dari kayu yang merupakan pintu gerbang untuk masuk ke desa. 

2. Tepi desa biasanya dikelilingi oleh tanaman bambu. 

3. Terdapat makam dengan tanaman kamboja. 

4. Terdapat balai desa, tempat mengantor seorang kepala desa beserta perangkatnya. 

5. Ditandai dengan adanya lumbung desa. 

6. Ditandai dengan kehidupan yang tenang dan damai serta keakraban di antara 

penduduknya. 
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7. Biasanya ditandai dengan model perkampungan yang memanjang sepanjang jalan dan 

rumah-rumahnya dihuni oleh orang-orang yang masih mempunyai kekerabatan. 

8. Dipimpin oleh seorang kepala desa dengan beberapa perangkatnya. 

9. Sebagian besar masyarakatnya hidup dari tanah pertanian dan memelihara ternak 

(Wisadirana, 2005: 21). 

3.1.1 Masyarakat Pedesaan 

 Menurut Roger masyarakat pedesaan atau masyarakat kuno merupakan suatu 

masyarakat yang memiliki kebudayaan sederhana. Masyarakat ini memiliki sifat integrasi 

yang tinggi dan bersatu atau homogen dalam satu keteraturan beragama serta memiliki 

peralatan hidup dan komunikasi yang masih sederhana. Jenis masyarakat seperti ini lebih 

menonjolkan sifat kekeluargaan dan keterikatan sosial yang ditandai oleh keakraban 

(Wisadirana, 2004: 42). 

Ada pula pendapat umum lain mengenai masyarakat pedasaan yang dijelaskan 

sebagai berikut: masyarakat pedesaan merupakan masyarakat yang dapat diartikan sebagai 

suatu organisasi dan sistem sosial, yakni suatu masyarakat yang menunjukkan keteraturan 

pada kelompok-kelompok sosial. Selain itu dapat diartikan pula bahwa masyarakat pedesaan 

adalah suatu masyarakat peternalistik, artinya di mana anggota-anggotanya mempunyai sifat 

pasrah diri terhadap atasan atau orang yang dianggap kedudukannya lebih tinggi seperti 

pemuka adat dan pamong desa (Wisadirana, 2005: 50).  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat pedesaan merupakan 

masyarakat yang bersifat homogen, tentram, dan tertib dalam kehidupan sosialnya. Menerima 

keadaan hidup tanpa ada perselisihan serta menolak segala pembaharuan sekalipun dalam 

kenyataannya anggapan-anggapan tersebut tidak selalu benar.  
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Menurut Redfield masyarakat pedesaan adalah masyarakat tradisional yang 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Jumlahnya kecil, dengan tempat tinggal yang terpencil jauh dari keramaian kota 

2. Relatif bersifat homogen dengan rasa persatuan yang kuat 

3. Memiliki sistem sosial yang teratur dengan perilaku tradisionalnya 

4. Rasa persaudaraan yang sangat kuat 

5. Taat pada ajaran-ajaran agama menurut kepada pemuka masyarakat  

Kondisi masyarakat pedesaan jika ditinjau dari kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang tersedia sebagai tenaga kerja sangat rendah. Mereka pada umumnya hanya 

berpendidikan lulus Sekolah Dasar atau tidak lulus Sekolah Dasar, sangat jarang yang lulus 

tingkat SLTA atau perguruan tinggi. Tingkat pendidikan yang rendah tersebut secara 

otomatis akan mempengaruhi kemujuan dan perkembangan desa, karena tingkat pendidikan 

akan mempengaruhi pola pikir dan cara bertindak masyarakat pada kegiatan pembangunan. 

Maka dari itu pendidikan yang rendah membuat masyarakat pedesaan sulit diajak untuk maju 

(Wisadirana, 2005: 51). 

4.1 Radio  

Radio adalah media massa elektronik pertama, selain itu radio juga merupakan 

medium penyiaran pertama. Radio memproduksi jaringan, genre progam, dan bintang-

bintang yang membuat TV dapat sukses dalam waktu singkat. Namun setelah bebarapa tahun 

radio menjadi media anak muda, radio dan rekaman music memberikan suara kepada 

generasi (Baran, 2008: 253) 
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Stasiun radio saat ini kebanyakan merupakan radio non komersial, yakni 

stasiun radio yang tidak menerima iklan. Ada beberapa macam frekuensi radio, antara lain 

(Baran, 2008: 269-270): 

1. Radio bersifat lokal. Karena tidak dapat bersaing dengan TV untuk khalayak nasional pada 

tahun 1950an, radio mulai menarik khalayak lokal. Hal ini menguntungkan waktu itu 

karena biaya untuk mengakses TV jauh lebih mahal jika disbanding radio. 

2. Radio terfragmentasi. Radio fragmentasi ini lebih cenderung memberikan layanan di 

banyak area. Memungkinkan munculnya karakter radio, memungkinkan untuk melakukan 

spesialisasi.  

3. Radio terspesialisasi. Ketika radio menjadi medium lokal, radio tidak lagi mampu 

menghasilkan progam yang mahal dengan genre yang dipenuhi bintang seperti pada masa 

keemasannya. Masalahnya sekarang adalah bagaimana menghasilkan progam dengan 

konten yang menarik, namun juga bersifat ekonomis. Solusinya adalah menghadirkan 

seorang disc jokey untuk memainkan lagu rekaman. Namun, stasiun cepat belajar bahwa 

dengan spesialisasi, khalayak spesifik yang menarik pengiklan dapat dibawa melalui 

music dengan tipe tertentu. 

4. Radio bersifat personal. Dengan lahirnya TV, hubungan antara radio dan khalayaknya pun 

berubah. Apabila sebelumnya keluarga berkumpul bersama di dekat radio bersama-

bersama, tapi sekarang lebih suka mendengar sendiri sesuai dengan format yang 

diinginkan yang kemudian mendukung aktivitas personal. 

5. Radio bersifat dinamis. Dinamis adalah sifat penting dalam radio, maksudnya dapat 

diakses di mana saja dan kapan saja. 

4.1.1 Televisi 

Televisi atau yang biasa disingkat TV adalah salah satu teknologi komunikasi 

yang dapat mengubah bagaimana cara guru mengajar, mengubah pimpinan agama dalam 
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berkhotbah, dan masih banyak lagi. Selain mesin cetak, penemuan terpenting dalam teknologi 

komunikasi adalah TV (Baran, 2008: 310).  

Kata televisi pertama kali dilihat di majalah Scientific American edisi Juni 

1907. Penemuan teknologi yang berdampak besar untuk pertama kalinya mengirim gambar 

disebut Nipkow Disk oleh Jhon Nipkow. Pada tahun 1940an TV mulai menyebar ke seluruh 

penjuru AS dan merebut popularitas radio. Saat masyarakat dapat melihat dan mendengarkan 

secara langsung peristiwa yang ada jelas terlihat bahwa TV jauh lebih berada di atas jika 

dibanding radio. TV hitam putih menggantikan radio dengan begitu cepatnya karena 

keistimewaan yang dimilikinya yakni menggabungkan antara audio dan visual (Biagi, 2010: 

204). 

Saat ini bisnis penyiaran TV didominasi oleh organisasi dengan produksi, 

distribusi dan pengambilan keputusan yang tersentralisasi. Jaringan-jaringan ini berhubungan 

dengan para afiliasi dengan tujuan mengantarkan dan menjual penonton kepada pengiklan. 

Yang perlu diketahui adalah TV komersial hadir adalah sebagai media iklan. Karena TV 

mampu mengantar satu pesan lebih banyak dan lebih cepat jika dibanding dengan media 

massa lainnya, oleh sebab itu meskipun TV cenderung lebih menarik namun dalam 

penggunaannya sangat penting untuk mengetahui dampak positif maupun dampak negatifnya. 

Selain sebagai mendia hiburan, edukasi, dan informasi, TV juga mempunyai dampak negatif, 

antara lain, meningkatnya daya konsumerisme, mengubah dunia politik (misal dengan adanya 

kampanye politik saat pemilu), mempengaruhi perilaku anak (misalnya tindak kekerasan) 

(Biagi, 2010: 207).  

Saat ini industri pertelevisian semakin meluas, sehingga memunculkan TV 

modern yang biasa disebut TV kabel.  Gagasan TV kabel pertama kali diciptakan oleh Jhon 

Walson, ia telah mengubah wajah TV menjadi lebih modern. TV kabel merupakan sistem 
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penyiaran melalui isyarat frekuensi radio bukan melalui udara seperti siaran TV pada 

umumnya. Kabel memperluas jangkauan penyiaran, meningkatkan jumlah khalayak dan 

keuntungan (Baran, 2008: 324).  

TV kabel telah memakan khalayak penyiaran dengan menawarkan konten 

berkualitas tinggi, diproduksi, didistribusikan secara nasional. Publik secara antusias 

menerima teknologi kabel dan setelah ditambah dengan meluasnya difusi dari kabel fiber 

optik (transmisi sinyal melewati sinar cahaya melalui kaca, memungkinkan pengantaran 

ratusan saluran). Adapun layanan yang terdapat pada TV kabel antara lain, layanan 

kombinasi dasar dan premium, regional, serta progam asli lokal (Baran, 2008: 324). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


