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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1    Latar Belakang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Information Communication and Technology 

(ICT) saat ini kemajuannya sangat pesat. Di Indonesia perubahan tatanan kehidupan masyarakat telah 

dirasa akibat masuknya pengaruh internet (Ekasari & Dharmawan, 2012). Perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan 

menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat 

(UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Teknologi informasi merupakan 

sebuah kebutuhan yang wajib di penuhi oleh setiap manusia di dunia. Kesenjangan dalam bidang 

informasi menjadikan salah satu indikator dalam kemiskinan. Dalam kesenjangan informasi 

menunjukan bahwa ketidakmampuan mengakses dan menggunakan informasi yang memberikan 

dampak pada kesejahteraan seseorang (Sulthany, 2013). Perkembangan tekonologi memberikan 

pengaruh pada aspek kehidupan masyarakat. Kenyamanan hidup merupakan suatu tuntutan dasar yang 

harus terpenuhi. Kawasan atau lingkungan merupakan salah satu dari faktor yang menciptakan adanya 

kenyamanan hidup. Kenyamanan merupakan salah satu komponen kualitas hidup yang dapat dirasakan 

secara langsung oleh masyarakat pada suatu wilayah (Silondae, 2010).  

Kenyamanan merupakan komponen yang merefleksikan tingkat kualitas hidup masyarakat 

pada suatu wilayah (Silondae, 2010). Kondisi suatu wilayah sangat menentukan kenyamanan 

masyarakat didalamnya. Kenyamanan merupakan bagian dari peningkatan kualitas hidup (Pamungkas, 

2010). Daerah yang memiliki nilai kualitas hidup yang tinggi dianggap sebagai kota yang paling 

berkualitas dan paling menarik baik untuk dihuni, digunakan sebagai tempat bisnis atau sekedar 

dikunjungi. Kualitas hidup mungkin dapat ditekankan pada pencarian tingkat kepuasan, kesejahteraan 

(well – being), kemakmuran (prosperity) dan standar kehidupan (standar of living) (Root, 2001).  

Tantangan-tantangan global seperti tingkat kemiskinan, bencana alam, perubahan iklim, dan krisi 

keuangan menekankan pada pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan (Rahadian, 2016). 

Dalam menciptakan suatu kenyamanan diperlukan pembangunan suatu kawasan yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Konsep pembangunan tidak lagi sebatas sektor agraris dan infrastruktur tetapi 

mengarah pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pembangunan suatu 
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wilayah melibatkan berbagai faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi yang saling 

berinteraksi dan menawarkan perubahan serta dampak pada suatu wilayah (Badri, 2016).     

 Berkembangnya sektor infrastruktur terkait teknologi semakin mengglobal. Internet 

(International Networking) merupakan salah satu teknologi yang sudah menjadi kebutuhan pokok saat 

ini. Perkembangannya sejak pertengahan tahun 1990-an sangat pesat. Kemajuan akan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi sangat besar manfaatnya terhadap kehidupan umat manusia di dunia. 

Hubungan antar manusia memegang peran penting dalam kehidupan manusia. Hubungan itu dapat 

terjadi dengan adanya interaksi yang beraneka ragam pada kehidupan manusia dalam berbagai lingkup 

seperti lingkungan sosial (Muljono, 2005). Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

di segala kalangan masyarakat kushusnya masyarakat pedesaan atau perkampungan, masyarakat 

memegang peranan penting dalam merubah kehidupannya mengikuti perkembangan zaman. 

Masyarakat merupakan bagian terpenting untuk mendukung pengembangan teknologi informasi dan 

komunikasi.  

 Berdasarkan ketentuan Universal Service Obligation (USO)/Kewajiban Pelayanan Universal, 

setiap negara di seluruh dunia yang tergabung dalam International Telecommunication Union (ITU) 

wajib dalam penyediaan sektor telekomunikasi. Konsep RT/RW Net sama halnya dengan konsep 

warnet. Dalam konsep ini merupakan sebuah konsep yang memperkenalkan jaringan internet kepada 

masyarakat yang semula tidak mengerti dan tidak mempunyai akses internet yang murah dengan 

kecepatan tinggi (Herawati dkk, 2014). Menurut Duxbury (dalam Silondae, 2010), Kenyamanan 

lingkungan merupakan komponen yang dapat merefleksikan secara langsung bagaimana tingkatan 

kualitas hidup masyarakat pada suatu wilayah. Kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat dapat 

diakibatkan oleh kondisi lingkungan yang sehat dan bersih (good and healthy environment) serta akses 

yang mudah dalam memperoleh kebutuhan hidupnya (economic viability). Maka dapat dikatakan 

bahwa kenyamanan merupakan puncak dari komponen-komponen pembentuk kualitas hidup atau 

kenyamanan itu merupakan salah satu arti dari kualitas hidup itu sendiri. Kualitas hidup yang sering 

diidentikkan dengan kesejahteraan, akhir-akhir ini makin banyak didengungkan. Salah satu sebabnya 

adalah munculnya kesadaran, bahwa pembangunan tidak cukup diukur kesuksesannya dengan 

membangun input yang banyak, tetapi justru yang lebih penting adalah output (Faturochman, 2005).  

 Berkembangnya internet pada suatu daerah memberi pengaruh terhadap kehidupan 

masyarakat salah satunya kenyamanan hidup karena segala sesuatunya telah berkembang. Berdasarkan 

data “We Are Social” Bulan Januari  tahun 2016  pengguna internet di Indonesia mencapai  angka 

88,10 juta dari 200 juta penduduk.  Angka ini meningkat sebesar 15% dibandingkan tahun 2015, dan 

akan terus mengalami peningkatan. Sedangkan tingkat penetrasi internet sebesar 34%. Ini 
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menunjukkan masih ada 66% penduduk yang masih belum menggunakan internet, atau bahkan belum 

mengenal internet.  Penggunaan internet di Indonesia memang belum menyebar secara merata, ada 

kesenjangan penggunaan internet antara masyarakat pedesaan yang pada umumnya berada pada 

ekonomi bawah dengan masyarakat perkotaan yang pada umumnya berada pada ekonomi atas. Namun 

ternyata isu ini tidak berlaku bagi masyarakat Kampung Cyber. Kampung Cyber merupakan salah satu 

perkampungan di Yogyakarta yang terkenal dengan Kampung digital.  

 Berdasarkan survei Most Livable City Index (MLCI) pada tahun 2009, 2011, dan 2014 yang 

dilakukan oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), Kota Yogyakarta merupakan satu-satunya kota besar 

yang mendapatkan indeks tertinggi dibandingkan dengan kota besar lainnya. Kota Yogyakarta menjadi 

lokasi yang menarik menjadi lokasi penelitian kenyamanan hidup. Hasil MLCI dapat dilihat pada 

Tabel 1.1. 

 

TABEL 1.1 

HASIL MLCI 

No Kota 
Indeks MLCI 

2009 2011 2014 

1 Balikpapan - - 71.12 

2 Solo - - 69.38 

3 Malang - - 69.3 

4 Yogyakarta 65.34 66.52 67.39 

5 Palembang - 52.15 65.48 

6 Makassar 56.52 58.46 64.79 

7 Bandung 56.37 52.32 64.4 

8 Semarang 52.52 54.63 63.37 

9 DKI Jakarta 51.9 51.71 62.14 

10 Surabaya 53.13 56.38 61.7 

11 Samarinda - - 61.67 

12 Banjarmasin 52.61 53.16 61.64 

13 Palangkaraya 52.04 50.86 61.58 

14 Bogor - - 60.5 

15 Pontianak 43.65 46.92 59.53 

16 Jayapura 53.86 52.56 58.96 

17 Medan 52.28 46.67 58.22 

18 Batam - 52.6 57.61 

19 Denpasar - 63.63 - 

20 Manado 59.9 56.39 - 

Rata-rata 54.17 54.26 63.29 
Sumber: IAP, 2014 

 



4 

 

 

 

 Yogyakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki daya tarik wisata dan 

tujuan wisata yang paling diminati oleh wisatawan. Keanekaragaman kebudayaan di Yogyakarta 

menjadikan potensi daya tarik wisata. Tidak hanya potensi kebudayaan saja, masyarakat Yogyakarta 

memiliki kreativitas yang tinggi sehingga menciptakan sesuatu yang menjadi daya tarik wisatawan 

untuk berkunjung. Selain sebagai kota yang memiliki daya tarik wisata, Yogyakarta juga pernah di 

klaim sebagai “Yogyakarta Cyber Province”. Yogyakarta Cyber Province merupakan model provinsi 

yang mampu melakukan transformasi layanan yang berorientasi kepada masyarakat dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Tribun Jogya, 2015). Salah satu kreativitas dari 

masyarakat Yogyakarta yaitu munculnya Kampung Cyber. Kampung Cyber merupakan sebuah 

perkampungan yang terletak di RT 36, Taman, Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Yogyakarta. 

Lokasi Kampung Cyber hanya berjarak kurang lebih 50 meter dari Obyek Wisata Tamansari. Kampung 

Cyber merupakan kawasan perkampungan satu-satunya di Indonesia dengan full jaringan internet. 

Internet atau international networking adalah salah satu jaringan dari perkembangan teknologi 

informasi yang terhubung melalui penggabungan teknologi komputer dan telekomunikasi, sehingga 

jaringan informasi yang terbentuk dapat menjangkau jarak yang sangat jauh hingga ke lintas negara 

bahkan benua (Putranta, 2004). 

 Kampung Cyber merupakan perkampungan padat penduduk di Kota Yogyakarta. Sama 

dengan kondisi perkampungan lainnya di Yogyakarta, penduduk kampung ini mayoritas berada pada 

tingkat ekonomi menengah bawah. Selain itu mayoritas warga memiliki pendidikan terakhir pada 

tingkat SMA. Walaupun berada dalam kondisi demikian, seluruh warga di kampung ini sadar akan 

pentingnya teknologi internet. Tahun 2009 lalu kampung ini mencanangkan program sadar internet, 

dengan memasang jaringan internet pada setiap rumah. Adanya internet memberikan perubahan dalam 

kehidupan sosial ekonomi dan lingkungan warga. Komunikasi yang terjalin tidak hanya secara 

langsung, tetapi juga melalui jaringan internet. Informasi mengenai kegiatan di Kampung Cyber 

diumumkan melalui grup facebook kampung. Jaringan internet juga dimanfaatkan oleh warga untuk 

memperbaiki kehidupan perekonomian mereka. Hingga saat ini perekonomian warga Kampung Cyber 

perlahan-lahan meningkat. Dengan berkembangnya Kampung Cyber maka secara tidak langsung 

banyak orang-orang yang penasaran akan Kampung Cyber. Sehingga Kampung Cyber banyak 

dikunjungi dengan tujuan untuk berwisata dan belajar disana. Kunjungan para wisatawan ke Kampung 

Cyber serta perubahan-perubahan kawasan yang diakibatkan dari pengembangan kampung ini 

menimbulkan perubahan tingkat kualitas hidup masyarakat, salah satunya yaitu dari segi tingkat 

kenyamanan hidup. Berkembangnya Kampung Cyber ini memberikan dampak perubahan kehidupan 

masyarakat lokal. Fenomena terbentuknya Kampung Cyber unik dalam perkembangannya, sehingga 



5 

 

 

 

diperlukan kajian terkait dengan tingkat kenyamanan akibat dari pengembangan kawasan. Kajian 

tersebut dapat menjadi masukan dalam merumuskan strategi dan kebijakan terkait dengan peningkatan 

kualitas hidup masyarakat. Dalam studi penelitian ini berfokus pada pengaruh pengembangan 

Kampung Cyber terhadap tingkat kenyamanan hidup masyarakat lokal di RT 36 Kelurahan Patehan, 

Kota Yogyakarta. 

 

1.2   Perumusan Masalah 

Kampung Cyber merupakan perkampungan kreatif berbasis internet. Munculnya Kampung 

Cyber ini tidak lepas dari partisipasi masyarakat setempat. Dana pengembangan kampung bersumber 

dari swadaya masyarakat Kampung Cyber. Aspirasi warga dalam pembangunan Kampung Cyber ini 

awalnya tidak mendapat respon dari pemerintah. Sehingga masyarakat berusaha sendiri untuk dapat 

mengembangkan kampungnya yang kini bernama Kampung Cyber. Masalah kesenjangan digital 

(digital divide) saat ini di kota-kota maupun desa-desa atau perkampungan di seluruh dunia 

dipengaruhi oleh ketidak meratanya pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi dan regulasi di 

berbagai daerah. Adanya perbedaan pola hidup antara masyarakat perkotaan dan perdesaan di daerah-

daerah yang sudah maju. Berkembangnya TIK menimbulkan perbedaan antara akses dan penggunaan 

teknologi informasi bagi kelompok yang memiliki tingkat pengetahuan TI yang tinggi dengan mereka 

yang memiliki tingkat pengetahuan rendah. Sehingga masalah digital divide mengalami perkembangan 

seiring dengan waktu. 

Pengembangan Kampung Cyber ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

dimana penduduk kampung ini mayoritas berada pada tingkat ekonomi menengah bawah. Selain itu 

mayoritas warga memiliki pendidikan terakhir pada tingkat SMA dan sebagian besar bermata 

pencaharian sebagai wirausaha. Sebagian besar warga Kampung Cyber membuka usaha-usaha seperti 

usaha alat pancing, salon dan catering, batik lukis, kerajinan-kerajinan, special effect film dll. Usaha-

usaha tersebut awalnya mendapatkan pemasukan tidak seberapa, tetapi dengan di kembangkannya 

kampung mereka menjadi Kampung Cyber maka secara perekonomian mereka menjadi meningkat. 

Berkembangnya Kampung Cyber memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat 

lokal, dengan adanya Kampung Cyber kini masyarakat luas mengenal Kampung ini yang tadinya hanya 

sebuah perkampungan yang belum memiliki identitas. Seiring berkembangnya Kampung Cyber yang 

kini juga menjadi kampung wisata maka memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat lokal 

khususnya dari segi kualitas hidup karena telah berkembang kehidupanya dari segi ekonomi, sosial, 

dan lingkungan. Fenomena inilah yang dirumuskan pengaruhnya terhadap tingkat kenyamanan hidup 

masyarakat terhadap masuknya TIK di Kampung Cyber yang merubah kehidupan masyarakat. Usaha-
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usaha pengembangan kampung tersebut dikembangkan melalui pengembangan dan pemberdayaan 

berbasis teknologi informasi.  

Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pencetus Kampung Cyber bukan merupakan hal 

yang mudah sebab berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Untuk menghimbau masyarakat dan 

diajak untuk berkembang sangatlah sulit, harus melalui proses dan tahapan-tahapan. Dengan 

berkembangnya kampung tersebut maka memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan 

masyarakat setempat. Permasalahan tersebut selanjutnya mengarahkan penelitian untuk mempelajari 

lebih mendalam pada pengaruh pengembangan kampung berbasis TIK yang kini bernama Kampung 

Cyber terhadap kualitas hidup yang berfokus pada tingkat kenyamanan hidup masyarakat RT 36 

Kelurahan Patehan. Kampung Cyber juga terkenal dengan sebutan Kampung Digital. Kampung digital 

ini menuntut agar mampu menciptakan kampung ideal atau masyarakat mandiri. Dari permasalahan 

tersebut, maka akan muncul pertanyaan penelitian mengenai pengaruh pengembangan Kampung Cyber 

terhadap kenyamanan hidup masyarakat RT 36 Kelurahan Patehan, yaitu “Bagaimana pengaruh 

pengembangan Kampung Cyber terhadap tingkat kenyamanan hidup masyarakat RT 36 Kelurahan 

Patehan?”. 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

Adapun tujuan dan sasaran penelitian ini meliputi: 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya 

dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh tingkat kenyamanan 

hidup masyarakat berdasarkan pengembangan kampung berbasis TIK yang dilihat dari kondisi sosial, 

ekonomi, dan lingkungan masyarakat RT 36 Kelurahan Patehan. Perlunya meneliti dampak 

kenyamanan dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan RT 36 terhadap pengembangan Kampung 

Cyber yang sekarang ini juga menjadi kampung wisata karena pengembangan kampung ini memiliki 

kontribusi yag sangat besar dalam kehidupan masyarakat yang mana dari semua segi kehidupan 

berubah, yaitu baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan. Dengan adanya 

pengembangan Kampung Cyber yang sekarang juga menjadi kampung wisata maka terdapat perubahan 

kondisi ruang dan aktivitas pada kehidupan masyarakat RT 36 yang secara langsung maupun tidak 

langsung berdampak pada segi ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat yang kemudian 

mempengaruhi tingkat kenyamanan masyarakat. 
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1.3.2 Sasaran Penelitian 

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian, maka sasaran-sasaran yang harus dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi penerapan TIK dalam pengembangan kampung. 

2. Menganalisis tingkat kenyamanan masyarakat Kampung Cyber 36 Kelurahan Patehan. 

3. Mengkaji pengaruh pengembangan Kampung Cyber terhadap tingkat kenyamanan hidup 

masyarakat RT 36 Kelurahan Patehan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara 

praktis. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing manfaat penelitian: 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Perencanaan Wilayah 

dan Kota dalam beberapa literatur yang terkait dengan kualitas hidup (Livability) yang dilihat dari 

tingkat kenyamnan hidup akibat pengembangan Kampung Cyber. Literatur yang dimaksud yaitu 

berkaitan dengan pengembangan kampung berbasisi TIK yang dilihat dari indeks penerapan TIK (ICT 

Pura). Selain itu juga berkaitan dengan konsep Livability, konsep ini menilai tingkat kenyamanan 

sesesorang atau masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari pada suatu kawasan.. 

Literatur yang dimaksud yaitu antara lain kampung kota, Kampung Cyber, Konsep Livability, serta 

pengaruh pengembanga Kampung Cyber terhadap tingkat kenyamanan hidup masyarakat. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis dimaksudkan sebagai masukan pemikiran bagi pemecahan masalah 

yang berhubungan dengan topik atau tema penelitian. Hasil penelitian ini dalam kaitannya dengan 

manfaat praktis diharapkan dapat dijadikan sebagai lesson learned terhadap pengaruh kondisi sosial, 

ekonomi, dan lingkungan masyarakat dalam pengembangan Kampung Cyber di Rt 36. Adapun manfaat 

dan masukan yang diharapkan adalah: 

1. Memberikan masukan bagi pengelola Kampung Cyber sehingga dapat mengembangkan 

kualitas dari Kampung Cyber. 

2. Pemerintah dapat menjadi masukan untuk merumuskan kebijakan, program, dan strategi 

untuk meningkatkan prasarana teknologi internet di daerah.  
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3. Memberikan masukan pada peneliti berikutnya yang tertarik untuk meneliti tingkat 

kenyamanan masyarakat dari pengembangan kampung berbasis TIK dan Kampung Cyber 

di RT 36 Kelurahan Patehan. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang 

lingkup substansi. Ruang lingkup wilayah berisi batasan wilayah studi yang menjadi obyek penelitian, 

sedangkan ruang lingkup materi berisi batasan materi-materi yang akan dibahas dan digunakan dalam 

penelitian. 

 

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah studi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Kampung 

Cyber” yang terletak di RT 36 RW 09 Taman, Kelurahan Patehan. Wilayah makro meliputi Kelurahan 

Patehan, Kota Yogyakarta. Sementara itu, wilayah mikro yaitu Kampung Cyber RT 36 RW 09. 

Kampung Cyber merupakan sebuah perkampungan padat penduduk yang terletak di barat Obyek 

Wisata Taman Sari. Justifikasi pemilihan ruang lingkup wilayah yaitu karena Kampung Cyber 

merupakan sebuah RT yang sekarang paling maju diantara RT lainnya, dimana warganya menjadi 

semakin terampil dalam menggunakan dan memanfaatkan internet dan komputer. Peningkatan 

ketrampilan tersebut yang membuat Kampung Cyber dikenal sampai mendunia dan banyak dikunjungi 

wisatawan karena keunikannya, bahkan di kunjungi oleh Mark Zuckerberg yaitu pencetus media sosial 

facebook. Kampung Cyber terletak di tengah-tengah Kota Yogyakarta berada pada kawasan kraton dan 

kawasan strategis yang berdekatan dengan Wisata Tamansari, Alun-alun Kidul, Alun-alun Utara, dan 

Keraton Yogyakarta. Kawasan ini merupakan sebuah kawasan kreatif dimana menjadikan sebuah 

tantangan bagi pemerintah dalam pengembangan kampung-kampung yang ada. Kampung Cyber dipilih 

menjadi wilayah studi selain berada di kawasan kraton, kampung ini merupakan perkampungan kreatif 

yang mandiri dan dibangun atas dasar gotongroyong penduduknya. Secara administrasi Kampung 

Cyber termasuk dalam wilayah Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. Adapun 

batas-batas administrasi Kelurahan Patehan adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : Jalan Polowijaya dan Jalan Kadipaten Kidul 

Sebelah Barat  : Jalan Nogosari 

Sebelah Timur  : Jalan Taman 

Sebelah Selatan : Jalan Nagan Lor dan Jalan Patehan 

Berikut ini merupakan peta konstelasi wilayah Kampung Cyber, dapat dilihat pada Gambar 1.1. 
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Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta 

GAMBAR 1.1 

KONSTELASI WILAYAH 

KAMPUNG CYBER 

 

Peta Kota Yogyakarta 

Peta Kelurahan Patehan 

Peta Kampung Cyber 
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Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta 

 

GAMBAR 1.2 

PETA WILAYAH PENELITIAN 

 

1.5.2 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup substansi dalam penelitian untuk mendetilkan obyek peneliti dengan batas 

tertentu dari substansi dengan tujuan memperjelas dan memfokuskan substansi yang akan dibahas. 

Maka ruang lingkup substansi dalam pembahasan ini adalah berdasarkan: 

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh dari pengembangan Kampung Cyber 

terhadap tingkat kenyamanan hidup berdasarkan interaksi masyarakat RT 36. 

2. Penilaian dalam penelitian ini dilakukan secara objektif dan subjektif   

 Penilaian secara objektif yaitu penilaian yang berhubungan dengan segala sesuatu yang 

dapat diukur. Penilai secara objektif ini didasarkan pada konsep ICT Pura dan Livability, 

dimana konsep ini merupakan konsep yang mempengaruhi masyarakat dalam 

pengembangan kampung yang dikaitkan dengan tingkat kenyamanan hidup. 
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 Penilaian secara subjektif yaitu penilaian mengenai perasaan baik atau buruk dan 

kepuasan terhadap suatu keadaan. Perasaan kepuasan dalam hal ini yaitu persepsi dari 

masyarakat terhadap tingkat kenyamanan yang diakibatkan dari adanya pengembangan 

Kampung Cyber. Penilaian secara subjektif dapat dilihat berdasarkan faktor lokasi dan 

faktor ekonomi.  

3. Pengembangan Kampung  

Pengembangan kampung pada penelitian ini yaitu berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK), dimana terdiri dari unit infrastruktur, intensity, skill, dan impact. 

Komponen tersebut diadopsi dari indeks penerapan TIK pada suatu wilayah (ICT Pura).  

 Infrastruktur 

Berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur, dalam hal ini adalah internet. 

 Intensity 

Berkaitan dengan penggunaan TIK, dalam hal ini yaitu penggunaan internet. 

 Skill 

Berkaitan dengan kemampuan menggunakan dan mengoperasikan internet. 

 Impact 

Berkaitan dengan dampak dari adanya penerapan internet. 

4. Kampung Cyber 

Kampung Cyber merupakan sebuah perkampungan dengan lingkup RT. Kampung ini 

merupakan sebuah kampung digital yang masyarakatnya melek akan teknologi. Pembahasan 

terkait dengan Kampung Cyber ini didasarkan pada fakta-fakta di lapangan dan didukung 

dengan data penelitian-penelitian terdahulu.  

5. Tingkat Kenyamanan Hidup (Livability) 

Livability merupakan bagian dari komponen mengukur kualitas hidup. Konsep ini merupakan 

konsep yang menilai tingkat kenyamanan sesesorang atau masyarakat dalam melaksanakan 

aktivitasnya sehari-hari pada suatu kawasan. Livability dalam hal ini merupakan konsep 

kenyamanan berdasarkan interaksi antara lima variabel, yaitu penduduk lokal, kehidupan 

masyarakat, tingkat layanan, ekonomi lokal, dan lingkungan fisik. Kenyamanan dalam 

penelitian ini yaitu tingkat kenyamanan masyarakat terkait dengan adanya pengembangan 

Kampung Cyber yang dalam pengembangannya berbasis teknologi informasi. Kenyaman 

atau Livability pada penelitian ini terdiri dari unit kondisi interaksi antara kehidupan 

masyarakat, tingkat layanan, ekonomi lokal, dan lingkungan fisik.  
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 Kehidupan Masyarakat 

Kehidupan masyarakat merupakan suatu kondisi kondisi sosial yaitu terkait dengan gaya 

hidup, dan interaksi sosial antara masyarakat lokal. 

 Tingkat Layanan 

Tingkat Layanan yang dimaksud yaitu berksitsn dengsn pelayanan kawasan seperti 

komunikasi, dan layanan-layanan sarana pendukung aktivitas.  

 Ekonomi Lokal 

Dalam ekonomi lokal menggabungkan antara kebutuhan sumber pendapatan dan 

pekerjaan lokal. 

 Lingkungan Fisik 

Lingkungan fisik yang dimaksud yaitu kondisi bangunan dan lingkungan pada kawasan 

setempat. 

Adapun pengukuran tingkat kenyamanan hidup di lihat dari hasil perhitungan antar empat 

variabel diatas yang kemudian dihubungkan keterkaitan pengaruh dari pengembangan 

kampung berbasis TIK.  

 

1.6 Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir merupakan suatu bagan alur yang menjelaskan inti penelitian yang dilakukan. 

Bagan kerangka pikir ini dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian yang lebih sistematis 

dan terarah serta dapat membantu peneliti dalam memberikan gambaran umum bagi para pembaca 

mengenai penelitian yang dilakukan. Untuk lebih lengkapnya, kerangka pikir penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 1.3. 
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Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2017 

 

GAMBAR 1.3 

KERANGKA PIKIR PENELITIAN 

 

1.7 Definisi Operasional 

Definisi operasional berfungsi untuk memberikan pemahaman awal tentang penelitian yang 

dilakukan dan menfokuskan penelitian berdasarkan ruang lingkup bahasan terhadap substansi-substansi 

yang telah dikaji sesuai dengan tema penelitian. Berikut ini merupakan definisi-definisi operasional 

dalam penelitian ini: 

 

TABEL I.2 

DEFINISI OPERASIONAL 

Kata Kunci Definisi 

Kampung Kota 

Hunian yang berlatar belakang dengan status sosial dan ekonomi dapat bertahan hidup di 

tengah kemajuan kota yang pesat. Kampung kota ini merupakan akar budaya 

permukiman khas di Indonesia, dalam situasi krisis yang tidak menguntungkan, 

keberadaan kampung kota menjadi penting karena di dalamnya terdapat beragam proses 
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Kata Kunci Definisi 

unik yang dilakukan oleh penghuni berpenghasilan menengah ke bawah sesuai dengan 

kemampuannya yang terbatas (kusyala, 2008). 

Pengembangan 

Kampung 

Berbasis TIK 

Pengembangan suatu kawasan dalam pengolaan TIK sehingga memberikan kontribusi 

manfaat yang signifikan terhadap sistem kehidupan masyarakat. Program ini dilakukan 

untuk mengetahui tingkat kesiapan suatu kawasan dalam menghadapi era ekonomi 

digital. Pengukuran yang dilakukan berdasarkan indikator ICT readness (infrastructure), 

ICT use (Intensity), ICT capability (skills), dan ICT impact (Outcomes) (Kemenkominfo, 

2011). 

Kualitas Hidup  

Konsep yang digunakan dalam mewujudkan gagasan pembangunan sebagai peningkatan 

dalam kualitas hidup yang mana membutuhkan fisik maupun habitat sosial untuk 

merealisasikan (Evan, 2002). 

Kenyamnan 

Hidup (Livability) 

Karakteristik dari suatu lingkungan yang membuat menarik, serta interaksi antara 

penduduk lokal, kehidupan masyarakat, tingkat layanan, ekonomi lokal, dan tempat fisik 

(Vergunst et al, 2003). 

Masyarakat 

Sekumpulan manusia yang relatif mandiri dengan hidup bersama dalam jangka waktu 

cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama, 

dan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu (Paul B. Hoton). 
Sumber: Berbagai sumber, 2017 

 

1.8 Metode Penelitian 

1.8.1 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari adanya pengembangan Kampung Cyber 

terhadap tingkat kenyamanan hidup masyarakat berdasarkan interaksi masyarakat. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari adanya pengembangan Kampung Cyber di 

RT 36 Kelurahan Patehan. Fokusan dalam penelitian ini yaitu untuk melihat hubungan antar variabel 

dan pengaruh antar variabel. Menurut Nazir (1983), Setiap metode yang dipilih dalam penelitian 

berhubungan erat dengan prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan dan desain penelitian 

juga harus sesuai dengan metode penelitian yang dipilih. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis 

tingkat kenyamanan yang didasarkan pada konsep livability yang merupakan salah satu komponen dari 

peniliaian  kualitas hidup. Konsep livability terkait kenyamanan hidup didapatkan dari penelitian oleh 

Vergunst, et al (2003). Selain itu juga terdapat pengembangan kampung berbasis TIK yang didasarkan 

pada Indeks Penerapan TIK pada suatu wilayah yaitu diadopsi dari ICT Pura. Dalam penelitian ini 

menjelaskan seluruh aspek sebagai satu kesatuan yang utuh. Penelitian ini seperti konsep situasi sosial, 

maka unsur tempatnya yaitu Kampung Cyber RT 36 Kelurahan Patehan, unsur aktor yaitu pengelola 

Kampung Cyber dan warga Kampung Cyber, sedangkan untuk unsur aktivitas yaitu pengembangan 

kampung berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Hal tersebut dapat ditunjukan pada 

Gambar 1.4. 
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Sumber: Sugiyono, 2007 

GAMBAR 1.4 

SITUASI SOSIAL 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pemilihan pendekatan kuantitatif 

digunakan untuk membantu dalam mengukur secara obyektif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan 

lingkungan masyarakat terhadap pengaruh pengembangan Kampung Cyber. Analisis yan digunakan 

yaitu analisis deskriptif kuantitatif, analisis ini mentranformasi data mentah ke dalam bentuk data yang 

mudah dimengerti dan ditafsirkan secara menyusun, dan menyajikan agar menjadi suatu informasi. 

Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena sosial, ekonomi, dan 

lingkungan. Metode analisis ini merupakan pengamatan di lapangan dan pengambilan data yang diolah 

secara matematik. 

 

1.8.2 Strategi Penelitian 

Strategi penelitian yang digunakan yaitu studi kasus terkait penjelasanan tentang fenomena 

dari pengembangan Kampung Cyber yang memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat RT 36 

yang dilihat dari kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat RT 36. Penelitian ini selanjutnya 

dapat dijadikan sebagai lesson learned bagi Kampung Cyber maupun kampung internet lainnya. Ciri 

dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulakan dari adanya 

pengembangan Kampung Cyber terhadap tingkat kenyamanan hidup masyarakat. Penelitian ini 

menggunakan strategi penelitian studi kasus, maka penelitian ini menggunakan teori awal sebagai 

landasan dalam melakukan penelitian. Dari teori tersebut kemudian menghasilkan studi berdasarkan 

analisis dari data yang didapatkan di lapangan. 

 

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah atau prosedur yang sistematis dan 

standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Masalah dalam penelitian selalu berhubungan dengan 
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metode pengumpulan data yang akan dipecahkan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri 

dari data primer dan data sekunder. Maka dalam pengumpulan data tersebut menggunakan teknik 

pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder.  

Pada penelitian ini, teknik yang digunakan data primer yaitu dengan melakukan observasi 

lapangan di kawasan Kampung Cyber. Hal ini digunakan untuk melihat variabel yang mendukung 

permasalahan yang ada. Fokusan observasi yaitu kawasan Kampung Cyber terhadap tingkat 

kenyamanan hidup di lihat dari segi kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan serta aktivitas masyarakat 

RT 36 terhadap pengembangan Kampung Cyber. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder yaitu 

jenis data yang diperoleh dari hasil dokumentasi. Metode pengumpulan data sekunder ini terkait 

pemetaan dan citra yang akan digunakan.  

1. Teknik Pengumpulan Data Primer 

Pengumpulan data primer untuk mengetahui kondisi eksisting Kampung Cyber sebagai lokasi 

studi dan untuk mengetahui persepsi dan preferensi masyarakat terhadap pengaruh TIK dalam 

kehidupan masyarakat Kampung Cyber. Adapun teknik pengumpulan data primer yang digunakan 

dalam penelitian ini melalui: 

a. Kuesioner 

Kuesioner digunakan untuk memperoleh keterangan dari respon sebagai sumber informasi 

yang dilakukan melalui pengisian pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang efisien apabila peneliti tahu dengan pasti 

variabel yang akan diukur dan mengetahui yang diharapkan dari responden (Sugiyono, 

2009:142). Responden dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat Kampung Cyber. 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner tertutup dan terbuka. 

Kuesioner tertutup yaitu memiliki pertanyaan yang telah disertai dengan pilihan jawaban. 

Sedangkan kuesioner terbuka ini merupakan pertanyaan terbuka atau tidak terstruktur 

sehingga responden mempunyai kebebasan dalam menjawab (Nazir, 1983:208). 

b. Observasi 

Observasi yaitu pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang tidak 

mungkin diperoleh dari survei sekunder serta untuk menyelaraskan antara informasi yang 

diperoleh dari survei sekunder dengan kondisi nyata lapangan. Observasi ini merupakan 

cara yang dilakukan untuk memperoleh data dengan pengamatan secara langsung dengan 

menggunakan mata untuk mengamati sesuatu.   
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2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung, pencari data tidak 

mendapatkan data secara langsung tetapi melalui orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono, 2013). 

Untuk mengumpulkan data-data sekunder dilakukan melalui telaah dokumen yang terkait penelitian 

yang dilakukan, serta studi literatur, untuk mendapatkan informasi dan data yang diperoleh.  

 Telaah Dokumen 

Telaah dokumen adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada 

subjek penelitian namun melalui sumber dokumen. 

 Kajian Literatur 

Data yang dikumpulkan melalui kajian literatur berasal dari buku, jurnal, artikel maupun 

informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. 

 

1.8.4 Teknik Sampling 

Menurut Nazir (1983), teknik sampling merupakan metode yang digunakan dalam 

pengambilan sampel pada penelitian berdasarkan populasi yang kemudian digunakan perhitungan-

perhitungan pengambilan sampel dalam suatu populasi. Sebuah sampel adalah bagian dari populasi. 

Sampel memiliki karakteristik yang relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi. Survei sampel 

adalah suatu prosedur yang dilakukan dalam pengambian populasi, hanya sebagian populasi yang 

diambil dan dipergunakan dalam memenuhi sifat dan ciri yang dikehendaki (Nazir, 1983). Penentuan 

sampel ini dilakukan untuk meminimalkan biaya, tenaga, dan waktu.  

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu nonprobability sampling dengan 

jenis sampling jenuh (sampling sensus). Menurut Sugiyono (2012), Nonprobability sampling adalah 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama untuk setiap anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan jenis yang digunakan yaitu sampling jenuh 

(sampling sensus), sampling jenuh (sampling sensus) merupakan teknik penentuan sampel apabila 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012). Hal tersebut dilakukan apabila 

jumlah populasi relatif kecil yaitu kurang dari 30 orang serta peneliti ingin membuat generalisasi 

dengan kesalahan yang sangat kecil. Di lokasi penelitian jumlah penduduk sejumlah 152 jiwa dengan 

jumlah kepala keluarga sebanyak 45 KK, sehingga dalam penentuan sampel digunakan sampling 

sensus agar mendapatkan data yang berfariasi dan tingkat kesalahan yang kecil.  

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat Kampung Cyber RT 36. Meskipun 

digunakan sampling jenuh (sampling sensus), peneliti membatasi populasi yaitu pada masyarakat 

Kampung Cyber dengan usia produktif yang telah bekerja bukan mahasiswa. Definisi usia produktif 
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(tenaga kerja) dalam KKBI yaitu usia ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan 

sesuatu. Dalam Yogyakarta.bps.go.id (2017), penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun 

dan lebih. Berikut ini klasifikasi umur menurut WHO, antara lain: 

1. Masa balita   = 0-5 tahun 

2. Masa anak-anak  = 6-11 tahun 

3. Masa remaja  =12-17 tahun 

4. Masa dewasa  =18-40 tahun 

5. Masa tua   = 41-65 tahun 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan umur remaja akhir sampai dengan masa tua, yaitu umur 

diatas 17 tahun yang sudah memiliki penghasilan. Hal tersebut dilakukan karena sesuai dengan 

penelitian, dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kenyamanan dari adanya 

pengembangan Kampung Cyber. Dalam penelitian ini terdapat beberapa indikator terkait dengan 

pendapatan sebelum dan sesudah pengembangan kampung, sehingga penelitian ini dibatasi pada usia 

produktif yaitu usia 17 tahun keatas yang sudah memiliki penghasilan. Berikut ini merupakan tabel 

jumlah penduduk Kampung Cyber usia berdasarkan pekerjaan. 

 

TABEL I.3 

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1 Pegawai Swasta 16 

2 PNS/TNI/Polisi 14 

3 Pedagang 4 

4 Wiraswasta 30 

5 Lainnya 13 

6 Tidak Bekerja 12 

7 Pelajar 34 
Sumber: Data Base RT 36 Kampung Cyber 

 

Tabel diatas merupakan tabel jumlah penduduk Kampung Cyber berdasarkan jenis mata 

pencaharian, dimana jumlah penduduk tersebut belum termasuk dengan jumlah usia belum sekolah. 

Dari data jumlah penduduk tersebut yang masuk dalam kriteria pengisian kuesioner sesuai dengan 

penelitian ini yaitu sebanyak 77 jiwa.  

 



19 

 

 

 

1.8.5 Kebutuhan Data 

Kebutuhan data merupakan instrumen terpenting dalam melakukan penelitian. Data yang 

dibutuhkan di kumpulkan berdasarkan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data 

yang diperlukan (Nazir, 1983:174). Kebutuhan data disajikan menggunakan sasaran data, variabel, 

data, tahun, jenis dan teknik pengumpulan, dan sumber data. Berdasarkan beberapa pertanyaan 

penelitian, maka dipilih salah satu pertanyaan penelitian utama dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana 

pengaruh pengembangan Kampung Cyber terhadap tingkat kenyamanan hidup masyarakat RT 

36 Kelurahan Patehan?”. Maka data yang akan dicari dan dikumpulkan oleh peneliti tercantum dalam 

Tabel I.2. 

  

TABEL I.4 

DATA PENELITIAN 

Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator Nama Data 

Teknik 

Pengum- 

pulan 

Bentuk 

Data 

Sumber 

Data 

Metode 

Analisis 

Penerapan 

TIK 

Infrastruktur 

Akses 

internet  

1. Ketersediaan akses 

internet 
Kuesioner Primer Masyarakat 

Skoring 
Perangkat 

akses internet 

2. Jenis perangkat untuk 

akses internet 
Kuesioner Primer Masyarakat 

Kemudahan 

akses  

3. Kemudahan akses 

internet 
Kuesioner Primer Masyarakat 

Intensity 

Lama akses 

internet 

4. Intensitas waktu dalam 

penggunaan internet 
Kuesioner Primer Masyarakat 

Skoring 

Frekuensi 

akses internet 

5. Intensitas penggunaan 

internet  
Kuesioner Primer Masyarakat 

Biaya akses 

internet 
6. Biaya akses internet Kuesioner Primer Masyarakat 

Pemanfaatan 

internet 
7. Pemanfaatan internet Kuesioner Primer Masyarakat 

Skill 

Sumber 

belajar TIK 
8. Sumber belajar TIK Kuesioner Primer Masyarakat 

Skoring 
Pengetahuan 

seputar TIK 

9. Pengetahuan seputar 

TIK 
Kuesioner Primer Masyarakat 

Impact 

Kontribusi 

penggunaan 

internet  

10. Kontribusi penggunaan 

internet  
Kuesioner Primer Masyarakat 

Skoring 

Tingkat 

Kenyama-

nan 

Kehidupan 

Masyarakat 

Gaya hidup 

masyarakat 

11. Gaya hidup sebelum 

dan sesudah 

terbentuknya Kampung 

Cyber 

Kuesioner Primer Masyarakat 

 

Interaksi 

sosial 

12. Intensitas bertemu 

dengan tetangga 

sebelum terbentuknya 

Kampung Cyber 

Kuesioner Primer Masyarakat Skoring 
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Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator Nama Data 

Teknik 

Pengum- 

pulan 

Bentuk 

Data 

Sumber 

Data 

Metode 

Analisis 

13. Intensitas bertemu 

dengan tetangga setelah 

terbentuknya Kampung 

Cyber 

Kuesioner Primer Masyarakat 

14. Intensitas terjadinya 

konflik antara tetangga 

sebelum terbentuknya 

Kampung Cyber 

Kuesioner Primer Masyarakat 

15. Intensitas terjadinya 

konflik antara tetangga 

sebelum terbentuknya 

Kampung Cyber 

Kuesioner Primer Masyarakat 

 

Organisasi 

sosial 

16. Kegiatan-kegiatan sosial 

sebelum terbentuknya 

Kampung Cyber 

Kuesioner Primer Masyarakat 

Skoring 

17. Kegiatan-kegiatan sosial  

sesudah terbentuknya 

Kampung Cyber 

Kuesioner Primer Masyarakat 

18. Keikutsertaan dalam 

lembaga masyarakat 

sebelum terbentuknya 

Kampung Cyber 

Kuesioner Primer Masyarakat 

19. Keikutsertaan dalam 

lembaga masyarakat 

sesudah terbentuknya 

Kampung Cyber 

Kuesioner Primer Masyarakat 

 

Tingkat 

Layanan 

Komunikasi 

20. Kemudahan 

berkomunikasi antar 

warga sebelum 

terbentuknya Kampung 

Cyber 

Kuesioner Primer Masyarakat 

Skoring 
21. Kemudahan 

berkomunikasi antar 

warga sebelum 

terbentuknya Kampung 

Cyber 

Kuesioner Primer Masyarakat 

Jangkauan 

lapangan 

olahraga 

22. Jarak lapangan olahraga Kuesioner Primer Masyarakat 

Skoring 

Jangkauan 

prasarana 

persampahan 

23. Jarak TPS Kuesioner Primer Masyarakat 

Skoring 

Jangkauan 

pertokoan  
24. Jarak pertokoan Kuesioner Primer Masyarakat 

Skoring 

Jangkauan 

fasilitas 

kesehatan  

25. Jarak fasilitas kesehatan Kuesioner Primer Masyarakat 

Skoring 

Jangkauan 

fasilitas 

pendidikan  

26. Jarak fasilitas 

pendidikan 
Kuesioner Primer Masyarakat 

Skoring 

Jangkauan 

fasilitas 

27. Jarak fasilitas 

peribadatan 
Kuesioner Primer Masyarakat 

Skoring 
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Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator Nama Data 

Teknik 

Pengum- 

pulan 

Bentuk 

Data 

Sumber 

Data 

Metode 

Analisis 

peribadatan  

Ekonomi 

lokal 

Mata 

pencaharian 

28. Mata pencaharian 

sebelum terbentuknya 

Kampung Cyber 

Kuesioner Primer Masyarakat 

Skoring 
29. Mata pencaharian 

setelah terbentuknya 

Kampung Cyber 

Kuesioner Primer Masyarakat 

Pendapatan 

30. Penghasilan sebelum 

terbentuknya Kampung 

Cyber 

Kuesioner Primer Masyarakat 

Skoring 
31. Penghasilan setelah 

terbentuknya Kampung 

Cyber 

Kuesioner Primer Masyarakat 

Lokasi fisik 

Kondisi 

bangunan 

32. Kondisi bangunan 

sebelum terbentuknya 

Kampung Cyber 

Kuesioner Primer Masyarakat 

  
33. Kondisi bangunan 

setelah terbentuknya 

Kampung Cyber 

Kuesioner Primer Masyarakat 

Kondisi 

lingkungan 

34. Kondisi dan keamanan 

lingkungan sebelum 

terbentuknya Kampung 

Cyber 

Kuesioner Primer Masyarakat 

Skoring 
35. Kondisi dan keamanan 

lingkungan setelah 

terbentuknya Kampung 

Cyber 

Kuesioner Primer Masyarakat 

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2017 

 

1.8.6 Metode Analisis 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh narasumber data lain 

terkumpulkan. Kegiatan ini merupakan pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis 

narasumber, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh narasumber, menyajikan data tiap 

variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotensis yang telah diajukan (Sugiyono, 

2013). Data-data yang sudah diperoleh dari proses pengumpulan data selanjutnya akan dilakukan 

analisis sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

 

1.8.6.1 Teknik Analisis Data 

 Data yang didapatkan merupakan data mentah yang perlu diolah sehingga dapat dilakukan 

analisis yang kemudian akan menghasilkan output yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data yaitu sebagai berikut: 
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1. Uji Instrumen 

a. Uji Validitas (Keterang responden) 

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya validitas instrument yang telah dibuat. 

Pengertian validitas menurut Santosa (2005), adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana 

instrumen pengukur mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk mengetahui valid 

atau tidaknya suatu instrumen, maka perlu dilakukan uji validitas. Sampel dalam uji validitas 

ini merupakan sampel yang nantinya juga akan menjawab pertanyataan penelitian setelah 

dilakukan uji validitas, hal tersebut dilakukan karena keterbatasan responden dalam lokasi 

penelitian. Uji tersebut dilakukan kepada 30 orang yang merupakan anggota sampel 

penelitian (Sugiyono, 2013).  Uji validitas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus 

Product Moment, sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

 = Koefisien Korelasi  

    = Nilai per butir pertanyaan 

    = Total nilai kuesioner masing-masing 

   = Jumlah responden 

 

Valid tidaknya butir pertanyaan yang dijadikan sebagai instrumen penelitian dapat 

diketahui dengan cara membandingkan nilai perhitungan koefesien korelasi rxy dengan nilai 

rtabel. Instrumen dinyatakan valid apabila rhitung lebih besar dari rtabel (rhitung > rtabel) karena 

adanya perbedaan yang signifikan.  Pada rtabel untuk responden sebanyak 30 orang pada 

tingkat kesalahan 5% dan tingkat kepercayaan 95% harga r Product Moment sebesar 0,361. 

Jadi instrumen atau kuesioner dikatakan valid apabila rhitung lebih besar dari 0,361. 

b. Uji Reliabilitas 

Realibilitas merupakan instrumen yang digunakan sudah dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data, karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 

2013). Arikunto (2013) menyebutkan, pengujian reliabilitas dengan menggunakan rumus 

Alpha Cronbach, yaitu: 
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r11 = ( ) (1-  ) 

Keterangan: 

K = Banyaknya butir pertanyaan 

  = Jumlah varians butir 

   = Varians total. 

Untuk menghitung varians total yaitu menggunakan: 

 =   

Keterangan: 

  = Varians total 

 =  nilai butir pertanyaan 

  = jumlah sampel. 

Menurut Widiyoko (2012), harga indeks reliabilitas instrument yaitu sebesar 0,7, 

sehingga instrument dikatan reliabel jika memiliki nilai koefisien Alpha sekurang-kurangnya 

0,7. Sedangkan menurut Ghazali (2009), nilai Cronbach Alpha lebih kecil dari 0,6 merupakan 

tingkat reliabilitas yang kurang baik, diatas 0,7 sampai dengan 0,8 dalam tingkatan yang 

reliabilitasnya dapat diterima, dan diatas 0,8 dalam tingkatan reliabilitas baik. Jadi instrument 

dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien Alpha lebih dari 0,6.  

2. Menghitung Skor Penelitian 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis pembobotan, pembobotan yang 

dimaksud yaitu skala likert. Skala likert merupakan analisis digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2011). 

Skor dalam penelitian merupakan skor yang didapatkan dari indikator masing-masing indikator. Skor 

yang telah didapatkan kemudian di interpretasikan sesuai dengan kriteria interpretasi skor yang telah 

ditetapkan. Skor dalam penelitian ini terdapat item positif dan item negatif. Item positif merupakan 

skor tertinggi yang mengarah pada kondisi baik yaitu dengan skor 4. Sedangkan untuk item negatif 

yaitu menggambarkan kondisi buruk yaitu dengan skor 1. Penilaian skala linkert dalam penelitian ini 

menggunakan skala empat, karena menghindari adanya jawaban yang bias. Pilihan ini lebih maksimal 

perbedaan sikap dari responden, selain itu pilihan skala empat ini tidak memberikan peluang netral 
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bagi responden untuk bersikap netral (Widoyoko, 2012). Penjabaran penilaian dalam penelitian ini 

yaitu: 

SB Sangat Baik   dengan skor nilai 4 

B Baik   dengan skor nilai 3 

TB Tidak Baik  dengan skor nilai 2 

STB Sangat Tidak Baik dengan skor nilai 1 

Untuk penentuan panjang interval digunakan rentang skala (RS). Rentang skala (RS) yang digunakan 

yaitu dengan rumus (Simamora, 2008):  

 

RS  =   

 

Keterangan: 

RS  = Rentang skala yang dicari. 

m = Angka tertinggi dalam pengukuran. Pada kuesioner ini menggunakan rentang skor 1-4, 

sehinngga angka tertinggi adalah 4 dan angka terendah adalah 1.  

n = Angka terendah dalam pengukuran yaitu 1. 

b = Banyaknya pilihan yang disediakan dalam jawaban yaitu 4. 

 

RS =  =  atau 0,75 

 

Dari hasil perhitungan panjang kelas interval maka didapatkan nilai panjang kelas interval sebesar 

0,75. Berdasarkan hasil tersebut . 

 

TABEL I.5 

KEBUTUHAN DATA 

Rentang Skor Klasifikasi sikap 

3,26 – 4,00 Sangat Baik (SB) 

2,51 – 3,25 Baik (B) 

1,76 – 2,50 Tidak Baik (TB) 

1,00 – 1,75 Sangat Tidak Baik (STB) 

Sumber : hasil analisis peneliti, 2017 
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3. Analisis Deskriptif 

Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif  dengan statistik deskriptif, statistik deskriptif 

merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul. Statistik deskriptif ini penyajian data melalui tabel, grafik, 

diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, rata-rata 

dan standar deviasi, dan perhitungan prosentase (Sugiyono, 2009). Analisis dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan mean. Mean merupakan sebuah teknik penjelasan akan kelompok yang didasarkan atas 

nilai dari kelompok tersebut. Rumusan mean ini digunakan untuk menjawab sasaran penelitian yaitu 

sasaran satu dan dua. Rumusan mean yang digunakan yaitu (Sugiyono, 2009): 

Me =  

Keterangan: 

Me  = Mean atau rata-rata 

  = Jumlah nilai x ke i sampai ke n 

N   = Jumlah individu 

 

4. Analisis Regresi Sederhana 

Analisis regresi digunakan dalam analisis statistik yang digunakan dalam mengembangkan 

suatu persamaan untuk meramalkan suatu variabel dari kedua yang telah diketahui (Arikunto, 2006). 

Analisis regresi sederhana dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab sasaran ke 3, yaitu terkait 

dengan pengaruh pengembangan Kampung Cyber terhadap tingkat kenyamanan hidup masyarakat RT 

36 Kelurahan Patehan. Analisis ini didasarkan pada variabel independen dengan variabel dependen. 

Persamaan dalam regresi sederhana secara umum yaitu: 

 

Keterangan : 

Y  = Variabel Dependen 

a   = Konstanta 

b  = Koefisien Regresi Sederhana 

X  = Variabel Independen 

5. Penafsiran hasil analisis dan pengujian hipotesis  

Penafsiran hasil analisis dan pengujian hipotesis yaitu menafsirkan data yang telah diolah, 

dianalisis dan disajika kemudian dikaitkan dengan hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian ini 

Y = a + bX 
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terdapat dua variabel dengan desain penelitian korelasional. Terdapat variabel bebas (X) dan variabel 

terkait (Y). Variabel bebas (X) pada penelitian ini yaitu pengembangan Kampung Cyber, sedangkan 

untuk variabel terkait (Y) yaitu tingkat kenyamanan hidup. Hubungan antara variabel X dan Y dapat 

dilihat pada Tabel 1.2. 

 

TABEL 1.6 

HUBUNGAN ANTAR VARIABEL 

 Tingkat Kenyamanan 

(Y) 

Pengembangan Kampung Cyber 

berbasis TIK 

(X) 

XY 

Sumber: Capriditi, 2013 

 

Hipotesis penelitian dibagi menjadi dua yaitu Ha dan H0. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

Ha  : Ada pengaruh pengembangan Kampung Cyber terhadap tingkat kenyamanan hidup 

masyarakat RT 36 

H0  : Tidak ada pengaruh pengembangan Kampung Cyber terhadap tingkat kenyamanan hidup 

masyarakat RT 36 

6.   Penyimpulan dan pembahasan  

Penyimpulan dan pembahasan yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang dikaitkan dengan 

pendapat-pendapat dan teori-teori. 

 

1.8.6.2 Kerangka Analisis 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap aspek-aspek yang akan diteliti, diolah dari data 

yang telah dikumpulkan dan dikelompokan. Tahapan analisis dalam penelitian ini anatar lain: 

1. Analisis Penerapan TIK dalam Pengembangan Kampung Cyber  

Analisis ini digunakan data kuantitatif dengan teknik analisis pembobotan dan skoring, 

dimana akan mengidentfikasi penerapan TIK dalam pengembangan kampung.   

2. Analisis Tingkat Kenyamanan Hidup  

Analisis ini sebagai alat dalam melihat kondisi ruang dan aktivitas kawasan yang ditimbulkan 

dari adanya pengembangan Kampung Cyber. Dimana dengan melihat variabel dari kondisi 

X Y 
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ruang dan  aktivitas kawasan yang diukur berdasarkan indikator. Analisis yang digunakan 

yaitu pembobotan dan skoring. 

3. Analisis Pengaruh Pengembangan Kampung Cyber Terhadap Tingkat Kenyamanan Hidup 

Masyarakat 

Analisis ini diperoleh berdasarkan hasil pembobotan dan skoring dari sasaran 1 dan sasaran 2, 

yaitu analisis penenrapan TIK dan analisis tingkat kenyamanan. Analisis yang digunakan 

yaitu regresi sederhana.  

Data kuantitatif diperoleh melalui penyebaran kuesioner di lapangan yang diperkuat dengan teknik 

wawancara dan penyebaran kuesioner langsung dengan responden. Pengolahan data dilakukan dengan 

pembobotan dan skoring untuk menghitung persentase jawaban responden kemudian dilakukan regresi 

sederhana yang dibuat dalam bentuk tabulasi silang untuk mengetahui hubungan antara dua variabel 

yaitu untuk melihat adanya pengaruh pengembangan Kampung Cyber terhadap tingkat kenyamanan 

hidup masyarakat RT 36 Kelurahan Patehan. Untuk memudahkan peneliti dalam mencapai tujuan, 

maka peneliti menyusun kerangka analisis penelitian yang terbagi kedalam input, proses dan output 

seperti pada Gambar 1.5 berikut. 
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Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2017 

 

GAMBAR 1.5 

KERANGKA ANALISIS PENELITIAN 
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1.9 Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, manfaat penelitian, ruang 

lingkup penelitian, kerangka pikir penelitian, definisi operasional, hipotesis, metode 

penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II  KAJIAN LITERATUR PENGARUH PENGEMBANGAN KAMPUNG CYBER 

TERHADAP TINGKAT KENYAMAN HIDUP MASYARAKAT 

Bab ini berisi kajian teoritis mengenai Kampung Kota, Kampung Cyber, Konsep Livability, 

Pengaruh Pengembangan Kampung Cyber Terhadap Kenyamanan Hidup Masyarakat dan 

sintesis literature. 

BAB III GAMBARAN UMUM KAMPUNG CYBER 

Bab ini berisi uraian Sejarah Kampung Cyber, Gambaran umum Kampung Cyber, 

Karakteristik masyarakat Kampung Cyber, Profil Kampung Cyber, serta Visi dan Misi 

Kampung Cyber. 

BAB IV ANALISIS PENGARUH PENGEMBANGAN KAMPUNG CYBER TERHADAP 

TINGKAT KENYAMANAN HIDUP MASYARAKAT  

Bab ini tentang analisis penerapan TIK dalam pengembangan Kampung Cyber, analisis 

tingkat kenyamanan hidup, dan Kemudian analisis pengaruh pengembangan Kampung Cyber 

terhadap tingkat kenyamanan hidup masyarakat.  

BAB V  PENUTUP 

Bab ini menguraikan hasil temuan studi dari analisis dan temuan di lapangan yang kemudian 

menjelaskan kesimpulan dari hasil serta rekomendasi yang disarankan.  

 


