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   BAB IV  

  ANALISIS PENGARUH TINGKAT SES, INTENSITAS KOMUNIKASI TIM 

SIAGA BENCANA, INTENSITAS SOSIALISASI, DAN INTENSITAS 

PEMBERITAAN BENCANA TERHADAP PERILAKU TANGGAP 

BENCANA  

 

  Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan hasil penelitian mengenai pengaruh tingkat 

SES, intensitas komunikasi, intensitas sosialisasi dan intensitas pemberitaan terhadap 

perilaku tanggap bencana.  Hasil penelitian diperoleh dari kuesioner yang ditanyakan 

dan telah disajikan pada bab sebelumnya. 

4.1. Analisis  

4.1.1. Pengaruh Tingkat SES terhadap Intensitas Komunikasi dengan Tim Siaga 

Bencana.   

Hipotesis pertama yang diajukan menyatakan bahwa terdapat pengaruh tingkat SES 

yang terdiri dari pekerjaan,pendidikan dan pengeluaran terhadap intensitas komunikasi 

dengan tim siaga bencana dengan hasil pendidikan memiliki pengaruh yang cukup kuat 

terhadap intensitas komunikasi dengan tim siaga bencana. Semakin tinggi pendidikan 

seseorang maka akan semakin mempengaruhi intensitas komunikasi dengan tim siaga 

bencana.  

Hal ini sesuai dengan penyataan bahwa cakupan pengetahuan atau keluasan 

wawasan seseorang sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Ketika seseorang 
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sekolahnya makin tinggi maka kita anggap mereka makin mengerti atau sekurangnya 

mudah diberikan pengertian mengenai suatu informasi. Sebaliknya jika orang sekolah 

makin rendah maka kita anggap mereka makin susah diberikan pengertian mengenai 

suatu informasi(Liliweri,2007:190-191). 

Mereka yang berpendidikan tinggi memiliki wawasan yang luas dan mereka 

mengerti apa yang disampaikan oleh tim siaga bencana, mereka menyadari bahwa 

dengan berkomunikasi secara intens dengan tim siaga bencana mereka akan 

mendapat banyak informasi tentang bencana.  

Sayangnya, responden yang berada didaerah yang rawan longsor memiliki 

tingkat pendidikan yang rendah, sebanyak 62% dari responden hanya menempuh 

pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar bahkan masih ada 2 % responden yang 

tidak bersekolah. Artinya banyaknya orang yang berpendidikan rendah akan 

mempengaruhi rendahnya intensitas warga dengan tim siaga bencana, karena mereka 

sulit menerima informasi.  

Selain itu masyarakat dengan pendidikan rendah cenderung untuk tidak 

terbuka terhadap agen pembaru sehingga akan menjadi kesulitan bagi tim siaga 

bencana untuk mengetahui permasalahan bencana masing-masing warga. Tetapi 

apabila kesadaran mereka sudah cukup tinggi tentang bencana mereka akan lebih 

terbuka dengan tim siaga bencana. Warga yang berada di lokasi rawan longsor dan 

sudah ada daerah yang tertimbun longsor akan cenderung lebih intens berkomunikasi 

dengan tim siaga bencana, karena mereka memiliki kepentingan untuk 

menyelamatkan diri dari bahaya tanah longsor. Tetapi di daerah yang rawan longsor 
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tetapi di derahanya belum ada korban longsor, mereka belum terlalu sadar sehingga 

belum cukup intens berkomunikasi dengan tim siaga bencana.  

Ketidakterbukaan mereka tampak ketika akan dilakukan penelitian di Desa 

Sijeruk Dukuh Gunungraja, secara geografis daerah disana adalah daerah 

pegunungan dengan sebagian besar warganya hanya lulusan SD, padahal lokasinya 

tidak terlalu pelosok dan masih dekat dengan jalan raya, tetapi kesadaran mereka 

untuk sekolah masih belum tinggi, sebagian besar warganya menggantungkan 

hidupnya terhadap alam, dengan mengolah kebun salak. Dari wawancara yang 

dilakukan mereka kurang terbuka dengan orang asing,tetapi sebagian besar dari 

mereka ramah, tetapi mereka menolak untuk berbagi informasi tentang kebencanaan. 

Strategi yang dilakukan tepat dengan menggunakan masyarakat sekitar yang menjadi 

timsiaga bencana dengan tujuan agar mereka lebih terbuka dan bisa sering 

berkomunikasi dengan tim siaga bencana. Tugas bagi pemerintah adalah memberikan 

bekal keilmuan dan cara penyampaian yang tepat baik melalui sosialisasi atau 

pelatihan bagi anggota tim siaga bencana, agar tujuan desa tangguh bencana bisa 

tercapai.  

Kesulitan mereka dalam menerima informasi menjadi tugas untuk tim siaga 

bencana agar mengolah pesan yang akan disampaikan menjadi lebih mudah 

dimengerti  dan dipahami oleh mereka yang berpendidikan rendah, misalnya ketika 

penyampaian tidak menggunakan bahasa teknis / bahasa yang sulit dimengerti 

mereka tetapi menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian pengambilan 

kader tim siaga bencana diambil dari warga dengan tujuan agar lebih efektif, ketika 
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kader berasal dari warga dan bukan orang luar maka masyarakat akan lebih mudah 

terbuka dengan kader dan kader bisa mengetahui karakteristik warganya sehingga 

mengetahui cara yang paling tepat untuk menyampaikan informasi.  

Pengambilan kader komunikasi dari masyarakat berbeda konsepnya dengan 

agen pembaruan dalam teori difusi inovasi, dalam teori difusi inovasi agen 

pembaruan yang ideal adalah mereka yang berasal dari luar dan bertugas untuk 

menjembatani antara pihak pemerintah yang menginginkan perubahan 

perilaku(subjek) dan pihak masyarakat sekitar (objek) yang perilakunya ingin 

dirubah melalui agen pembaru.  

Pengambilan kader dari lingkungan masyarakat memiliki kekurangan dan 

kelebihan. Kekurangganya adalah mereka yang menjadi agen pembaru tidak 

memiliki kompetensi yang lebih dibanding mereka yang sudah berada di masalah 

penanganan bencana, mereka memiliki latar belakang yang sama, pendidikan yang 

sama sehingga kurang kreatif dalam menyampaikan inovasi tersebut, mereka belum 

memiliki pengalaman banyak dibidang penanganan bencana, berbeda halnya jika 

pengambilan kader dari pihak yang sudah sering menangani bencana. Kelebihannya, 

mereka yang menjadi kader adalah para opinion leader yang pendapatnya lebih 

dipercaya oleh masyrakat sekitar, sehingga lebih efektif dalam hal waktu. 

4.1.2. Pengaruh Tingkat SES terhadap   Intensitas Sosialisasi.  

Hipotesis kedua yang diajukan menyatakan bahwa terdapat pengaruh tingkat SES 

yang terdiri dari pekerjaan,pendidikan dan pengeluaran terhadap intensitas sosialisasi   

dengan hasil pendidikan memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap intensitas 
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sosialisasi.  Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin mempengaruhi 

intensitas sosialisasi.   

Sosialisasi digunakan untuk memperkenalkan kebaruan didalam masyarakat, 

biasanya kegiatan ini digunakan didalam sebuah kampanye  baik profit maupun non 

profit. Menurut KBBI Sosialisasi proses belajar seorang anggota masyarakat untuk 

mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dl lingkungannya, sosialisasi 

adalah  upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati 

oleh masyarakat; pemasyarakatan.  Menurut Ritcher JR, sosialisasi adalah proses 

seseorang memperoleh pengetahuan , ketrampilan  dan sikap yang diperlakuannya agar 

dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu 

kedudukan atau peranan tertentu dalam masyarakat.  Dari semua pengertian diatas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa didalam sosialisasi ada sebuah proses pembelajaran.  

Secara sederhana sosialisasi adalah proses belajar tentang suatu hal yang baru agar 

dikenal dalam sebuah masyarakat. Dalam proses belajar ini pendidikan seseorang 

memiliki peranan yang penting. Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa orang yang 

memiliki pendidikan yang rendah cenderung akan sulit menerima informasi. Sehingga 

dalam proses difusi banyak terjadi ketidaktepatan penggunaan inovasi ini sering terjadi 

pada orang yang paling dalam mengadopsi inovasi. Orang-Orang yang terlambat ini 

biasanya kurang berpendidikan serta nilai dan sikapnya lebih tradisional . Orang yang 

terlambat ini lebih tunduk pada pengaruh agen pembaru, mereka menerima inovasi itu 

karena paksaan agen pembaru. Jika pengaruh kekuasaan itu berkurang maka berhenti 

pula penggunaan inovasi.  Sumber dana juga menghambat pengadopsian inovasi. Dari 
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hasil penelitian yang ada, orang yang cepat berhenti dari inovasi itu mereka yang 

pendidikannya kurang, status sosial rendah, kurang berhubungan dengan agen 

pembaharu(Rogers dalam Hanafi,1981:52). 

Hal ini sesuai dengan temuan hasil lapangan bahwa di Banjarnegara   pengaruh 

tingkat pendidikan dengan intensitas komunikasi, intensitas sosialisasi, intensitas 

pemberitaan dan yang terakhir akan sangat berpengaruh pada perilaku tanggap bencana. 

Rendahnya pendidikan mengakibatkan keterlambatan mereka dalam mengadopsi inovasi 

dan cenderung akan berhenti dari inovasi.  

Alternative dan pilihan dalam proses inovasi sampai derajat tertentu ditentukan oleh 

pengadopsi dan oleh kondisi sosial dan struktural yang ada(Harun, 2011:120). Jadi 

kondisi sosial masyarakat termasuk SES akan mempengaruhi proses inovasi  

Kelompok yang memiliki pendidikan rendah masuk dalam kelompok late majority/ 

penganut lambat, mereka biasanya baru akan mengadopsi ketika melihat kelompok 

lainnya  yang sudah mengikuti inovasi mendapatkan perubahan yang baik, mereka baru 

akan mengadopsi hal tersebut. 

Masyarakat Banjarnegara termasuk dalam kelompok late majority, mereka adalah 

kelompok dengan pendidikan rendah sebagian besar dari mereka hanya menempuh 

pendidikan sampai di tingkat sekolah dasar. Mereka juga termasuk dalam kelompok 

pemegang tradisional dan sebagain dari mereka akan melewati tahapan sebelum 

mengadopsi perilaku. Mereka akan melewati tahapan percobaan, mereka hanya melihat 

dari orang lain yang sudah mengadopsi perilaku tersebut, sama dengan kelompok late 
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majority mereka akan melihat percobaan apa yang telah dilakukan oleh kelompok early 

adopter.   

Orang yang memiliki pendidikan tinggi cenderung akan lebih sering mengikuti 

sosialisasi, sedangkan mereka yang memiliki pendidikan rendah mereka kurang memiliki 

minat untuk mengikuti sosialisasi. Ini menjadi tugas penting bagi agen pembaru untuk 

lebih berusaha menarik anggota masyarakat untuk mengikuti sosialisasi yang dilakukan 

oleh anggota.  

Sosialisasi ini biasanya dilakukan oleh tim siaga bencana bekerjasama dengan 

BPBD, BNPB atau dari universitas di sekitar Banjarnegara. Sosialisasi di daerah rawan 

bencana masih kurang intens dilakukan. Diawal pembentukan dan jika ada event tertentu 

sosialisasi dilakukan, tim siaga bencana belum sering melakukan sosialisasi secara 

mandiri, mereka masih mendatangkan pihak luar sebagai praktisi atau ahli kebencanaan, 

sehingga masih jarang dilakukan. Masyarakat yang mengikuti sosialisasi juga belum 

banyak hanya masyarakat tertentu yang diundang untuk mengikuti sosialisasi. Terkadang 

hanya di ikuti oleh 50 sampai 100 peserta. sehingga kegiatan ini kurang efektif, perlu 

ditunjang dengan kegiatan komunikasi lainnya.  

Pemerintah maupun tim siaga bencana perlu menciptakan promosi yang menarik agar 

banyak masyarakat yang tertarik untuk mengikuti sosialisasi yang mereka adakan, karena 

sosialisasi sebagai media pembelajaran mereka terhadap kebencanaan. Salah satu 

langkah yang sudah cukup baik di lakukan adalah dengan membuat baliho untuk 

mempersuasi masyarakat Desa Si Jeruk untuk turut berkontribusi apabila mereka melihat 

ada cirri-ciri longsor dengan mengirimkan sms ke ketua tim siaga bencana setempat. Cara 
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yang digunakan cukup menarik dengan menggunakan baliho yang berisi bahasa setempat 

yang mereka gunakan sehari-hari sehingga mudah dimengerti.  

Bentuk sosialisasi lain yang cukup menarik di Dusun Diwek Desa Karangkobar, tim 

siaga bencana yang berada di daerah ini masih baru tetapi cara yang digunakan untuk 

mensosialisasikan pengetahuan tentang kebencanaan melalui pertemuan setiap kamis 

sore yang dilakukan di rumah ketua RT setempat. Mereka yang dijadikan tim siaga 

bencana mendapatkan informasi dari perkumpulan dengan tim siaga desa kemudian 

melalui forum pertemuan kamis sore mereka menyampaikan informasi yang mereka 

dapatkan. 

4.1.3. Pengaruh Tingkat SES terhadap  Intensitas Pemberitaan  

Hipotesis ketiga yang diajukan menyatakan bahwa terdapat pengaruh tingkat SES 

yang terdiri dari pekerjaan,pendidikan dan pengeluaran terhadap pemberitaan dengan 

hasil pendidikan, pekerjaan dan pengeluaran tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat 

terhadap intensitas pemberitaan. Dari sini bisa disimpulkan bahwa ternyata tinggi 

rendahnya pendidikan, banyak atau sedikit pengeluaran, dan jenis pekerjaan tidak 

mempengaruhi sedikit banyaknya orang mengkonsumsi media tentang bencana.  

Hal ini bertentangan dengan pernyataan bahwa orang berpendidikan tinggi 

menggunakan media lebih intensif daripada yang berpendidikan rendah (Tan, 1981:302). 

Mereka yang memiliki pendapatan yang lebih banyak punya kesempatan untuk 

menggunakan berbagai jenis media untuk memenuhi kebutuhan informasinya dan 

hiburan.  
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Misalnya masyarakat desa dan masyarakat kota, masyarakat desa dengan tingkat 

pendidikan dan penghasilan terbatas biasayanya hanya menggunakan media media 

konvensional seperti televise dan radio, jarang sekali mereka mengakses surat kabar 

terlebih internet. Berbeda dengan masyarakat kota yang memiliki banyak sekali pilihan. 

Pendidikan yang tinggi dan penghasilan yang mapan membuat mereka lebih mudah 

mengakses media-media selain media konvensional walaupun media konvensional 

masih di akses. Selain televise dan radio, mereka juga mengakses berbagai media lainnya 

seperti internet dan surat kabar. Tujuan akses media mereka yang dengan tingkat SES 

tinggi dan rendah berbeda, sebagian besar mereka dengan tingkat SES rendah 

menggunakan media untuk tujuan hiburan, sedangkan mereka dengan SES tinggi 

menggunakan media tidak hanya untuk tujuan tetapi juga edukasi.Tetapi secara intensitas 

baik mereka yang memiliki tingkat SES tinggi maupun rendah menggunakan media 

dengan intensitas tinggi.  

 Penentuan anggota system yang lebih inovatif itu memiliki cirri sosial ekonomi 

sebagai berikut: 

1. Lebih berpendidikan, termasuk lebih menguasai kemampuan baca tulis 

2. Mempunyai status sosial lebih tinggi. Status sosial ditandai dengan pendapatan, 

tingkat kehidupan,kesehatan,prestise pekerjaan/jabatan, pengenalan diri terhadap kelas 

sosial tersebut. 

3. Mempunyai tingkat mobilitas sosial lebih besar yakni kecenderungan untuk 

lebih meningkat lagi status sosialnya. 
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4. Mempunyai ladang lebih luas 

5. Lebih berorientasi pada ekonomi komersial, dimana produk yang dihasilkan 

ditujukan untuk dijual bukan semata untuk konsumsi sendiri.  

6. Memiliki sikap lebih berkenaan terhdapa kredit 

7. Mempunyai pekerjaan lebih spesifik.  

Dari cirri  sosial ekonomi yang digambarkan diatas, antara kekayaan dan status sosial 

berjalan seiringan dengan keinovatifan(Rogers dalam Hanafi,1981:93-94). Salah satu 

unsure mendapatkan keinovatifan adalah melalui konsumsi media. Mereka yang lebih 

sering mengkonsumsi media akan lebih cepat berinovasi, mereka mendapatkan informasi 

tentang kebaruan melalui media dan bisa juga menciptakan inovasi baru.  

Hasil riset yang dilakukan sebelumnya menunjukan bahwa pola konsumsi 

masyarakat Banjarnegara homogen, media yang paling sering diakses adalah televise , 

sebanyak 88% responden mengkonsumsi media televise, 8% internet dan 4% radio dan 

0% surat kabar. Kelebihan televise dibandingkan media lainnya adalah lebih murah, 

lebih menyasar banyak khalayak, bisa terjadi interaksi, tampilan lebih menarik karena 

menggabungkan audio dan visual, lebih entertaining, jaringan lebih luas.  

Kekurangannya adalah ketika kita menonton televise kita tidak bisa melakukan dua 

kegiatan dan hanya terfokus untuk melihat tayangan tersebut. lebih banyak berisi tentang 

hiburan, informasi kurang mendalam dan hanya bisa dilakukan saat itu, tidak bisa di 

ulangi, informasi selalu update. 
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Orang dengan SES rendah terbatas dalam pengkonsumsian medianya, mereka hanya 

mendapatkan informasi dari televise. Dalam peranannya televise sebagai pemberi 

informasi public yang tidak informal, televise secara umum dapat dipercaya, sebagai 

pengajar bagi anak-anak, serta memiliki fungsi hiburan bagi masyrakatanya. Televise 

memiliki konten yang sangat beragam, dan dapat dilihat oleh banyak orang(Mc 

Quaill,2009:40).  

Tingkat SES tidak mempengaruhi intensitas masyarakat dalam menonton 

pemberitaan tentang bencana, hal ini bisa disebabkan karena banyaknya konten didalam 

tayangan televise yang didominasi oleh tayangan yang berisi tentang hiburan. Tayangan 

berita tentang bencana ditayangkan ketika ada bencana. Konten acara pemberitaan di 

televise swasta hanya sedikit.  

Hipotesis bahwa tingkat SES tidak mempengaruhi intensitas menonton pemberitaan 

bencana sesuai dengan teori Uses and Gratificattion. Pendekatan ini berfokus pada 

konsumen, pendekatan ini menganggap audience sebagai pengguna media yang berbeda. 

Pendekatan ini berfokus pada konsumen media dan menelusuri perilaku komunikasinya 

dengan media. Pendekatan ini memandang audience sebagai pengguna isi media yang 

aktif, jadi tidak melihat hubungan antara pesan dan pengaruh. Audience dianggap 

sebagai audience aktif dan diarahkan oleh tujuan. Audience bertanggungjawab dalam 

memilih media untuk memenuhi kebutuhan mereka, media dianggap sebagai faktor yang 

mendukung terpenuhinya kebutuhan(Litlejohn, 2009: 426). Jadi intens atau tidaknya 
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mereka untuk menonton berita tidak didasarkan oleh tingkat SES melainkan berdasarkan 

kebutuhan untuk memenuhi kepuasan.  

4.1.4. Pengaruh Tingkat SES terhadap  Perilaku Tanggap Bencana  

Hipotesis keempat yang diajukan menyatakan bahwa terdapat pengaruh tingkat SES 

yang terdiri dari pekerjaan,pendidikan dan pengeluaran terhadap perilaku tanggap 

bencana dengan hasil secara bersama sama  pekerjaan,pendidikan dan pendapatan  

memiliki pengaruh terhadap perilaku tanggap bencana.  Artinya semakin tinggi 

pendidikan, semakin bagus pekerjaannya dan semakin tinggi pendapatnnya maka akan 

semakin mempengaruhi perialku tanggap bencana yang semakin baik.  

Masyarakat paling miskin adalah yang paling rentan terhadap bencana alam karena 

faktor sosial,politik, budaya dan ekonomi yang kompleks memaksa mereka tinggal di 

daerah yang beresiko(Benson,Twigg,&Myers, 2001, dalam Kusumasari, 2014:7) 

Coppola menyatakan dampak Negara miskin saat menghadapi bencana adalah 

kurangnya sumber daya yang dapat mengambil keuntungan dari adanya teknologi serta 

kecilnya kemampuan untuk menentukan kode bangunan dan zona, masyarakat miskin 

pada umumnya juga tidak berpartisipasi dalam mekanisme asuransi, dana dialihkan dari 

program pembangunan ke program bantuan dan pemulihan kondisi 

darurat(Kusumasari,2014:7). 

Smith membuat dua konsep paradigm yang digunakan dalam penelitian bencana dari 

prespektif ilmu sosial yaitu paradigm perilaku dan paradigm struktural.  
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1. Paradigm perilaku menekankan pada penyebab geografis dari bencana dan 

penggunaan teknologi untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh bencana, dan 

menekankan pentingnya perilaku manusia mencegah bencana , namun dalam paradigm 

ini kurang memperhatikan keadaan sosial daerah yang dilanda bencana.  

2. Paradigma struktural menekankan pada pengaruh struktur sosial tempat 

melekatnya individu dan kelompok(Bolin,1998, Smith,2007) serta mengakui bahwa 

bencana adalah pengaruh alam atau masyarakat yang mengintensifkan masalah 

kehidupan ekonomi dan sosial sehari-hari(Hutton&Haque,2004). Prespektif ini 

menyatakan bahwa kelompok sosial dan individu yang terpinggirkan lebih “beresiko” 

setelah terjadinya bencana alam (Wisner,Blaikie,Cannon&Davis,2004 dalam 

Kusumasari,2014:10) 

Penelitian dan praktik yang ada mendukung teori bahwa ada korelasi yang kuat antara 

bencana dan kemiskinan. Setiap bencana mempunyai dampak tersendiri dan menjadi 

pemicu kemiskinan terutama dinegara berkembang, keadaan setelah bencana berdampak 

negative terhadap perekonomian Negara berkembang dan mengakibatkan kemiskinan. 

Penelitian Coppola(2007)menyajikan gambaran umum tentang bagaimana bencana 

mengakibatkan kemiskinan pada Negara berkembang seperti usaha pembangunan 

nasional dan internasional terhambat, infrastruktur penting seperti jalan,jembatan, 

system komunikasi menjadi rusak, sekolah rusak sehingga menghilangkan kesempatan 

siswa untuk mengakses pendidikan, rumah sakit rusak mengakibatkan peningkatan 

kerentanan penduduk terkena penyakit, bisnis formal dan informal hancur sehingga 

meningkatkan banyaknya pengangguran, depresi dan kemiskinan menyebabkan tingkat 
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kejahatan naik, perasaan putus asa yang meningkatkan angka depresi dan berkurangnya 

motivasi untuk membangun (Kusumasari,2014:14-15).  

Mauro (2004) dalam Beviola menggambarkan bahwa bencana adalah alat 

penghubung antara bahaya dan masyarakat, dia merumuskan ada berbagai faktor yang 

berkontribusi terhadap bencana yaitu: 

1. Pertumbuhan penduduk, semakin banyaknya penduduk mengakibatkan 

sebagian besar orang dipaksa hidup dan bekerja didaerah yang tidak aman. 

2. Migrasi yang cepat, Hunter (2005) mengatakan bahwa kelompok yang 

terpinggirkan/kurang beruntung secara sosial ekonomi , orang miskin,orang dengan 

tingkat pendidikan rendah menerima dampak bencana yang tidak seimbang. 

3. Degradasi lingkungan seperti penggundulan hutan yang menyebabkan 

banjir,dll. 

4. Kurangnya kesadaran dan informasi, bencana terjadi karena orang rentan tidak 

mengetahui cara keluar dari bahaya atau mengambil tindakan perlindungan. Kesadaran 

dan informasi tentang langkah yang harus dilakukan untuk membangun struktur 

bangunan yang aman dan dilokasi yang aman masih kurang, masyarakat juga tidak 

mempunyai informasi tentang prosedur dan rute evakuasi yang aman.  

5. Faktor inovasi teknologi  

6. Harapan masyarakat , meningkatnya teknolohi dan kemajuan ilmu pengetahuan 

, harapan masyarakat terhadap pelayanan public juga meningkat, dampak ekonomi dan 

sosial dari bencana dapat dipengaruhi jika system tidak berfungsi (Kusumasari,2014:15-

17).  
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  Ketika seseorang sekolahnya makin tinggi maka kita anggap mereka makin 

mengerti atau sekurangnya mudah diberikan pengertian mengenai suatu informasi. 

Sebaliknya jika orang sekolah makin rendah maka kita anggap mereka makin susah 

diberikan pengertian mengenai suatu informasi(Liliweri,2007:190-191). 

Orang-Orang yang terlambat ini biasanya kurang berpendidikan serta nilai dan 

sikapnya lebih tradisional . Orang yang terlambat ini lebih tunduk pada pengaruh agen 

pembaru, Mereka menerima inovasi itu karena paksaan agen pembaru. Jika pengaruh 

kekuasaan itu berkurang maka berhenti pula penggunaan inovasi. Sumber dana juga 

menghambat pengadopsian inovasi. Dari hasil penelitian yang ada, orang yang cepat 

berhenti dari inovasi itu mereka yang pendidikannya kurang, status sosial rendah, kurang 

berhubungan dengan agen pembaru dan cirri cirri ini sama dengan cirri orang yang 

tergolong terlambat dalam mengadopsi inovasi (Rogers dalam hanafi,1981:52). 

Beberapa studi di AS dan Negara yang belum maju mendukung adanya konsep tahap 

tahap dalam proses keputusan inovasi. Dalam studi di Lowa yang dilakukan oleh Beal 

dan Rogers di tahun 1960 menunjukan bahwa sebagian besar responden menyatakan 

bahwa mereka melalui serangkaian tahapan, dari tahapan kesadaran  sampai di tahapan 

keputusan untuk mengadopsi , tidak ada responden yang mengatakan bahwa ia langsung 

mengadopsi , mereka menemukan tidak adanya responden yang menyatakan bahwa ia 

langsung mengadopsi inovasi begitu mengetahui ide yang baru. Beal dan Rogers 

menunjukan bahwa adanya peloncatan dalam proses pengadopsian inovasi. Sebagian 

besar responden mengemukanan ada 3 tahap yang dilakukan secara berurutan dalam 

proses keputusan yaitu :pengenalan, persuasi dan keputusan, tapi pada beberapa petani 
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tidak melalui tahap persuasi dan beberapa melaporkan tidak mengadakan percobaan 

sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak inovasi. Orang pada system 

tradisional yang kebanyakan masyarakat desa cenderung melewati tahap percobaan, 

mereka cenderung untuk langsung mengambil keputusan untuk mengambil keputusan 

mengadopsi secara menyeluruh tanpa uji coba terlebih dahulu. Pengamatan pada 

responden lain yang sudah mengadopsi dianggap sebagai percobaan baginya (Rogers 

dalam Hanafi, 1981:53).  

Alasan orang dalam system tradisional ini meloncati dalam proses keputusan, 

terutama percobaan karena:  

1. Norma sosial punya pengaruh yang sangat kuat terhadap orang tradisional, 

seseorang tidak membuat keputusan inovasi berdasarkan hasil percobaannya sendiri, jadi 

keputusan opsional hampir mirip dengan keputusan kolektif. 

2. Orang yang tradisional itu kurang biasa mengikuti metode ilmiah dalam 

membuat keputusan, karena itu mereka tidak mungkin dan tidak terbiasa menyimpulkan 

hasil eksperimen untuk penerapannya dalam skala yang lebih luas. Mereka kurang atau 

tidak punya pengertian dasar mengenai sampling dan generalisasi.  

3. Mungkin agen pembaru mempunyai pengaruh yang kuat atau ia memaksa 

orang-orang ini, dan mereka cenderung lebih tunduk pada kekuasaan . Maka ketika agen 

pembaru memperkenalkan ide baru, orang tradisional mengadopsi inovasi tanpa banyak 

bertanya lagi(Rogers dalam Hanafi, 1981:54).  

Pada masyarakat Banjarnegara, sebagian besarnya yang berada di wilayah rawan 

bencana adalah mereka yang memilki tingkat SES yang rendah, pendidikan mereka 
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rendah sebagian besar hanya lulusan SD, pekerjaan utama mereka adalah petani dan 

bekerja di kebun salak, penghasilan mereka sebagian besar dibawah Rp 2.0000.000,00 

setiap bulannya. Mereka adalah masyrakat tradisional yang dalam pengambilan 

keputusannya lebih bersifat kolektif, pendidikan mereka yang rendah juga mempersulit 

mereka untuk mengikuti metode ilmiah dalam pengambilan keputusan, dan mereka 

cenderung untuk mengikuti pendapat atau apa yang diajarkan agen pembaru sehingga 

mereka pada umumnya juga melewati tahap percobaan.  

Jadi hipotesis bahwa tingkat pendidikan, penghasilan dan jenis pekerjaan memiliki 

pengaruh terhadap perubahan perilaku diterima. Agen pembaru memiliki peran penting 

dalam merubah perilaku masyarakat karena pola mereka yang cenderung lebih tunduk 

terhadap pengaruh agen pembaru. 

 4.2.5 Pengaruh Intensitas Komunikasi   terhadap Perilaku Tanggap Bencana 

Hipotesis kelima yang diajukan menyatakan bahwa terdapat pengaruh intensitas 

komunikasi dengan tim siaga bencana memiliki pengaruh terhadap perilaku tanggap 

bencana.  Artinya semakin tinggi intensitas komunikasi dengan tim siaga bencana maka 

akan semakin mempengaruhi perialku tanggap bencana yang semakin baik.  

Hal ini sejalan dengan konsep tentang agen pembaru dan pemuka pendapat yang 

memegang peranan penting dalam proses difusi. Para pemuka pendapat ini punya 

pengaruh terhadap proses penyebaran inovasi, mereka bisa mempercepat diterimanya 

inovasi oleh anggota masyarakat tetapi bisa pula mereka menghambat tersebarnya 

sesuatu kedalam system. Sedangkan agen pembaru adalah orang yang aktif berusaha 

menyebarkan inovasi kedalam suatu system sosial(Rogers dalam Hanafi, 1981:31). 



183 
 

Dalam kasus ini biasanya agen pembaru adalah mereka yang berada diluar system sosial 

tetapi dalam proses inovasi perubahan perilaku yang menjadi agen perubahan adalah dari 

masyarakat yang menjadi pemuka pendapat, mereka dikumpulkan menjadi satu dalam 

sebuah tim siaga bencana, yang nantinya akan menyebarkan inovasi. Agen pembaru dari 

dalam system ini akhirnya tidak menimbulkan konflik peranan.  

Ada tujuh peranan dalam proses dengan mana seorang agen pembaru 

memperkenalkan inovasi kepada kliennya yaitu: 

1. Membangkitkan kebutuhan untuk berubah 

2. Mengadakan hubungan untuk perubahan  

3. Mendiagnosis masalah 

4. Mendorong atau menciptakan motivasi untuk berubah pada diri klien  

5. Merencanakan tindakan pembaharuan 

6. Memelihara program pembaruan dan mencegahnya dari kemacetan. 

7. Mencapai hubungan terminal(Rogers dalam Hanafi, 1981:99-101) 

Penggunaan agen pembaru dalam teori difusi inovasi ini adalah sebagai saluran 

interpersonal, agen pembaru berkomunikasi secara antar personal dengan anggota 

masyarakat. untuk mencapai komunikasi yang efektif diperlukan kecakapan dasar/ 

fundamental competence terdiri dari tiga hal yaitu kecakapan kognitif yaitu penggunaan 

bahasa dan pesan dalam proses interaksi, kemampuan yang kedua adalah interpersonal 

competence yaitu kemampuan komunikasi untuk mencapai tujuan kita dengan 

menggunakan ketrampilan komunikasi, dan kompetensi ketiga adalah relational 
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kompetensi yaitu pentingnya proses timbal balik dalam interaksi untuk memantapkan 

hubungan.  

Ada lima atribut penting untuk mencapai kemampuan komunikasi yang efektif 

meliputi self concept (bagaimana kita memandang diri kita sendiri), empaty (kemampuan 

untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain),open mindness (pemikiran 

terbuka,dasar untuk menerima perbedaan), Social relaxation (kemampuan untuk 

mengendalikan kecemasan ketika berhadapan dengan orang lain), dan non 

jugmental(berusaha untuk menghindari stereotype, menghalangi orang untuk bisa 

mendengar dengan orang lain dan tidak menjudge orang lain).  

Ketika kita berkomunikasi, kita tidak bisa terlepas dari aspek budaya didalamnya, 

nilai-nilai dan kebiasaan,bagaimana mereka menyelesaikan konflik,dll. Untuk mampu 

berkomunikasi dengan orang dari latar belakang budaya yang berbeda secara efektif, 

dibutuhkan pengetahuan kultural, mindfulness, dan kecakapan/skill interaksi facework. 

Mindfulness adalah pengakuan bahwa semua hal tidak selalu sama seperti yang terlihat, 

sehingga perlu mencari perspektif lain yang dapat menjelaskan hal tersebut dalam suatu 

situasi konflik. Kecakapan interaksi adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara 

tepat, akurat, dan adaptif dalam semua situasi (Griffin,2012:417). 

Agen pembaru adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap tersebarnya sebuah 

inovasi, semakin sering berkomunikasi dengan agen pembaru maka semakin cepat 

inovasi tersebut dapat diadopsi oleh masyarakat. Jadi bisa dinyatakan bahwa agen 

pembaru memberikan pengaruh terhadap kecepatan pengadopsian inovasi, dan ada 
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pengaruh positif antara intensitas komunikasi dengan tim siaga bencana terhadap 

perubahan perilaku.  

Seorang agen pembaru dikatakan berhasil apabila inovasi yang dia promosikan 

diterima dan inovasi tersebut telah diadopsi oleh masyarakat. ada beberapa faktor tang 

menunjang keberhasilan agen pembaru, antara lain: 

1. Gencarnya usaha promosi, banyak penelitian yang menunjukan adanya 

hubungan antara keberhasilan agen pembaru dengan kerasnya usaha yang dulakukan 

dalam menyebarkan  ide baru.  

2. Berorientasi pada klien, penelitian yang dilakukan oleh Preiss(1954) di 

Michigan terhadap konflik peranan antara para petugas penyuluh , ternyata mereka yang 

berhasil karen berorientasi pada klien, mereka lebih memenuhi harapan-harapan 

masyarakat sasarannya. Banyak program pembaruan yang gagal karen bertentangan 

dengan arus nilai cultural klien,seorang agen pembaru harus memiliki pengetahuan 

tentang kebutuhan, sikap, kepercayaan, norma sosial dan struktur kepempinan 

setempat.seorang agen pembaru juga harus mengetahui kebutuhan terasa klien yang 

harus dipenuhi dan menyesuaikan program mereka dengan kebutuhan itu. Untuk dapat 

mengenal klien lebih tajam maka agen pembaru memiliki kemampuan 

empathi(kemmampuan untuk memahami dan menghayati sikap, kepercayaan,perasaan 

dan tindakan kliennya. Kemampuan emphati lebih dimiliki oleh agen pembaru yang 

tingkat hemofili dengan kliennya lebih tinggi. Homofili adalah besar tidaknya tingkat 

kesamaan antara agen pembaru dan klien misalnya dari hal pendidikan, status sosial, 

kepercayaan dan sebagainya (Rogers dalam Hanafi, 1981:108). 
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Difusi akan lebih berhasil apabila agen pembaru dapat menggerakan tokoh 

masyarakat setempat. Dengan menghubungi tokoh masyarakat berarti dia tidak perlu lagi 

menghubungi semua anggota system satu persatu karena setelah sampai ke tokoh 

masyarakat ide baru tersebut akan lebih mudah tersebar. Keuntungan bekerjasama 

dengan tokoh masyarakat adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

inovasi sehingga proses adopsi lebih mudah. Seorang pemuka pendapat memiliki 

pengikut, tetapi jika tokoh masyarakat terlalu dekat dengan agen pembaru, pada akhirnya 

tokoh masyarakat akan terlihat seperti agen pembaru dan tokoh masyarakat itu akan 

kehilangan pengikutnya (Rogers dalam Hanafi, 1981:109). 

Gambar 4.1 Paradigma Proses Keputusan Inovasi 

 

Paradigm Proses keputusan Inovasi  

Sumber :Rogers dalam Hanafi, 1981:40  
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Model diatas terdiri dari tiga bagian utama:1. Antecedent,2. Proses dan 

3.konsekwensi. anteseden adalah variable yang ada pada situasi sebelum 

diperkenalkannya inovasi, anteseden terdiri dari cirri kepribadian seseorang, ciri 

sosialnya, dan kuatnya kebutuhan nyata terhadap inovasi,semua variable ini 

mempengaruhi proses keputusan inovasi . variable sosial seperti norma 

system(tradisional atau modern), toleransi terhadap penyimpangan dan kepaduan 

komunikasi juga mempengaruhi sifat proses keputusan inovasi pada anggota system 

sosial.  

Sumber dan saluran komunikasi member rangsangan(informasi)kepada seseorang 

selama proses keputusan inovasi berlangsung. Seseorang pertama kali mengenal dan 

mengetahui inovasi terutama dari saluran media . Pada tahap persuasi, seseorang 

membentuk persepsinya terhadap inovasi dan saluran yang lebih dekat dan saluran antar 

pribadi. Seseorang yang sudah memutuskan untuk menerima inovasi ada kemungkinan 

untuk meneruskan atau menghentikan penggunaannya/ diskontinuasi. Diskontinuasi 

terjadi karena orang tersebut menerima ide baru atau kecewa terhadap hasil inovasi . 

Seseorang biasanya mencari informasi lebih lanjut pada tahap konfirmasi karena ingin 

mencari penguat bagi keputusannya.  

Tahapan terakhir setelah pengadopsian perilaku adalah diskontinuansi yaitu 

keputusan seseorang untuk menghentikan penggunaan inovasi setelah sebelumnya 

mengadopsi. Ada dua macam diskontinuansi yaitu karena mengganti inovasi dan 

diskontinuasi karena kecewa. Umumnya orang yang cepat berhenti dari penggunaan 
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inovasi karena pendidikannya kurang, status sosialnya rendah, kurang berhubungan 

dengan agen pembaru(Rogers dalam Hanafi 1981:52).  

Proses pengambilan keputusan seseorang untuk menerima atau menolak sebuah 

inovasi bukanlah kegiatan sekali jadi tapi proses yang melalui serangkaian tindakan 

dalam jangka waktu tertentu. Proses adopsi terdiri dari beberapa tahapan, meliputi:  

1. Tahap Kesadaran, tahapan dimana seseorang mengetahui adanya ide baru tetapi 

kekurangan informasi tentang hal tersebut.  

2. Tahap Menaruh Minat, dimana seseorang mulai menaruh minat terhadap 

inovasi dan mencari informasi lebih banyak mengenai inovasi tersebut.  

3. Tahap Penilaian, dimana seseorang melakukan penilaian terhadap ide baru 

tersebut dihubungkan dengan situasi dirinya saat ini dan masa mendatang dan 

menentukan untuk mencobanya atau tidak. 

4. Tahap percobaan, dimana seseorang menerapkan ide baru dalam skala kecil 

untuk menentukan kegunaannya apakah sesuai dengan situasi dirinya.  

5. Tahap penerimaan, dimana seseorang menggunakan ide baru secara tetap dan 

dalam skala yang luas(Rogers dalam Hanafi, 1981: 37) 

Salah satu pentingnya lima tahap dalam proses inovasi-keputusan adalah untuk 

membantu pemahaman kita tentang peran saluran komunikasi yang berbeda. Hal ini 

sering sulit bagi individu untuk membedakan antara sumber pesan dan saluran yang 

membawa pesan. Saluran adalah sarana yang pesan mendapat dari sumber ke penerima. 

Pada bagian ini, kami terutama berbicara tentang "saluran," tetapi sering "sumber / 

channel" mungkin akan menjadi lebih akurat. 
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Model ini mengalami beberapa kritik dan memiliki banyak kekurangan seperti hasil 

akhir yang bisa jadi adalah sebuah penolakan, tidak selalu dengan penerimaan,bisa saja 

beberapa tahapan dilewaktkan seperti tahap percobaan karena penilaian bisa terjadi pada 

semua proses dan proses terkahir bisa saja bukan adopsi tapi pencarian informasi untuk 

mengukuhkan keputusan (Rogers dalam Hanafi, 1981: 37) 

Kemudian Rogers dan Shoemaker menyusun model keputusan inovasi yang terdiri 

dari 4 tahapan, meliputi:   

1. Tahap pengenalan, dimana seseorang mengetahui adanya inovasi dan 

memperoleh beberapa pengertian tentang bagaimana inovasi itu berfungsi. 

2. Persuasi, dimana seseorang membentuk sikap berkenaan atau tidak terhadap 

inovasi. 

3. Keputusan, dimana seseorang mterlibat dalam kegiatan yang membawanya 

pada pilihan untuk menerima atau menolak inovasi. 

4. Konfirmasi , dimana seseorang mencari penguat bagi keputusan inovasi yang 

telah dibuatnya. Pada tahapan ini mungkin terjadi seseorang mengubah keputusannya 

jika mendapat informasi yang bertentangan(Rogers dalam Hanafi,1981:37) 

Tim siaga bencana di Banjarnegara juga melakukan berbagai kegiatan yang berbeda 

disetiap tahapannya, tetapi lebih menitik beratkan dengan menggunakan saluran 

interpersonal. Warga Banjarnegara juga melewati tahapan percobaan mereka akan 

cenderung mengadopsi perilaku apabila desa lain atau kelompok lain menggunakan 

inovasi tersebut dan berhasil. Agen pembaru saat ini baru menggunakan lima desa 

percontohan dengan penggunaan EWS dan pemeliharaannya dan mengajarkan perilaku 
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tanggap bencana untuk mengurangi resiko bencana. Sebelumnya karena tidak ada 

sosialisasi ke masyarakat di beberapa daerah yang dipasang EWS tidak dimanfaatkan 

dengan baik. Diharapkan dengan adanya sosialisasi dan pembentukan tim siaga bencana 

mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan merubah perilaku mereka untuk lebih 

tanggap dengan bencana.  

4.2.6  Pengaruh Intensitas Sosialisasi   terhadap Perilaku Tanggap Bencana 

Hipotesis keenam yang diajukan menyatakan bahwa terdapat pengaruh intensitas 

komunikasi dengan tim siaga bencana memiliki pengaruh terhadap perilaku tanggap 

bencana.  Artinya semakin tinggi intensitas sosialisasi dengan tim siaga bencana maka 

akan semakin mempengaruhi perialku tanggap bencana yang semakin baik.  

Hal ini sesuai dengan konsep bahwa sosialisasi adalah salah satu bentuk penyebaran 

inovasi melalui saluran interpersonal. Sama dengan tim siaga bencana, para agen 

pembaru yaitu anggota tim siaga bencana dan pihak luar dari BNPB dan BPBD 

melakukan desimenasi informasi melalui sosialisasi. Semakin sering seseorang 

mengikuti sosialisasi maka akan semakin banyak informasi yang didapatkan dan 

akhirnya akan memudahkan pengadopsian perialku yang diajarkan. Manusia pada 

dasarnya belajar, pada proses sosialisasi ini mereka mengalami proses belajar melalui 

pengamatan dengan lingkungan sekitarnya.  

Dalam teori difusi inovasi terdapat dua saluran yaitu saluran interpersonal dan media 

massa, saluran interpersonal adalh saluran yang melibatkan pertemuan tatap muka antara 

dua orang atau lebih , misalnya rapat atau pertemuan kelompok, percakapan langsung, 

getok tular,dsb. Saluran interpersonal bersifat kosmopolit yakni menghubungkan dengan 
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sumber di atau dari luar system , atau ada orang dari luar system mengadakan perjalanan 

untuk menjumpai sumber informasi. Saluran antarpribadi memiliki sifat-sifat: 

1. Arus pesannya bersifat dua arah 

2. Besarnya umpan balik tinggi 

3. Konteks komunikasi tatap muka. 

4. Kemampuan mengatasi seleksi luas dari tinggi ke lambat  

5. Akibat yang mungkin terjadi adalah adnya pembentukan dan perubahan sikap 

( Rogers dalam Hanafi, 1981:118-119) 

Proses difusi adalah proses keputusan untuk menerima atau menolaknya. Ada 

peranan yang berbeda yang dilakukan saluran komunikasi pada setiap tahap keputusan 

inovasi , saluran interpersonal peranannya pada tahap persuasi . Di negara yang belum 

maju saluran interpersonal masih memegang peran penting dalam tahap pengenalan 

inovasi terutama saluran interpersonal yang kosmopolit. Kurangnya penggunan  saluran 

media massa dinegara belum maju bisa dikarenakan : 

1. Kurang tersedianya media massa yang dapat menjangkau audience terutaam 

warga pedesaan.  

2. Tingginya tingkat buta huruf penduduk  

3. Tidak relevannya pesan pesan yang dimuat media massa itu dengan kebutuhan 

masyarakat atau mungkin media massa itu lebih didipandang sebagai sarana hiburan 

dibanding media informasi.  

Anggota masyarakat mengetahui atau mengenal inovasi karena kontak mereka 

dengan agen pembaru arau dari warga desa yang berpergian keluar daerah. Dalam 
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tahapan pengambilan keputusan karena kontak kontak antara sumber dan penerima lebih 

banyak bersifat pribadi akibat yang ditimbulkan banyak berupa pembentukan dan 

perubahan sikap sehingga saluran interpersonal dapat memainkan peran lebih penting 

ditahap persuasi. Jika ingin memperbesar kemungkinan terjadinya adopsi maka saluran 

komunikasi harus dimanfaatkan dalam waktu yang ideal, pertama menggunakan media 

massa kemudian diikuti dengan saluran interpersonal , saluran interpersonal memiliki 

daya yang kuat untuk menggerakan seseorang dalam tahap persuasi(Rogers dalam 

Hanafi,1981:122-123).  

Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis terbukti sesuai dengan teori difusi inovasi 

yang dikemukakan oleh Rogers, bahwa sosialisasi yang merupakan salah satu bentuk 

komunikasi interpersonal mampu merubah  perilaku tanggap bencana.  

Gambar 4.2 Model Difusi Inovasi 
 

Kelompok adopter dibagi menjadi lima kelompok berdasarkan keinovatifannya: 

1. Innovator : Petualang  
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Mereka senang mencoba gagasan baru persyaratan untuk menjadi innovator 

anatara lain mempunyai sumber keuangan yang cukup kuat karena mereka akan 

menderita kerugian, dan mempunyai daya pikir yang cerdasuntuk menerapkan 

dan memahami pengetahuan teknik yang rumit. Berarti tingkat SES memiliki 

pengaruh terhadap cepat tidaknya suatu inovasi diadopsi, mereka yang menjadi 

innovator memiliki tingkat SES yang tinggi.  

2. Pelopor: si tauladan  

Pelopor berorientasi keadalam system, dan biasanya meneliti terlebih dahulu 

sebelum mengambil keputusan untuk menggunakan. Kelompok ini biasnya 

terdiri dari para pemuka pendapat , mereka dijadikan acuan untuk dimintai 

nasehat dan keterangan mengenai inovasi tersebut. kelompok ini biasanya dicari 

agen pembaru untuk dijadikan teman dalam penyebaran inovasi dan 

mempercepat proses adopsi.  

3. Pengikut dini : Penuh Pertimbangan  

Penganut ini menerima ide baru setelah rata-rata anggota system sosial, mereka 

banyak berinteraksi dengan anggota sostem lainnya tetapi jarang ada diantara mereka 

yang memegang posisi kepemimpinan, mereka mengikuti dengan penuh 

pertimbangan dalam pengadopsian inovasi.  

4. Pengikut Akhir : Skeptis  

Golongan ini mengadopsi ide baru setelah rata-rata anggota system 

menerimanya.Pengadopsian dilakukan karena ekonomi atau tekanan sosial. setiap 

inovasi di dekati dengan sikap skeptic  dan hati-hati, mereka akan mengadopsi jika 
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norma system jelas menerima inovasi tersebut, mereka memerlukan adanya dorongan 

atau tekanan dari temannya.  

5. Si kolot : tradisional  

Mereka adalah kelompok yang paling akhir mengadopsi inovasi, mereka adalah 

orang yang paling sempit pandangannya, dan hampir terasing . referensi kelompok 

ini adalah masa lalu, biasanya mereka adalah orang yang memegang nilai tradisional. 

Ketika akhirnya mereka mengadopsi inovasi mereka akan jauh tertinggal, 

ketidaklancaran mereka dalam mengadopsi inovasi karena tidak memahami ide baru.  

  Awalnya sebagian besar responden termasuk dalam kelompok laggard, secara 

geografis mereka yang jauh dari kota dan akses yang cukup sulit untuk menjangkau 

daerah mereka, nilai-nilai tradisional yang mereka pegang, seperti pekerjaan yang turun 

temurun adalah sebagai petani dan berkebun salak. Ketika diperkenalkan tentang EWS 

dan perilaku tanggap bencana, seperti apa yang seharusnya dilakukan saat longsor 

terjadi, apa pencegahan yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi longsor awalnya 

sulit diterima, terlebih jika didaerahnya belum pernah terjadi longsor.  

Setelah dilakukan proses penyebaran difusi oleh agen pembaru, mereka sekarang 

mulai mengadopsi apa yang diajarkan oleh tim siaga bencana. Sekarang sudah banyak 

masyarakat yang menjadi late majority  dan lebih bisa menerima inovasi. Mereka yang 

menjadi opinion leader oleh agen pembaru diajak untuk menjadi tim siaga bencana agar 

adopsi itu lebih mudah di sebarkan. Tetapi kelompok laggard tetap ada karena di daerah 

yang rawan bencana masih bisa ditemukan petani yang menanami daerah lereng yang 

terjal baik dengan salak maupun kol dan kentang. Di Desa Diwek masih ditemukan hal 
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seperti ini, bahkan didaerah yang sebelumnya sudah longsor masih ditanami  dan dibuat 

untuk menjadi kolam lele. Tetapi di Desa Sijeruk sudah banyak kolam lele yang 

dikeringkan walaupun mata pencaharian mereka masih tetap dengan menanam salak.  

Perubahan ini menunjukan sudah adanya perubahan perilaku masyarakat tentang cara 

hidup didaerah yang rawan longsor akibat adanya intensitas masyarakat dengan tim siaga 

bencana, ini menunjukan bahwa adanya pengaruh intensitas tim siaga bencana terhadap 

perilaku tanggap bencana.  

4.2.7. Intensitas Pemberitaan  berpengaruh terhadap Perilaku Tanggap 

Bencana 

Hipotesis ketujuh yang diajukan menyatakan bahwa terdapat pengaruh intensitas 

pemberitaan  memiliki pengaruh terhadap perilaku tanggap bencana.  Artinya semakin 

tinggi intensitas pemberitaan maka akan semakin mempengaruhi perilaku tanggap 

bencana yang semakin baik.  

Hal ini sesuai dengan teori difusi inovasi yang dikemukakan Rogers tentang saluran 

media massa. Saluran media massa digunakan dalam tahapan pengenalan inovasi. 

Saluran media massa memiliki ciri sangat efektif dalam menciptakan pengetahuan dan 

relative dapat menjangkau sasaran yang luas dalam waktu yang singkat. Adapun sifat 

saluran media massa sebagai berikut: 

1. Arus pesan cenderung searah 

2. Besarnya kemungkinan umpan balik rendah 

3. Konteks komunikasi menggunakan perantara 
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4. Kemampuan mengatasi seleksi dari rendah ke cepat 

5.  Akibat yang mungkin terjadi perubahan pengetahuan(Rogers dalam 

Hanafi,1981:119).  

Teori Difusi inovasi menunjukan peran media massa terbatas. Media massa 

berperan dalam menciptakan awareness tentang inovasi baru. Media secara langsung 

mempengaruhi early adopter tetapi orang pada umumnya mendapatkan informasi 

dengan baik dan jelas dari pengguna media.   Early adopter mencoba inovasi dan 

menceritakan ke orang lain. Mereka kemudian mempengaruhi opinion leader, yang 

nantinya akan mempengaruhi ke lebih banyak orang. Mereka inilah yang disebut 

dengan Agen Perubahan yang menjadi sosok kunci dalam meng embangkan difusi. 

Pekerjaan mereka adalah menginformasikan tentang inovasi dan membantu setiap 

orang yang ingin berubah. Rogers mengakatakan bahwa agen perubahan inilah yang 

memimpin usaha difusi, mereka bisa pergi ke komunitas dan mempengaruhi 

langsung early adopter dan opinion leader . Media bisa digunakan untuk  

mempersiapakan sebuah dasar untuk diskusi grup yang dipimpin oleh agen 

perubahan(Baran, 2010: 282). 

Penggunaan media lebih dititik beratkan pada tahapan persuasi atau pengenalan 

sebuah inovasi. Saluran media massa memiliki sifat arus pesan yang cenderung 

searah, umpan balik rendah, konteks komunikasi berperantara, kemampuan 

mengatasi seleksi luas dari rendah ke cepat, dan akibat yang mungkin terjadi adalah 

ditataran pengetahuan. Penelitian yang ada menunjukan bahwa setiap saluran 

memiliki peran yang berbeda dan media massa lebih digunakan pada saluran 
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interpersonal, tetapi Negara yang belum maju media interpersonal masih memegang 

peranan penting dalam tahap pengenalan inovasi.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan, Di Banjarnegara saluran media justru 

memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan saluran interpersonal. Hasil 

penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa saluran media memiliki pengaruh 

sebesar 27,3% terhadapa perubahan perilaku. Sedangkan saluran interpersonal 

melalui keberadaan tim siaga bencana hanya 12,4%.  

Hasil temuan ini menjadi masukan bagi pemerintah setempat untuk kedepannya 

dalam menciptakan program mitigasi dengan memberikan program dengan porsi 

lebih banyak di saluran media massa. Selain lebih efektif dan efisien karena mampu 

tersebar didaerah yang lebih luas dan efisiensi waktu ternyata penggunaan media 

massa memiliki pengaruh yang lebih kuat. Saat ini masyarakat mendapatkan 

informasi tentang inovasi dari pemberitaan yang menyiarkan tentang informasi 

kebencanaan, cara menghadapi longsor, langkah-langkah yang dilakukan untuk 

mencegah terjadinya longsor. Banjarnegara belum memiliki media khusus yang 

menjadi forum atau komunitas bertukar informasi tentang kebencanaan.  

Padahal aliran informasi sejumlah bencana, pesan-pesan dari sumber yang tidak 

jelas bergerak bebas, tanpa dikelola dengan keteraturan yang terkoordinasi secara 

integrative. Dalam kondisi ketidakpastian, masyarakat cenderung menerima 

informasi tanpa melakukan seleksi terhadap kebenaran sebuah pesan. 

Keanekaragaman pesan yang disebarkan dengan dukungan teknologi komunikasi, 

memang pada satu sisi memudahkan dan memberikan informasi yang 
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cepat,sebagaimana pendapat Wood(2015:19) bahwa teknologi komunikasi dapat 

mempercepat laju pengaruh interaksi antar manusia, bagaimana kita berfikir,bekerja 

dan membentuk hubungan yang lebih kohesif. Namun teknologi yang semakin 

fleksibel cenderung dipakai oleh masyarakat untuk menyebarkan informasi yang 

tidak bermanfaat, bahkan merugikan. Padahal menurut Straubhaar dan Larose 

(2006:51) menegaskan bahwa “teknologi komunikasi merupakan kekuatan sosial 

yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup. Teknologi komunikasi selayaknya 

dapat dipakai untuk mendukung masyarakat dalam menyebarkan informasi bencana 

yang aktual ,bukan untuk menyebarkan informasi yang membuat tidak tenang( Eko, 

2011:7) 

Fungsi media yang seharusnya menjadi surveillance, kini bergeser jika terjadi 

sebuah bencana maka media saling berlomba-lomba untuk melaporkan update 

perkembangan terbaru dari bencana yang sayangnya tidak di cek terlebih dahulu 

kebenarannya dan beberapa mengambil sumber yang tidak tepat, bencana tidak 

hanya menjadi bahasan dalam news tetapi berbagai program lain juga memberitakan 

hal ini, pada akhirnya apa yang disampaikan kepada masyarakat tidak bisa 

dipertanggungjawabkan. Beberapa media juga menjual berita untuk menaikan rating 

dengan mewawancarai korban bencana dan menampilkan sisi human interest.  

Perlu adanya pengaturan aliran informasi tentang kebencanaan yang diatur oleh 

pemerintah. Sehingga bisa ditangani dengan tepat bukan malah menimbulkan 

kecemasan. Beberapa yang sudah bagus seperti radio komunitas merapi dan jalin 

merapi yang memanfaatkan media sosial seperti tweeter.  
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Berdasarkan jajak pendapat Kompas (7 Februari 2011) tentang jenis media 

yang paling dipercaya oleh khalayak adalah televise dan radio yang mencapai kisaran 

antara 35% sampai dengan 61% tergantung segmentasi umur. 

Ini menunjukan bahwa kedua media ini nantinya bisa digunakan oleh 

pemerintah untuk mencapai tujuan yaitu semua masyarakat memiliki perilaku 

tanggap bencana. Pemerintah selama ini sudah menggunakan berbagai media untuk 

merubah perialku tersebut, salah satunya adalah penggunaan media sosial website 

sigana. Melalui sigana kita bisa mendapatkan berbagai informasi tentang 

kebencanaan, termasuk data bencana yang ada di Indonesia.  

Sayangnya, penggunaan website bisa diakses untuk mereka yang berada di kota 

dengan tingkat pendidikan yang baik dan tingkat ekonomi yang baik, sedangkan 

sebagian besar masyarakat yang berada didaerah rawan bencana yang berada di 

pelosok desa kesulitan untuk mengakses website tersebut. Berbeda halnya jika 

penyebaran informasi tersebut melalui televise dan radio yang jangkauannya lebih 

luas dan lebih murah.  

 Saat ini pemerintah Banjarnegara belum maksimal dalam menggunakan 

media dalam menyebarkan inovasi, ini bisa menjadi masukan untuk lebih 

mempermudah tersebarnya inovasi.  

4.3. Implikasi Penelitian  

4.3.1. Implikasi Akademis  

 Penelitian ini memberi literatur baru terhadap teori difusi inovasi. Dalam 

persebaran inovasi di daerah dengan system tradisional ternyata justru saluran media 
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massa yang memiliki pengaruh paling besar dalam merubah perilaku masyarakat untuk 

mau mengadopsi perilaku tanggap bencana. Saluran intrepersonal memberikan 

pengaruh pula terhadap perubahan perilaku, tetapi tidak sebesar saluran media massa. 

Ini menunjukan bahwa yang sebelumnya opinion leader dan agen pembaru yang 

dianggap akan mempengaruhi cepat lambatnya proses pengadopsian perilaku. Di 

Banjarnegara, justru saluran media massa yang paling memberikan pengaruh walaupun 

inovasi sudah disampaikan dengan saluran interpersonal.  

4.3.2 Implikasi Praktis  

 Hasil penelitian ini memberikan masukan kepada BPBD Banjarnegara untuk 

membantu membuat strategi komunikasi yang tepat untuk mendeseminasikan perilaku 

tanggap bencana agar semakin berkurangnya korban bencana. Sebelumnya BPBD 

memfokuskan dengan strategi saluran interpersonal, melalui hasil penelitian ini BPBD 

mengetahui bahwa saluran media massa justru memiliki pengaruh yang paling 

signifikan dalam merubah perilaku tanggap bencana. Diharapkan kedepannya BPBD 

juga menggunakan saluran media massa agar perubahan perilaku lebih cepat didadopsi 

oleh masyarakat, salah satunya bisa menggunakan radio komunitas.  

4.3.3. Implikasi Sosial  

 Melalui penelitian ini masyarakat bisa mengetahui tentang proses difusi inovasi 

yang terjadi di daerah bencana. Indonesia adalah daerah yang rawan dengan bencana 

sehingga hasil temuan ini bisa diterapkan di berbagai daerah yang mengalami bencana 

yang sama. Dengan masukan dari hasil penelitian untuk juga menggunakan media 
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massa dalam menyebarkan informasi maka akan semakin banyak masyarakat yang 

mengetahui perilaku tanggap bencana.  

 

 


