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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diharapkan 

profesional, bersih, terbuka dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. 

Keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat tentunya akan banyak membuat citra negatif pemerintah. Undang-

undang Republik Indonesia no.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik yang memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka 

akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik.  

Terbentuknya undang-undang tersebut diharapkan dapat menjadi jalan 

keluar untuk memecahkan masalah yang timbul dari tuntutan-tuntutan dalam 

masyarakat, sehingga mampu untuk mengatasi segala permasalahan yang muncul 

dalam proses pelayanan publik yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. 

Pelayanan publik merupakan proses melayani keperluan masyarakat, pelayanan 

publik sekarang lebih di perhatikan oleh pemerintah dan diatur dalam undang-

undang Pelayanan Publik.  

Dalam Undang-undang  No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 

1, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan 

bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa / atau pelayanan administratif 

yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Masyarakat menjadi tolak 

ukur dimana pelayanan publik tersebut sudah tepat atau belum dikarenakan 
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masyarakat menjadi tujuan utama yang merasakan pelayanan publik. Keluhan 

masyarakat menjadikan alasan dimana perubahan dalam pelayanan publik harus 

segera dilakukan oleh pemerintah. Untuk menghasilkan pelayanan prima kepada 

masyarakat, Pemerintah harus melakukan terobosan-terobasan yang inovatif. 

Maka dari itu, diperlukan inovasi dalam bidang pelayanan masyarakat. Dalam 

PerMenPAN RB RI Nomor 30 Tahun 2014, Inovasi pelayanan publik adalah 

terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal 

dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik 

secara langsung maupun tidak langsung.  

Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan 

suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat 

kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perlusan maupun 

peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Pemerintah Kota 

Semarang pun melakukan inovasi dalam bidang pelayanan publik, dulunya 

Kegiatan Pengelolaan Pengaduan yang dilakukan oleh Pusat Informasi Publik 

yang berlangsung dari tahun 2009 hanya melalui via telphone dan faximile saja, 

namun seiring dengan perkembangan jaman saat ini, pemerintah melakukan 

inovasi dengan mendirikan Pusat Informasi Publik. 

Pusat Informasi Publik Kota Semarang merupakan unsur pelaksana 

otonomi daerah yang memberikan pelayanan publik di bidang informasi mengenai 

pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota 

Semarang atau instansi lainnya.  PIP (Pusat Informasi Publik) biasa dikenal PIN 

Semar (Pusat Informasi Semarang) merupakan kantor pelayanan informasi publik 
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yang digratiskan bagi pengunjung. Pusat Informasi Publik dapat menjadi wadah 

untuk mencari informasi yang berkaitan dengan pemerintahan Kota Semarang 

ataupun Instansi yang ada di Kota Semarang terkait program dan kebijakan 

Pemerintah Kota Semarang sehingga khalayak dapat mengetahui sekaligus 

berpartisipasi aktif didalamnya. 

Inovasi yang terdapat di Pusat Informasi Publik ini ada tiga atau yang 

biasa disebut system pelayanan 3 in 1 yakni Pelayanan Informasi Data, Pelayanan 

Pengaduan Masyarakat dan Pelayanan fasilitas Teknologi Informasi Komunikasi. 

Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat 

yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah terkait, berupa 

sumbangan pikiran, sasaran, gagasan, keluhan atau pengaduan yang bersifat 

membangun. Pengaduan berkadar pengawasan adalah indikasi terjadinya 

penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur 

negara, yang mengakibatkan kerugian masyarakat. Selain itu ada pula pengaduan 

yang tidak berkadar pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang isinya 

mengandung informasi berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif yang 

bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan  

pelayanan kepada masyarakat. 

Kegiatan penerimaan Pelayanan system 3 in 1 dilakukan dengan dua cara 

yakni secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, masyarakat datang 

sendiri ke Pusat Informasi Publik di kantor Walikota Semarang, dan secara tidak 

langsung melalui media massa (kolom pye jal Suara Merdeka dan kolom suara 
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warga Radar Semarang), Media sosial (Twitter, Facebook) Portal 

www.Semarangkota.go.id atau ppid.semarangkota.go.id. 

Manfaat dari mengunjungi Pusat Informasi Publik, masyarakat bisa 

mendapatkan pengetahuan tentang informasi Kota yang didapat secara gratis, 

pengunjung juga dapat menikmati Pelayanan fasilitas Teknologi Informasi 

Komunikasi di Pusat Informasi Publik seperti, ruang baca, ruang internet, ruang 

pengaduan, charger box, dan bioskop mini dengan 32 kursi duduk. Pusat 

Informasi Publik memiliki 2 lantai, lantai 1 sebagai Ruang Broadband Learning 

Center (BLC), Ruang operator pengelola, ruang komunitas, pusat pengaduan 

masyarakat, ruang internet dan telepon serta ruang baca. Lantai 2 digunakan untuk 

ruang server, ruang dokumen, ruang desk kota, studio mini, serta ruang rapat. 

Sedangkan Outdoor digunakan untuk hotspot area dan ruang pertemuan. Kantor 

PIP ini dibuka mulai hari senin sampai sabtu jam 07.00-21.00 WIB dan untuk hari 

minggu tutup dikarenakan hari libur.  

Masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas tersebut bisa mengunjungi 

website http://pip.semarangkota.go.id dan melakukan pendaftaran fasilitas yang 

ingin digunakan. Apakah semua masyarakat khususnya warga Semarang 

mengetahui dan menggunakan Pusat Informasi Publik (PIP) Kota Semarang yang 

memiliki sistem pelayanan 3 in 1 atau pelayanan 1 atap yakni, Pelayanan 

informasi Data, Pelayanan Pengaduan Masyarakat, Pelayanan Fasilitas Teknologi 

Informasi Komunikasi yang bisa digunakan oleh masyarakat Kota Semarang. 

Namun demikian, data menunjukkan sejak diresmikan pada 28 oktober 

2014, Inovasi system 3 in 1 milik Pusat Informasi Publik tidak begitu banyak 
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menarik perhatian masyarakat Kota Semarang untuk datang langsung dan 

memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang 

secara gratis tersebut.  

Berikut data pengunjung Pusat Informasi Publik dari tahun 2016 hingga 

2018 yang didapatkan dari Pusat Informasi Publik; 

Tabel 1.1 Pengunjung Langsung Pusat Informasi Publik Tahun 2016-2018 

 

Sumber: Data Administrasi PIP Kota Semarang  

Dari data kunjungan Masyarakat secara langsung ke Pusat Informasi 

Publik tahun 2016 hingga 2018 menunnjukkan bahwa pelayanan pengaduan yang 

paling digunakan, dari tahun 2016 mencapai 87 pengaduan yang masuk 2017 

sebanyak 73, dan tahun 2018 ada 53 pengaduan untuk berbagai instans yang ada 

di Kota Semarang. Selain Pelayanan pengaduan Masayarakat, Pelayanan Fasilitas 

TIK tahun 2016 sebanyak 52 orang, tahun 2017 sebanyak 43, dan hingga 2018 

sebanyak 27 orang yang menggunakan fasilitas tersebut. Pelayanan Informasi  

Data hanya mencapai 33 orang pada tahun 2016, 37 orang di tahun 2017 dan 
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hanya 22 pengunjung pada tahun 2018. Dari data-data yang diperoleh diatas, 

menunjukkan tingkat keterlibatan masyarakat yang dilakukan dalam bidang 

pelayanan masih sangat minim. Berikut adalah data yang didapatkan untuk 

melihat Masyarakat yang dating langsung untuk menggunakan Pusat Informasi 

Publik dalam bentuk perkecamatan pada tahun 2018 

Tabel 1.2 Pengunjung Langsung Pusat Informasi Publik PerKecamatan 

Tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Administrasi PIP Kota Semarang  

Dari data kunjungan diatas, diketahui bahwa total penggunaan Pusat 

Informasi Publik secara langsung pada tahun 2018 sebanyak 102. Kecamatan 

yang minat Penggunaan Pusat Informasi Publik masih rendah yakni kecamatan 

Gunung Pati sebanyak 2 orang permintaan pelayanan Informasi data, kedua 

adalah kecamatan Genuk dengan jumlah 5 permintaan pelayanan, dan yang 3 

adalah kecamatan Candisari dengan jumlah 5 permintaan pelayanan juga.  
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Bagaimanapun pelayanan publik adalah tanggung jawab penuh dari 

penyelenggara dan pelaksana pelayanan yakni pemerintah. Namun demikian jika 

tidak ada kontribusi dari masyarakat sebagai users (pengguna), maka pelayanan 

publik akan jauh dari kata berkualitas. Kontribusi masyarakat dapat dilakukan 

melalui beberbagai hal, salah satunya adalah dengan cara terlibat secara aktif 

dalam proses pelayanan publik sebagaimana telah diatur dalam pasal 39 UU 

nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada pasal 39 dinyatakan bahwa 

masyarakat dapat berkontribusi dalam proses pelayanan publik dengan cara: 

• Peran serta masyarakat dalam pelayanan publik dimulai sejak penyusunan 

standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan; 

• Peran serta masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama, 

pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam 

pemanfaatan pelayanan publik; 

Pelayanan publik sejatinya merupakan hak masyarakat dan sekaligus 

kewajiban pemerintah. Masyarakat berhak mendapatkan layanan publik yang 

terbaik dan pemerintah wajib memberikan pelayanan terbaiknya menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu peran serta 

masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pelayanan publik sangatlah penting.  

Pada Penelitian yang dilakukan oleh Kocak (2013), menyatakan bahwa 

Pengambilan keputusan dalam proses inovasi dijelaskan dalam lima tahap dasar 

yang dimulai dari saluran komunikasi lalu akan diterima dalam beberapa tahapan 

seperti, pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi dan konfirmasi. Dalam 

penelitian ini, fitur dan proses dalam lingkup difusi inovasi telah dikaitkan dengan 
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penyebaran informasi mengenai inovasi pada media sosial. Sehingga Penyebaran 

informasi menjadi hal yang penting karena pada tahapan ini lah yang akan 

menentukan keputusan adopter atau masayarakat yang akan menerima inovasi 

yang kita tawarkan. 

Penelitian lain dilakukan oleh Gloria Anastasia (2014), mensurvei 100 

follower twitter @cinema21 tentang pengaruh intensitas terpaan informasi 

terhadap keputusan pembelian tiket bioskop melalui akun twitter @cinema21. 

Hasil penelitian menunjukkan, Intensitas terpaan informasi berpengaruh 6,5% 

terhadap tingkat keputusan pembelian tiket bioskop melalui twitter @cinema21; 

Intensitas terpaan informasi twitter berpengaruh 14,6% terhadap tingkat keputusan 

pembelian tiket bioskop yang dikontrol oleh sikap follower; Intensitas terpaan 

informasi twitter berpengaruh 9,3% terhadap tingkat keputusan pembelian tiket 

bioskop yang dikontrol oleh motif pembelian. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Iin Soraya tahun 2015 menemukan 

beberapa faktor yang bisa menentukan minat seseorang, yakni:  berdasarkan 

Terpaan Informasi, Tingkat Pengetahuan, Motivasi, Kebutuhan, lingkungan, 

Prasarana dan Sarana dan sikap yang secara simultan berpengaruh terhadap Minat 

dalam mengadopsi inovasi (Soraya, 2015). Dari penelitian yang ber judul Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Jakarta Dalam Mengakses Fortal 

Media Jakarta Smart City mengatakan bahwa terpaan informasi, tingat 

pengetahuan, dan dorongan dari keluarga sangat berpengaruh pada minat untuk 

mengakses Fortal Media Jakarta Smart City. Sama seperti Fortal Media Jakarta 
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Smart City, Pemerintah Yordania juga memiliki situs Fortal yang bisa diakses 

oleh Masyrakatnya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Lana Bataineh dan Emad Abu-Shanab 

terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi minat perilaku adalah: Pengalaman 

menggunakan (experience), Persepsi kegunaan (perceived usefulness), sikap 

terhadap penggunaan (attitude toward using), Kompleksitas penggunaan 

(complexity in using) keempat elemen tersebut saing mempengaruhi minat dalam 

penggunaan Program yang dilakukan oleh pemerintah  (Bataineh & Abu-Shanab, 

2016).  

Penelitian yang dilakukan oleh Febriani dan Basuki tentang Analisis 

Pengetahuan Dan Keikutsertaan Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Di Kelurahan 

Sindumartani Sleman Yogyakarta tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa semakin baik tingkat pengetahuan Masyarakat Kelurahan Sindumartani 

Sleman Yogyakarta tentang Asuransi Kesehatan Nasional (JKN) maka akan 

semakin tinggi tingkat  partisipasi dalam menggunakan program JKN di desa 

Sindumartani, Sleman, Yogyakarta, dengan signifikansi nilai 0,019. Masayrakat 

memiliki tigkat pengetahuan tentang JKN dari televise dengan persentase 

sebanyak 80% (Febriani & Basuki, 2016).  

Penelitian dari bidang kesehatan lainnya dilakukan oleh, Richa Soni, 

Kamna Tank dan Nayan Jain penelitian dilakukan di kota Ahmedabad (Gujarat) 

wilayah selatan India. Penelitian ini berfokus pada bagaimana Pengetahuan, sikap, 

dan praktik profesional kesehatan tentang difusi probiotik di Ahmedabad, India. 
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Dengan hasil mahasiswa kedokteran yang paling tinggi tingkat pengetahuan dan 

positif terhadap pengadopsian menggunakan probiotik sedangkan mahasiswa gizi 

tingkat pengetahuan tentang probiotik masih rendah (Othman, Shaarani, & 

Bahron, 2017).  Penelitian ini juga mengatakan bahwa tingkat pengetahuan akan 

mempengaruhi sikap mereka dalam mengadopsi probiotik.  

Penelitian lain yang dilakukan pada program yang dilakukan oleh 

pemerintah ada penelitian tentang minat penggunaan Samsat corner. Penelitian 

yang dilakukan oleh  Wardani dan Moh. Rifqi Asis. Kesadaran dari wajib pajak 

dan Corner Program SAMSAT berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sementara 

Tingat Pengetahuan Masyarakat tidak menjamin dalam masyarakat melakukan 

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Wardani & Asis, 2017). Namun penelitian lain 

yang dilakukan oleh Husen Abdul Ghoni menunjukan bahwa Hasil pengujian 

statistik untuk pengetahuan menunjukkan bahwa pengetahuan  signifikan dalam 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah. Fakta ini didukung dengan adanya 

pengetahuan wajib pajak dalam menghitung tarif pajak reklame yang harus 

dibayarkan. Sehingga para wajib pajak daerah tidak merasa dirugikan pada saat 

membayar pajak yang ditanggungnya (Ghoni , 2016) penelitian ini juga 

menyatakan bahwa tingkat Pengetahuan antara perempuan dan Pria juga 

mempengaruhi kepatuhan dalam pembayaran pajak.  

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk 

terbentuknya tindakan seseorang (over behavior), karena dari pengalaman 

penelitian ternyata perilaku yang didasari pengetahuan akan lebih langgeng 
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daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Ada beberapa faktor lain 

yang dapat mempengaruhi minat penggunaan fasilitas pemerintah ini diantarannya 

adalah tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat Kota Semarang selain itu 

terdapat peran Eksposur informasi atau dampak yang kemungkinan besar 

disebabkan oleh informasi yang tersebar melalui media dalam memberikan 

informasi ke masyarakat tentang keberadaan program yang diberikan oleh 

pemerintah, Namun demikian, dari penelitian tersebut belum ada yang membahas 

tentang Minat Penggunaan Pusat Informasi Publik, seperti yang sudah dipaparkan 

bahwa Pusat Informasi Publik Merupakan  unsur pelaksana otonomi daerah yang 

memberikan pelayanan publik di bidang informasi mengenai pembaharuan-

pembaharuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang. 

Oleh karena itu, Eksposur informasi atau bagaimana informasi tentang 

inovasi menyebar serta Tingkat pengetahuan Masyarakat Kota Semarang dapat 

digunakan sebagai acuan untuk mengetahui bagaimana minat penggunaan 

Pelayanan Publik yang disediakan Pemerintah selain pengetahuan, sikap 

Masyarakat Kota Semarang adalah hal yang perlu dikaji, karena sikap ini lah yang 

menentukan bagaimana minat untuk penggunaan layanan dari pemerintah Kota 

Semarang. Maka, masih ada celah untuk peneliti melakukan penelitian tentang 

Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Kota Semarang Terhadap 

Minat Penggunaan Pusat Informasi Publik.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut:  

1. Apakah Ada Pengaruh Tingkat Pengetahuan terhadap minat penggunaan 

Pusat Informasi Publik ? 

2. Apakah Ada Pengaruh Tingkat Pengetahuan terhadap Sikap Masyarakat 

Kota Semarang ? 

3. Apakah Ada Pengaruh Sikap Masyarakat Kota Semarang terhadap minat 

penggunaan Pusat Informasi Publik ? 

4. Apakah Ada Pengaruh Eksposur Informasi terhadap Tingkat Pengetahuan? 

5. Apakah Ada Pengaruh Eksposur Informasi terhadap Sikap Masyarakat 

Kota Semarang ? 

6. Apakah Ada Pengaruh Eksposur Informasi terhadap Minat Penggunaan 

Pusat Informasi Publik ? 

7. Apakah Ada Pengaruh Eksposur Informasi dan Tingkat Pengetahuan 

terhadap Minat Penggunaan Pusat Informasi Publik ? 

8. Apakah Ada Pengaruh Eksposur Informasi dan Tingkat Pengetahuan 

terhadap Sikap Masyarakat Kota Semarang ? 

9. Apakah Ada Pengaruh Eksposur Informasi melalui Sikap Masyarakat Kota 

Semarang terhadap Minat Penggunaan Pusat Informasi Publik ? 

10. Apakah Ada Pengaruh Tingkat Pengetahuan melalui Sikap Masyarakat 

Kota Semarang terhadap Minat Penggunaan Pusat Informasi Publik ? 
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11. Apakah Ada Pengaruh Eksposur Informasi dan Tingkat Pengetahuan 

melalui Sikap Masyarakat Kota Semarang terhadap Minat Penggunaan 

Pusat Informasi Publik ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui Pengaruh antara Eksposur Informasi, Tingkat Pengetahuan 

dan Sikap Masyarakat Kota Semarang, terhadap Minat Penggunaan Pusat 

Informasi Publik Pemerintah Kota Semarang  

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui Pengaruh Tingkat Pengetahuan terhadap minat penggunaan Pusat 

Informasi Publik 

b. Mengetahui Pengaruh Tingkat Pengetahuan terhadap Sikap Masyarakat Kota 

Semarang  

c. Mengetahui Pengaruh Sikap Masyarakat Kota Semarang terhadap minat 

penggunaan Pusat Informasi Publik  

d. Mengetahui Pengaruh Eksposur Informasi terhadap Tingkat Pengetahuan 

e. Mengetahui Pengaruh Eksposur Informasi terhadap Sikap Masyarakat Kota 

Semarang  

f. Mengetahui Pengaruh Eksposur Informasi terhadap Minat Penggunaan Pusat 

Informasi Publik  

g. Mengetahui Pengaruh Eksposur Informasi dan Tingkat Pengetahuan terhadap 

Minat Penggunaan Pusat Informasi Publik  
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h. Mengetahui Pengaruh Eksposur Informasi dan Tingkat Pengetahuan terhadap 

Sikap Masyarakat Kota Semarang  

i. Mengetahui Pengaruh Eksposur Informasi melalui Sikap Masyarakat Kota 

Semarang terhadap Minat Penggunaan Pusat Informasi Publik  

j. Mengetahui Pengaruh Tingkat Pengetahuan melalui Sikap Masyarakat Kota 

Semarang terhadap Minat Penggunaan Pusat Informasi Publik  

k. Mengetahui Pengaruh Eksposur Informasi dan Tingkat Pengetahuan melalui 

Sikap Masyarakat Kota Semarang terhadap Minat Penggunaan Pusat 

Informasi Publik  

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang faktor faktor yang 

mempengaruhi Minat Penggunaan Pusat Informasi Publik Pemerintah kota 

Semaurang diataranya adalah Tingkat Pengetahuan dan Sikap. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Institusi Diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi 

institusi terutama bagi Pusat Informasi Publik dalam meningkatkan jumlah 

penggunaan fasilitas layanan dari Pemerintah  

b. Bagi Peneliti Dapat menambah wawasan peneliti dalam melakukan evaluasi 

hasil belajar dan mengetahui beberapa faktor yang berhubungan dengan minat 

penggunaan fasilitas dari Pemerintah 
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1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis 

1.5.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya yang teah dilakukan terkait dengan variable yang 

digunakan akan dijelaskan sebagai berikut dalam bentuk tabel; 

Tabel 1.3 

Penelitian Terdahulu 

No Judul 

penelitian 

Peneliti Teori Metoda Hasil Penelitian 

1 Mobile 

Application 

Adoption by 

Young Adults: 

A Social 

Network 

Perspective.  

 

 

 

David G. 

Taylor  

 

(2011) 

Teori jaringan 

sosial 

 

Teori Difusi 

Inovasi 

 

Responden dari 

penelitian ini sebanyak 

439 di Taiwan. 

kuesioner dengan 5 

skala linkert. Setelah 

akhir periode survei 

terkumpulah 163 

kuesioner yang valid. 

Riset tersebut 

dilakukan dengan 

Metode Kuantitatif 

Deskriptif dengan 

Dengan menggunakan 

pengujian validitas dan 

reliabilitas dengan 

Koefisien Cronbach’s 

alpha 

 

Menggunakan teori jaringan 

social maka penelitian ini 

mengkaji mengenai adopsi 

inovasi pada aplikasi mobile. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa adopsi 

inovasi pada remaja 

dipengaruhi oleh seseorang 

yang dekat dengan dirinya. 

2 Pengaruh 

Intensitas 

Terpaan 

Informasi 

Melalui 

Twitter 

@cinema21 

terhadap 

Tingkat 

Keputusan 

Pembelian 

yang 

Dikontrol oleh 

Sikap dan 

Tingkat Motif 

Pembelian 

Gloria 

Anastasya,, 

F. Anita 

Herawati, 

(2014) 

Teori Difusi 

Inovasi 

 

Teori Sikap 

 

Teori keputusan 

pembelian 

Jenis penelitian yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

kuantitatif  eksplanatif. 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

survey, dengan 

populasi sebanyak 100 

sample serta 

menggunaka kuesioner 

untuk pengumpulan 

data nya. Penelitian ini 

menggunakan SPSS 

untuk alat analisisnya. 

 

 

Hasil penelitian ini 

mennunjukkan bahwa 

pengaruh intensitas terpaan 

informasi melalui twitter 

@cinema21 terhadap tngkat 

keputusan pembelian tiket 

bioskop pada follower 

@cinem21 sebesar 0,065 

dengan signifikansi 0,019 

dan R2 0,065, pengaruh 

intensitas terpaan informasi 

melalui twitter @cinema21 

terhadap tingkat keputusan 

pembelian tiket bioskop 

yang dikontrol oleh sikap 

folloers @cinema21 
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Tiket Bioskop 

Pada Folloers 

@cinema21 

sebesar0,146 dengan 

signifikansi 0,019 dan R2 

0,146, dan pengaruh 

intensitas terpaan informasi 

melalui twitter @cinema21 

terhadap tingkat keputusan 

pembelian tiket bioskop 

yang dikontrol oleh tingkat 

motif pembelian follower 

@cinema21 sebesar 0,093 

dengan signifikansi 0,009 

dan R2 0,093. 

3 Pengaruh 

Karakteristik 

Inovasi Dan 

Terpaan 

Media 

Terhadap 

Keputusan 

Adopsi 

Audiobook 

Muhammad 

Chandra 

Kurniyawan 

(2016) 

Teori Difusi 

Inovasi 

 

 

Penelitian in adalah 

penelitian survey 

explanatory 

(penjelasan) atau 

pengujian hipotesa 

yaitu untuk 

menjelaskan pengaruh 

antara variabel. 

Adapun metode yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

analisis regresi linear 

sederhana 

dan regresi linear 

berganda 

Penelitian Ini 

Dilakukan Dengan 

Cara Menggunakan 

Metode Survey Dangan 

Mengambil Populasi 

Sebanyak 300 Orang, 

Yang Didapat Dari 

Total Kuota 

Responden. Angket 

Yang Digunakan 

Peneliti Menggunakan 

Fasilitas Dari “Google 

Form”, Sehingga 

Penyebarannya 

Menggunakan Link 

Kemudian Disebar 

Melalui Sosial Media 

Dan Email Pengguna. 

Penelitian ini menunjukkan 

bahwa pengaruh 

Karakteristik Inovasi 

terhadap keputusan adopsi 

audiobook listeno sebesar 

0,110 dengan signifikansi 

0,000 dan R2 0,110. 

Pengaruh terpaan media 

terhadap keputusan adopsi 

audiobook listeno sebesar 

0,246, dengan signifikansi 

0,000 dan R2 0,246. 

Pengaruh Karakteristik 

Inovasi dan terpaan media 

terhadap keputusan adopsi 

audiobook sebesar 0,340 

dengan signifikansi 0,000 

dan R2 0,340. 

4 Analisis 

Pengetahuan 

Dan 

Keikutsertaan 

Jaminan 

Heni 

Febriani  

 

Prastiwi 

Putri  

Tingkat 

Pengetahuan  

 

 

Teori difusi 

Ini adalah penelitian 

observasional dengan 

desain cross sectional. 

Populasi dalam kasus 

ini adalah semua warga 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

semakin baik pengetahuan 

Asuransi Kesehatan 

Nasional (JKN) terhadap 
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Kesehatan 

Nasional (Jkn) 

Di Kelurahan 

Sindumartani 

Sleman 

Yogyakarta 

(2016) 

Basuki inovasi atau 

Penyebaran 

Informasi 

Rogers (1995)  

 

 

desa Sindumartani, 

Sleman, Yogyakarta. 

Jumlah sampel adalah 

97 orang dengan 

metode stratified 

random sampling. 

Mengumpulkan data 

melalui kuesioner 

partisipasi dalam 

menggunakan program JKN 

di desa Sindumartani, 

Sleman, Yogyakarta, dengan 

signifikansi nilai 0,019. 

Selain itu pada penelitian ini 

dapat dilihat masyarakat 

mendapatkan pengetahuan 

tentang JKN dari televise 

dengan persentase sebanyak 

80%. 

5 Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruh

i Minat 

Masyarakat 

Jakarta Dalam 

Mengakses 

Fortal Media 

Jakarta Smart 

City 

(2015) 

 

Iin Soraya 

Minat  

 

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Minat  

 

Jenis penelitian adalah 

deskriptif kuantitatif, 

dengan Pendekatan 

survei. Pengolahan data 

menggunakan 

perangkat lunak SPSS 

versi 20. Populasi 

adalah masyarakat 

yang mengikuti acara 

volunteer Activity 

berjumlah 120 orang. 

Jumlah sampel sebesar 

30 orang, dengan 

teknik pengambilan 

sampel Accidental 

Sampling.  

Hasil penelitian 

menunjukkan beberapa 

factor-faktor yang bisa 

menentukan minat,  

berdasarkan Pemusatan 

Perhatian, Keingintahuan, 

Motivasi, Kebutuhan, 

Keluarga, Prasarana dan 

Sarana dan Lingkungan 

secara simultan berpengaruh 

terhadap Minat.  

6 Faktor- Faktor 

Yang 

Mempengaruh

i Minat 

Perilaku 

Wajib Pajak 

Untuk 

Menggunakan 

E Filling 

(Survei Pada 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

Di Kabupaten 

Pati) 

(2015) 

 

Nanik 

Ermawati  

 

 

Amin 

Kuncoro 

Minat menurut 

Novarina tahun 

2005 

 

 

Jenis penelitian ini 

adalah explanatory 

research. Penelitian ini 

dilakukan pada wajib 

pajak orang pribadi 

(pengusaha) di 

Kabupaten Pati. 

Metode yang 

digunakan adalah 

metode analisis regresi. 

Data yang digunakan 

dalam penelitian ini 

adalah data primer, 

dengan menggunakan 

kuesioner 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Kesukarelaan menggunakan 

(voluntariness), Pengalaman 

menggunakan (experience), 

Persepsi kegunaan 

(perceived usefulness), sikap 

terhadap penggunaan 

(attitude toward using), 

Kompleksitas penggunaan 

(complexity, berpengaruh 

terhadap minat Wajib Pajak 

dalam menggunakan 

EFilling. 

7 Pengaruh 

Motivasi Dan 

Pengetahuan 

Wajib Pajak 

Terhadap 

Kepatuhan 

 

Husen 

Abdul Ghoni 

Tingkat 

Pengetahuan  

Menurut Fidel, 

2004. 

 

 

penelitian kuantitatif 

kausalitas yang akan 

menguji pengaruh 

variabel independen 

terhadap variabel 

dependen.  

Hasil pengujian statistik 

dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

motivasi tidak  

mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak daerah 
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Wajib Pajak 

Daerah 

Teori Motivasi, 

menurut Andre 

tahun 2010. 

 

 

 

Pengumpulan data 

dilakukan dengan 

memberikan kuesioner 

kepada responden  

secara langsung dan 

tidak langsung. 

Hal tersebut  

menunjukkan bahwa 

kepatuhan wajib pajak 

daerah terbentuk karena 

adanya paksaan,  

peraturan yang ketat, sanksi 

perpajakan, dan bukan 

merupakan 

keinginan/kesadaran dari  

dalam diri wajib pajak 

daerah itu sendiri. 

8 The influence 

of knowledge, 

attitude and 

sensitivity to 

government 

policies in 

halal 

certification 

process on 

organizational 

performance 

 

Baharudin 

Othman,  

 

Sharifudin 

Md 

Shaarani,  

 

Arsiah 

Bahron, 

Teori 

Pengetahuan  

 

Teori Sikap 

 

Penelitian ini 

menggunakan 

kuesioner dengan 

pertanyaan-tertutup 

untuk mengukur 

pengetahuan, sikap dan 

sensitivitas industri 

untuk kebijakan 

pemerintah 

berpengaruh saat ini 

kinerja organisasi. 

Kuesioner dibagikan 

kepada perusahaan 

multinasional dan 

Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) di 

mana 206 yang dapat 

digunakan untuk 

analisis. 

Hasil dari penelitian ini kita 

bsa melihat bahwa 

pengetahuan dipandang 

sebagai faktor utama 

didasarkan pada upaya dan 

promosi pemain halal untuk 

menempatkan Malaysia 

sebagai Hub Halal. sikap 

juga memainkan peran 

penting dalam meningkatkan 

kinerja organisasi yang 

berhubungan dengan 

makanan halal.  

9 How 

perceptions of 

E-participation 

levels 

influence the 

intention to 

use E-

government 

websites 

 

Lana 

Bataineh  

 

Emad Abu-

Shanab 

Teori Difusi 

Inovasi atau 

Penyebarluasan 

Informasi 

Penelitian ini 

menggunkan 

pendekaan kuantitatif. 

Survei didistribusikan 

pada bagian acak di 

sebuah universitas 

publik di Yordania. 

Subyek menanggapi 

lima poin skala Likert 

tomeasure persepsi 

mereka mengenai sub-

dimensi setiap tingkat 

e-partisipas 

Semua perkiraan sarana 

tingkat e-partisipasi yang 

cukup dirasakan. Hasil 

regresi menunjukkan 

prediksi signifikan dari tiga 

tingkatan: e-penyampaian 

informasi, e-konsultasi dan 

e-pemberdayaan. Dua 

tingkat lainnya (e-

melibatkan dan e-

berkolaborasi) gagal 

memprediksi ITP.  

9  

Knowledge, 

attitude and 

practice of 

health 

 

Richa Soni,  

 

Kamna Tank  

 

Teori Perubahan 

Sikap Menurut 

Fischbein 

 

Teori Difusi 

Penelitian dilakukan di 

kota Ahmedabad 

(Gujarat). Ahmedabad 

merupakan pusat medis 

Gujarat dan Rajasthan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 57,6 

persen ( n = 154) profesional 

kesehatan memiliki 

pengetahuan yang baik 
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professionals 

about 

probiotic use 

in 

Ahmedabad, 

India 

Nayan Jain Inovasi wilayah selatan India, 

memiliki lebih dari 400 

rumah sakit termasuk 

Asia ' s rumah sakit 

sipil terbesar. Ini 

adalah tempat yang 

paling menonjol untuk 

perawatan medis dan 

tur medis di India. 

probiotik, Sedangkan untuk 

Sikap dan praktek kesehatan 

profesional tentang 

pengadopsian probiotik 

Dalam penelitian ini, sikap 

berarti perasaan dan ide-ide 

yang terbentuk sebelumnya 

terhadap probiotik 

10 Pola Tingkat 

Pengenaan 

Media 

Komunikasi 

dalam Divusi 

Inovasi 

Gogorancah 

Abdul Aziz 

Baco (2013) 

Teori difusi 

Inovasi 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif dan Tujuan 

utama penelitian ini 

adalah untuk 

mengungkapkan dan 

menjelaskan jenis dan 

peranan media 

komunikasi dalam 

proses difusi dan 

adopsi inovasi 

gogorancah. Dalam 

kaitan dengan hal 

tersebut akan dilihat 

hubungan antara 

karakteristik responden 

dengan tingkat 

pengenaan media, 

pemuka pendapat dan 

opinion leader. 

Hasil penelitian yang 

tertuang dalam disertasi ini 

mengungkapkan bahwa 

saluran komunikasi yang 

digunakan dalam proses 

difusi dan adopsi inovasi 

gogorancah adalah media 

massa dan saluran antar 

pribadi. Saluran 61 media 

massa yang utama 

digunakan adalah radio, 

sedangkan media massa 

lainnya seperti surat kabar, 

majalah, televisi dan film 

adalah rendah dan bahkan 

hampir tidak ada. Saluran 

antar pribadi yang 

digunakan adalah Tuan 

Guru, Kepala Desa dan 

aparatnya, Kliang, Penyuluh 

Pertanian, komunikasi antar 

teman, tetangga, keluarga. 

1.5.2 Paradigma 

Penelitian Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Kota Semarang 

Terhadap Minat Penggunaan Pusat Informasi Publik Pemerintah Kota Semarang 

menggunakan paradigm Postivistik. penelitian kuantitatif berdasarkan (August 

Comte) yang bersifat eksplanatory ataupenjelasan yaitu penelitian yang 

mengamati hubungan variabel-variabel penelitian menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan sebelumnya (Singarimbun dan Effendi, 1995:3).  
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Ontologi paradigma positivistik melihat realita social berada diluar  

peneliti. Keberadaan yang ada di luar peneliti menyatakan epistimologi 

paradigm ini bahwa peneliti tidak berhubungan atau terlibat dalam objek 

penelitian. Peneliti tidak berinteraksi dengan objek penelitian sehingga 

terdapat jarak antara peneliti dengan objek penelitian. Keberadaan objek 

penelitian benar berada di luar diri peneliti. Dalam hal ini dapat dikatakan 

bahwa penelitian paradigma positivist merupakan penelitian kuantitatif. 

Peneliti menjaga nilai-nilai yang ada dalam dirinya untuk tidak dimasukkan 

pada penelitian sebagai aksiologinya. Hal ini juga menjelaskan bahwa 

paradigma ini menjaga objektivitas penelitian. Peneliti benar-benar 

menggambarkan realita yang ada pada masyatakat secara objektif dengan 

tujuan keakuratan pengukurn dalam penelitian. Penelitian dengan paradigma 

positivist menggunakan metode yang empiris untuk dapat menggambarkan 

sebuah fakta sosial sebagai realita atau objek penelitian. 

 

1.5.3 Teori Difusi Inovasi 

Teori ini juga sering dikatakan sebagai teori Penyebaran Informasi, teori ini 

berkaitan dengan komunikasi massa karena dalam berbagai situasi di mana 

efektivitas potensi perubahan yang berawal dari penelitian ilmiah dan 

kebijakan publik, harus diterapkan oleh masyarakat yang pada dasarnya 

berada di luar jangkauan langsung pusat informasi atau kebijakan 

publik.  Praktik awal Penyebaran informasi dilakukan di AS pada tahun 1930-
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an dan sekarang banyak digunakan untuk program-program pembangunan di 

negara-negara yang sedang berkembang. 

Menurut Everett M. Rogers dan Floyd G. Shoemaker (dalam 

Littlejohn, 2009 : 336), Penyebaran Informasi sebagai proses di mana suatu 

inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu 

tertentu di anatara para anggota suatu sistem sosial. Oleh karena itu teori ini 

sangat menekankan pada sumber-sumber non media (sumber personal, 

misalnya tetangga, teman, ahli dsb) mengenai gagasan-gagasan baru yang 

dikampanyekan untuk mengubah perilaku melalui penyebaran informasi dan 

upaya mempengaruhi motivasi dan sikap.   

Elemen- Elemen 

Sesuai dengan pemikiran Rogers, dalam proses difusi inovasi atau 

Penyebaran Informasi terdapat 3 (tiga) elemen pokok, yaitu: 

1. Mempelajari Informasi: Tahapan ini merupakan tahap awal 

ketika masyarakat mulai melihat, dan mengamati inovasi baru dari 

berbagai sumber, khususnya media massa.  

2. Pengadopsian: Dalam tahap ini masyarakat mulai menggunakan informasi 

yang mereka pelajari.  

3. Pengembangan Jaringan Sosial: Seseorang yang telah mengadopsi sebuah 

inovasi akan menyebarkan informasi tersebut kepada jaringan sosial di 

sekitarnya, sehingga sebuah informasi bisa secara luas diadopsi oleh 

masyarakat.  
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Proses Keputusan Inovasi 

Proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui (dialami) individu  

(unit pengambil keputusan yang lain), mulai dari pertama tahu adanya 

inovasi,  kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, 

penetapan  keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, 

dan  konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Proses  

keputusan inovasi bukan kegiatan yang dapat berlangsung seketika, tetapi  

merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu  

tertentu, sehingga individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru  

itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau  

menerima inovasi dan menerapkannya. Ciri pokok keputusan inovasi dan  

merupakan perbedaannya dengan tipe keputusan yang lain ialah dimulai 

dengan adanya ketidak tentuan (uncertainty) tentang sesuatu (inovasi). 

Model Proses Keputusan Inovasi 

Menurut Rogers proses keputusan inovasi terdiri dari 5 tahap, yaitu (a) tahap 

pengetahuan, (b) tahap bujukan, (c) tahap keputusan, (d) tahap implementasi 

dan (e) tahap konfirmasi. 

a. Tahap Pengetahuan (Knowledge Stage)  

Proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan yaitu tahap 

pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu 

bagaimana fungsi inovasi tersebut melalui saluran komunikasi yang 

digunakan. Pengertian menyadari dalam hal ini bukan memahami tetapi 

membuka diri untuk mengetahui inovasi. Seseorang menyadari atau 
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membuka diri terhadap suatu inovasi tentu dilakukan secara aktif bukan 

secara pasif. Seseorang menyadari perlunya mengetahui inovasi biasanya 

tentu berdasarkan pengamatannya tentang inovasi itu sesuai dengan 

kebutuhan,  minat atau mungkin juga kepercayaannya terhadap suatu inovasi. 

Setelah seseorang menyadari adanya inovasi dan membuka dirinya 

untuk mengetahui inovasi, maka keaktifan untuk memenuhi kebutuhan ingin  

tahu tentang inovasi itu buka hanya berlangsung pada tahap pengetahuan saja 

tetapi juga pada tahap yang lain bahkan sampai tahap konfirmasi masih ada  

keinginan untuk mengetahui aspek-aspek tertentu dari inovasi. 

b. Tahap Bujukan (Persuation Stage) 

Dalam tahapan ini individu membentuk sikap atau memiliki sifat yang 

menyetujui atau tidak menyetujui inovasi tersebut. Dalam tahap persuasi ini, 

individu akan mencari tahu lebih dalam informasi tentang inovasi baru 

tersebut dan keuntungan menggunakan informasi tersebut. Yang membuat 

tahapan ini berbeda dengan tahapa pengetahuan adalah pada tahap 

pengetahuan yang berlangsung adalah proses memengaruhi kognitif, 

sedangkan pada tahap persuasi, aktifitas mental yang terjadi alah 

memengaruhi afektif. Pada tahapan ini seorang calon adopter akan lebih 

terlibat secara psikologis dengan inovasi. Kepribadian dan norma-norma 

sosial yang dimiliki calon adopter ini akan menentukan bagaimana ia mencari 

informasi, bentuk pesan yang bagaimana yang akan ia terima dan yang tidak, 

dan bagaimana cara ia menafsirkan makna pesan yang ia terima berkenaan 

dengan informasi tersebut. Sehingga pada tahapan ini seorang calon adopter 
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akan membentuk persepsi umumnya tentang inovasi tersebut. Beberapa ciri-

ciri inovasi yang biasanya dicari pada tahapan ini adalah karekateristik 

inovasi yakni relative advantage, compatibility, complexity, trialability, dan 

observability.   

c. Tahap Keputusan (Decision Stage) 

Tahap keputusan dari proses inovasi, berlangsung jika seseorang 

melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan menerima atau 

menolak inovasi. Menerima inovasi berarti sepenuhnya akan menerapkan 

inovasi. Menolak inovasi berarti tidak akan menerapkan inovasi. Ada dua 

macam penolakan inovasi yaitu: (a) penolakan aktif artinya penolakan inovasi 

setelah melalui proses mempertimbangkan untuk menerima inovasi atau 

mungkin sudah mencoba lebih dahulu, tetapi keputusan akhir menolak 

inovasi, dan (2) penolakan pasif artinya penolakan inovasi dengan tanpa 

pertimbangan sama sekali. Dalam pelaksanaan difusi inovasi antara: 

pengetahuan, persuasi, dan keputusan inovasi sering berjalan bersamaan. Satu 

dengan yang lain saling 

d. Tahap Implementasi (Implementation Stage) 

Tahapan ini hanya akan ada jika pada tahap sebelumnya, individu atau 

partisipan memilih untuk mengadopsi inovasi baru tersebut. Dalam tahap ini, 

individu akan menggunakan inovasi tersebut. Jika ditahapan sebelumnya 

proses yang terjadi lebih kepada mental exercise yakni berpikir dan 

memutuskan, dalam tahap pelaksanaan ini proses yang terjadi lebih ke arah 

perubahan tingkah laku sebagai bentuk dari penggunaan ide baru tersebut.  
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e. Tahap Konfirmasi (Confirmation Stage) 

Tahap terakhir ini adalah tahapan dimana individu akan mengevaluasi 

dan memutuskan untuk terus menggunakan inovasi baru tersebut atau 

menyudahinya. Selain itu, individu akan mencari penguatan atas keputusan 

yang telah ia ambil sebelumnya. Apabila, individu tersebut menghentikan 

penggunaan inovasi tersebut hal tersebut dikarenakan oleh hal yang disebut 

disenchantment discontinuance atau replacement discontinuance.  

Disenchantment discontinuance disebabkan dari ketidakpuasan individu 

terhadap inovasi tersebut sedangkan replacement discontinuance disebabkan 

oleh adanya inovasi lain yang lebih baik. Dalam tahap konfirmasi ini 

seseorang telah menentukan keputusannya akan menggunakan inovasi 

tersebut atau tidak. Namun ketika seseorang memutuskan untuk tidak 

menggunakan inovasi, hal ini masih bisa berubah karena ditahap ini 

seseorang dapat mencari penguatan terhadap keputusan yang telah 

diambilnya, dan ia dapat menarik kembali keputusannya jika memang 

diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Tahap 

konfirmasi ini sebenarnya berlangsung secara berkelanjutan sejak terjadi 

keputusan menerima atau menolak inovasi yang berlangsung dalam waktu 

yang tak terbatas. Dalam tahap ini juga seseorang yang sudah memutuskan 

untuk menggunakan inovasi dapat merubah keputusannya untuk tidak 

menggunakan inovasi tersebut jika ia mendapatkan informasi yang lebih kuat 

untuk tidak mengadopsi inovasi. 
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Gambar 1.1 

Model Proses Keputusan Inovasi 

Saluran Komunikasi 

 

Sumber: Model Proses Keputusan Inovasi Everett M. Rogers (1971:165) 

Penyebaran informasi atau inovasi biasanya melibatkan sumber 

komunikasi yang berbeda (media masa, peiklanan, penyuluhan atau kontak-

kontak sosial yang informal), dan efektivitas sumber-sumber tersebut akan 

berbeda pada tiap tahap, serta untuk fungsi yang berbeda pula.  Jadi media massa 

dan periklanan dapat berperan dalam menciptakan kesadaran dan pengetahuan, 

penyuluhan berguna untuk mempersuasi, pengaruh antar pribadi bagi keputusan 

untuk menerima atau menolak menggunakan Pusat Informasi Publik, dan 

pengalaman dalam menggunakan Pusat informasi Publik dapat menjadi alasan 

untuk terus menggunakan Pusat informasi Publik.  

Teori ini melihat adanya variabel-variabel penerima yang berfungsi pada 

tahapan pertama (pengetahuan), karena diperolehnya pengetahuan akan 

dipengaruhi oleh kepribadian atau karakteristik sosial. Meskipun demikian, 

setidaknya sejumlah variabel penerima akan berpengaruh pula pada tahap-tahap 
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berikutnya dalam proses Penyebaran informasi.  Jika dikaitkan dengan penelitian 

ini, Teori Penyebaran Informasi atau Inovasi akan dilihat dari sisi bagaimana 

masyarakat menerima informasi tentang adanya fasilitas pelayanan yang diberikan 

oleh Pemerintah yakni Pusat Informasi Publik. Informasi tersebut menyebar 

melalui media massa, iklan, penyuluhan atau kontak-kontak sosial yang informal 

yang akan berdampak pada minat untuk menggunakan Pusat Informasi Publik. 

Mulai dari Tahapan persuasi, pada tahapan tersebut masyarakat akan 

menentukan kesukaannya atau tidak terhadap suatu inovasi (pusat Informasi 

Publik) setelah menentukan, masyarakat akan masuk pada tahap keputusan yang 

nantinya kita bisa melihat masyarakat memiliki minat atau tidak terhadap Pusat 

Informasi Publik ketika masyarakat berminat maka akan melakukan keputusan 

untuk mengunjungi Pusat Informasi Publik, hal ini lah yang dikatakan sebagai 

keputusan. Maka dari itu ada beberapa variabel yang akan dirumuskan pada 

penelitian ini yakni: variabel Tingkat Pengetahuan, Sikap masyarakat, Minat 

penggunaan Pusat Informasi Publik. 

1.5.3.1  Tingkat Pengetahuan 

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan terjadi setelah penginderaan 

terhadap suatu obyek tertentu (Notoatmodjo, 2012). Ada anggapan dasar bahwa 

manusia berperilaku karena dituntut oleh dorongan dari dalam sedangkan 

dorongan merupakan salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan yang 

terpuaskan jadi perilaku timbul karena dorongan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan (Heri Purwanto, 1998). Tingkat Pengetahuan atau kognitif merupakan 

domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (over 
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behavior), karena dari pengalaman penelitian ternyata perilaku yang didasari 

pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh 

pengetahuan. Menurut Notoatmodjo (2012) pengetahuan yang dicakup dalam 

domain kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu :  

1) Tahu (Know)  

Tahu diartikan mengingat suatu materi yang telah diberikan sebelumnya. 

Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) 

terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan 

yang telah diterima.  

2) Memahami (Comprehension)  

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang obyek 

yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.  

3) Aplikasi (Aplication)  

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada sitausi atau kondisi riil (sebenarnya)  

4) Analisis (Analysis)  

Analisis dapat diartikan suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau objek 

kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam suatu struktur organisasi 

tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. 

5) Sintesis (Synthesis)  

Sintesis ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 
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Dengan kata lain sintesis itu suatu kemampuan untuk menyusun formasi baru dari 

formasi-formasi yang ada.  

6) Evaluasi (Evaluation)  

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau  

penilaian terhadap suatu materi atau objek penilaian-penilaian itu  berdasarkan 

suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang 

telah ada. Tingkat pengetahuan Masyarakat Kota Semarang tentang keberadaan 

Pusat Informasi Publik serta manfaat Pusat Informasi Publik.  

1.5.3.2  Sikap 

Sikap adalah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, orang 

lain, obyek atau isue. (Petty, cocopio, 1986 dalam Azwar S., 2005:6). Sikap 

adalah merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap 

suatu stimulus atau objek (Notoatmodjo, 2012). Sikap adalah pandangan-

pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai 

sikap objek tadi (Heri Purwanto, 1998:62). Struktur sikap terdiri atas 3 komponen 

yang saling menunjang yaitu (Azwar S., 2005 : 23):  

1) Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh  

individu pemilik sikap, komponen kognitif berisi kepercayaan stereotipe 

yang dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamakan penanganan 

(opini) terutama apabila menyangkut masalah isu atau problem yang 

kontroversial.  

2) Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek 

emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam 
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sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan 

terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin adalah mengubah sikap 

seseorang komponen afektif disamakan dengan perasaan yang dimiliki 

seseorang terhadap sesuatu.  

3) Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu 

sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Dan berisi tendensi atau 

kecenderungan untuk bertindak / bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-

cara tertentu. Dan berkaitan dengan objek yang dihadapinya adalah logis 

untuk mengharapkan bahwa sikap seseorang adalah dicerminkan dalam 

bentuk tendensi perilaku. 

1.5.3.3  Minat 

Eysenck dkk dalam (Soraya, 2015)mendefinisikan minat sebagai suatu 

kecenderungan untuk bertingkah laku yang berorientasi kepada objek, kegiatan, 

atau pengalaman tertentu, dan kecenderungan tersebut antara individu yang satu 

dengan yang lain tidak sama intensitasnya. Menurut Purnomo (2009) Minat ialah 

sikap kesiapan bila ada stimulus khusus sesuai dengan keadaan tertentu, minat 

pada dasaarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dan 

sesuatu diluar diri. Sedangkan menurut Witherington dalam (Febriani & Basuki, 

2016) minat adalah kesadaran seseorang pada sesuatu, seseorang, suatu soal atau 

situasi yang bersangkut paut dengan dirinya. Tanpa kesadaran seseorang pada 

suatu objek, maka individu tidak akan pernah mempunyai minat terhadap sesuatu. 

Hurlock (1986) mengartikan minat sebagai sumber motivasi yang akan 

mengarahkan seseorang pada apa yang akan mereka lakukan bila diberi kebebasan 



 

31 

 

untuk memilihnya. Bila mereka melihat sesuatu itu mempunyai arti bagi dirinya, 

maka mereka akan tertarik terhadap sesuatu itu yang pada akhirnya nanti akan 

menimbulkan kepuasan bagi dirinya.  Sedangkan Drever (1988) mengartikan 

minat (interest) ke dalam dua pengertian, baik fungsional maupun struktural. 

Minat dalam pengertian fungsional menunjukan suatu jenis pengalaman perasaan 

yang disebut “worthwhileness” (kegunaan) yang dihubungkan dengan perhatian 

pada objek atau tindakan. Sedangkan secara structural, minat merupakan bawaan 

diri melalui proses belajar atau pengalamannya. 

1.5.4 Keterkaitan Antar Variabel 

a.  Pengaruh Eksposur Informasi Terhadap Minat Penggunaan 

Pusat Informasi Publik 

Eksposur informasi (exposure information) ialah sumber-sumber risiko yang 

kemungkinan besar disebabkan oleh informasi yang sudah tersebar, atau 

pengulangan kejadian yang sama. Variabel tersebut di diformulasikan 

berdasarkan konstruk pada model atau teori sebelumnya yaitu Penyebaran 

Informasi (Difusi Inovasi). Penelitian yang dilakukan oleh Febriani dan 

Basuki menyatakan Informasi merupakan aspek pokok untuk menentukan 

perilaku seseorang. “Terbentuknya perilaku baru pada seseorang dimulai dari 

seorang mengetahui stimulus yang berupa materi atau objek di luarnya 

sehingga menimbulkan pengetahuan baru pada seseorang tersebut agar 

mengadopsi inovasi baru” (Febriani & Basuki, 2016). Dengan demikian 

semakin banyak seseorang mendapatkan stimulus akan membuat seseorang 

dapat mengadopsi inovasi baru yakni Pusat Informasi Publik. 
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b. Pengaruh Antara Tingkat Pengetahuan Terhadap Minat 

Penggunaan Pusat Informasi Publik 

Minat yang timbul pada Masyarakat Kota Semarang dalam 

menggunakan Pusat Informasi Publik tentu tidak dibawa sejak lahir, 

melainkan timbul karena adanya pembawaan maupun pengalaman yang 

terjadi telah berinteraksi kental dengan dirinya sendiri. Faktor yang 

mempengaruhi minat pada diri seseorang pada umumnya timbul karena 

Tingkat pengetahuan yang dimilikinya terhadap suatu objek. Hal tersebut 

sejalan dengan pernyataan Nurwakhid (Sugandi, 2012: 29) bahwa “minat 

bertalian erat dengan tingkat penetahuan masyarakat terhadap program yang 

diberikan pemerintah.” Dengan begitu, tingkat pengetahuan akan menentukan 

minat seseorang dalam menggunakan Pusat Informasi Publik. 

c. Pengaruh Antara Sikap Masyarakat Kota Semarang Terhadap 

Minat Penggunaan Pusat Informasi Publik 

Pusat Informasi Publik merupakan Pusat Pelayanan Terpadu yang 

memiliki sistem pelayanan 3 in 1 yakni, Pelayanan Informasi Data, Pelayanan 

Pengaduan dan Pelayanan Fasilitas Teknologi Informasi Komunikasi yang 

bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Kota Semarang. Menurut Ahmadi 

(2009: 148) “Minat adalah sikap jiwa orang seorang termasuk ketiga fungsi 

jiwanya (kognisi, konasi, dan afeksi), yang tertuju pada sesuatu dan dalam 

hubungan itu unsur perasaan yang kuat”.  

Hal ini diharapkan seiring sejalan dengan minat Penggunaan Pusat 

Informasi Publik, Masyarakat Kota semarang harus memiliki sikap atau 
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menentukan akan menggunakan Pusat Informasi Publik atau tidak, karena 

dengan menentukan sikap akan mendorong Masyarakat Kota Semarang 

menunjukan minat atau ketertarikan dalam penggunaan Pusat Informasi 

Publik. Berdasarkan pemikiran tersebut diduga terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Sikap Masyarakat Kota Semarang Terhadap Minat 

Penggunaan Pusat Informasi Publik. 

1.5.5 Kerangka Pikir 

Kerangka Teori dalam Penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 1.2 

Kerangka Teori Penelitian 

 

 

 

 

Keterangan : 

A  : Eksposur Informasi sebagai variabel Anteseden 

X  : Tingkat Pengetahuan sebagai variabel Independent 

Me  : Sikap Masyarakat Kota Semarang sebagai variabel Mediasi 

Y  : Minat Penggunaan Pusat Informasi Publik sebagai variabel Dependent 
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1.5.6 Hipotesis Penelitian 

Gambar 1.3 

Hubungan antar variabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis merupakan Dugaan sementara dari masalah yang dihadapi 

tentang hubungan antara dua variable atau lebih maka hipotesis harus 

dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang singkat dan jelas. 

1. Ada Pengaruh Tingkat Pengetahuan terhadap minat penggunaan Pusat 

Informasi Publik 

2. Ada Pengaruh Tingkat Pengetahuan terhadap Sikap Masyarakat Kota 

Semarang  

3. Ada Pengaruh Sikap Masyarakat Kota Semarang terhadap minat 

penggunaan Pusat Informasi Publik 

4. Ada Pengaruh Eksposur Informasi terhadap Tingkat Pengetahuan 

5. Ada Pengaruh Eksposur Informasi terhadap Sikap Masyarakat Kota 

Semarang 
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6. Ada Pengaruh Eksposur Informasi terhadap Minat Penggunaan Pusat 

Informasi Publik 

7. Ada Pengaruh Eksposur Informasi dan Tingkat Pengetahuan terhadap 

Minat Penggunaan Pusat Informasi Publik 

8. Ada Pengaruh Eksposur Informasi dan Tingkat Pengetahuan terhadap 

Sikap Masyarakat Kota Semarang 

9. Ada Pengaruh Eksposur Informasi melalui Sikap Masyarakat Kota 

Semarang terhadap Minat Penggunaan Pusat Informasi Publik 

10. Ada Pengaruh Tingkat Pengetahuan melalui Sikap Masyarakat Kota 

Semarang terhadap Minat Penggunaan Pusat Informasi Publik 

11. Ada Pengaruh Eksposur Informasi dan Tingkat Pengetahuan melalui Sikap 

Masyarakat Kota Semarang terhadap Minat Penggunaan Pusat Informasi 

Publik  

 

1.6 Definisi Konseptual dan Operasional 

1.6.1 Definisi Konseptual 

Definisi Konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Eksposur Informasi (A) 

Menurut Everett M. Rogers dan Floyd G. Shoemaker (dalam Littlejohn, 

2009:336), Penyebaran Informasi atau eksposur informasi sebagai proses di 

mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka 

waktu tertentu di anatara para anggota suatu sistem sosial. Everett M. Rogers 
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dan Floyd G. Shoemaker (dalam Littlejohn, 2009 : 336) merumuskan teori ini 

dengan memberikan 3 elemen dalam proses penyebaran yaitu : 

1. Mempelajari Informasi: Tahapan ini merupakan tahap awal 

ketika masyarakat mulai melihat, dan mengamati inovasi baru dari 

berbagai sumber, khususnya media massa.  

2. Pengadopsian: Dalam tahap ini masyarakat mulai menggunakan informasi 

yang mereka pelajari.  

3. Pengembangan Jaringan Sosial: Seseorang yang telah mengadopsi sebuah 

inovasi akan menyebarkan informasi tersebut kepada jaringan sosial di 

sekitarnya, sehingga sebuah informasi bisa secara luas diadopsi oleh 

masyarakat.  

b. Tingkat Pengetahuan (X) 

Tingkat Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan terjadi setelah 

penginderaan terhadap suatu obyek tertentu (Notoatmodjo, 2012). Menurut 

Notoatmodjo (2012) pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif 

mempunyai 6 tingkatan, yaitu :  

1) Tahu (Know)  

Tahu diartikan mengingat suatu materi yang telah diberikan sebelumnya. 

Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) 

terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau 

rangsangan yang telah diterima.  

2) Memahami (Comprehension)  
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Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar 

tentang obyek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi  tersebut 

secara benar.  

3) Aplikasi (Aplication)  

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada sitausi atau kondisi riil (sebenarnya)  

4) Analisis (Analysis)  

Analisis dapat diartikan suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau  

objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam suatu struktur  

organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain  

5) Sintesis (Synthesis)  

Sintesis ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

Dengan kata lain sintesis itu suatu kemampuan untuk menyusun formasi baru 

dari formasi-formasi yang ada.  

6) Evaluasi (Evaluation)  

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau  

penilaian terhadap suatu materi atau objek penilaian-penilaian itu  

berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan 

kriteria-kriteria yang telah ada. Tingkat pengetahuan Masyarakat Kota 

Semarang tentang keberadaan Pusat Informasi Publik serta manfaat Pusat 

Informasi Publik.  

 



 

38 

 

c. Sikap Masyarakat Kota Semarang (Me) 

Sikap adalah merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup 

terhadap suatu stimulus atau objek (Notoatmojo, 2012:130). Hal ini 

mencerminkan bagaimana perasaan seseorang tentang sesuatu yang akan 

menentukan tindakan apa yang nantinya akan diambil). Struktur sikap terdiri 

atas 3 komponen yang saling menunjang yaitu komponen Kognitif, Afektif 

dan Konatif. (Azwar S., 2000 : 23). 

1. Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh  

individu pemilik sikap, komponen kognitif berisi kepercayaan stereotipe 

yang dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamakan penanganan 

(opini) terutama apabila menyangkut masalah isu atau problem yang 

kontroversial.  

2. Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek 

emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam 

sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan 

terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin adalah mengubah sikap 

seseorang komponen afektif disamakan dengan perasaan yang dimiliki 

seseorang terhadap sesuatu.  

3. Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu 

sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Dan berisi tendensi atau 

kecenderungan untuk bertindak / bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-

cara tertentu. Dan berkaitan dengan objek yang dihadapinya adalah logis 
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untuk mengharapkan bahwa sikap seseorang adalah dicerminkan dalam 

bentuk tendensi perilaku. 

d. Minat Penggunaan Pusat Informasi Publik (Y) 

Drever (1988) mengartikan minat (interest) ke dalam dua pengertian, baik 

fungsional maupun struktural. Minat dalam pengertian fungsional 

menunjukan suatu jenis pengalaman perasaan yang disebut “worthwhileness” 

(kegunaan) yang dihubungkan dengan perhatian pada objek atau tindakan. 

Sedangkan secara structural, minat merupakan bawaan diri melalui proses 

belajar atau pengalamannya. 

 

1.6.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Eksposur Informasi 

Eksposur Informasi adalah segala sesuatu untuk mengetahui dari mana 

masyarakat mendapatkan informasi tentang Pusat informasi public 3 elemen 

dalam proses penyebaran menurut Everett M. Rogers yakni Mempelajari 

Informasi, Pengadopsian dan Pengembangan jaringan sosial. 

1. Mempelajari Informasi.  

• Mengetahui adanya Pusat Informasi Publik dari Televisi 

• Mengetahui adanya Pusat Informasi Publik dari social media 

• Mengetahui adanya Pusat Informasi Publik dari sosialisasi 
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• Saya tidak merasa kesulitan dalam mendapatkan informasi tentang Pusat 

informasi Publik 

2. Pengadopsian  

• pernah menggunakan Pusat Informasi Publik 

• sangat mudah menggunakan Fasilitas Pusat Informasi Publik 

• pernah Membuka website Pusat Informasi Publik 

• saya tidak kesulitan menggunakan fasilitas ataupun saat membuka website 

Pusat Informasi Publik 

3. Pengembangan Jaringan Sosial 

• Pernah Mengajak Teman Ke Pusat Informasi Publik 

• Inovasi Pusat Informasi Publik mampu membuat saya ingin 

menggunakannya 

• Saya menceritakan tentang Pusat Informasi Publik kepada Keuarga 

• Tidak Pernah melakukan aktifitas apapun yang berhubungan dengan Pusat 

Informasi Publik 

b. Tingkat Pengetahuan 

Pengetahuan Masyarakat Kota Semarang adalah segala sesuatu yang 

diketahui oleh masyarakat tentang Pusat Informasi Publik, dengan 

menggunakan 6 Dimensi yang terdapat pada tingkat pengetahuan. 

1. Tahu 

• Mengetahui adanya Pusat Informasi Publik melalui Penyebaran Informasi 

baik di media massa, iklan, penyuluhan atau kontak-kontak sosial yang 

informal lainnya. 
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• Fasilitas-Fasilitas yang dimiliki Pusat informasi Publik sangat menarik. 

• lokasi Pusat Informasi Publik mudah diakses 

• Tidak Mengetahui apapun yang berhubungan dengan Pusat Informasi 

Publik 

2. Memahami 

• Mengetahui Bahwa Pusat Informasi Publik Mewujudkan Transparansi 

Kepada Masyarakat.  

• Mengetahui dan memahami Pusat Informasi Publik sebagai penghubung 

antara Pemerintah dengan Publik. 

• Tidak Mengetahui dan memahami apapun yang berhubungan dengan 

Pusat Informasi Publik 

3. Aplikasi 

• Meyakini bahwa Pusat Informasi Publik Mudah dalam penggunaannya 

• Meyakini bahwa Pusat Informasi Publik bisa menjadi wadah partisipasi 

masyarakat kepada Pemerintahnya. 

• Saya merasa Pusat Informasi Publik tidak mudah dalam penggunaannya 

4. Analisis 

• Mengetahui Pusat Informasi Publik memiliki sistem pelayanan 3 in 1  

• Mengikuti perkembangan tentang Pusat Informasi Publik mealui sosial 

media atau  televise 

• Tidak Mengetahui Pusat Informasi Publik memiliki Sistem pelayanan 3 in 

1 serta tidak mengikuti perkembangan terkait Pusat Informasi Publik 

5. Sintetis 
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• Mengetahui Pusat Informasi Publik namun memilih untuk tidak 

menggunakannya 

• Mengetahui dan pernah diajak untuk menggunakan Fasilitas Pusat 

Informasi Publik nemun memilih untuk tidak menggunakannya 

6. Evaluasi 

• Penyebaran Informasi melalui media massa, iklan, penyuluhan atau 

kontak-kontak sosial yang informal lainnya membuat saya ingin 

menggunakan Pusat Informasi Publik 

• Penyebaran Informasi media massa, iklan, penyuluhan atau kontak-kontak 

sosial yang informal lainnya tidak membuat saya ingin menggunakan 

Pusat informasi Publik. 

 

c. Sikap Masyarakat Kota Semarang 

Sikap adalah keadaan dalam diri manusia yang menggerakan untuk 

melakukan tindakan dalam kegiatan social dengan perasaan tertentu didalam 

menanggapi objek situasi atau kondisi dilingkungan sekitar. Sikap adalah 

konsep yang dibentuk oleh tiga komponen yakni : 

a. Komponen kognitif  

• Percaya bahwa Pusat Informasi Publik dapat memberikan informasi yang 

terpercaya 

• Percaya apa yang disampaikan Pusat Informasi Publik membantu  

• Apa yang disampaikan Pusat Informasi Publik tidak membantu dan tidak 

terpercaya  
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b. Komponen afektif  

• Pusat Informasi Publik memberikan respon pengaduan dengan cepat 

• Pusat Informasi Publik memberikan pelayanan yang prima kepada 

masyarakat 

• Tidak mengunjungi Pusat Informasi Publik serta tidak menggunakan 

Fasilitas Pusat Informasi Publik 

c. Komponen konatif  

• Tingkat Kecenderungan untuk menggunakan fasilitas Pusat Informasi 

Publik 

• Tingkat kecenderungan untuk mengunjungi Pusat Informasi Publik 

 

d. Minat Penggunaan Pusat Informasi Publik 

Minat dalam pengertian fungsional menunjukan suatu jenis pengalaman 

perasaan yang disebut “worthwhileness” (kegunaan) yang dihubungkan 

dengan perhatian pada objek atau tindakan sehingga berdampak pada 

intensitas penggunaan. 

a. Kegunaan Pusat Informasi Publik 

• Mengetahui Fungsi dan Kegunaan Pusat Informasi Publik 

• Mengetahui dan Menyebarkan Informasi tentang Pusat Informasi Publik 

• Menyebarkan Informasi Tentang Pusat Informasi Publik dari social media 

b. Intensitas Penggunaan 

• Menggunakan Pusat Informasi Publik dalam jangka waktu 6 Bulan 

terakhir.  
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• Menggunakan atau mengunjungi Pusat Informasi Publik lebih dari 1 tahun 

yang lalu 

• Tidak Pernah sama sekali menggunakan atau mengujungi Pusat Informasi 

Publik 

1.7 Metode Penelitian 

Metodologi penelitian adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti 

untuk mengumpulkan data. Peneliti ini menggunakan kuantitatif, dimana 

penelitian ini menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya 

dapat digeneralisasikan. peneliti lebih mementingkan aspek keluasan terhada 

Minat Penggunaan Pusat Informasi Publik sehinga data atau hasil riset dianggap 

merupakan representasi dari seluruh polulasi. Dalam kuantitatif peneliti dituntut 

bersikap objektif dan memisahkan diri dari data. Artinya, peneliti tidak boleh 

membuat batasan konsep maupun alat ukur sekehendak hatinya sendiri 

(Kriyantono, 2010:55) 

1.7.1 Tipe Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian eksplanatori. Berasal dari 

kata dalam bahasa inggris adalah explain yang artinya menjelaskan. Artinya 

bahwa tipe penelitian ekspanatori lebih menekankan pada pengujian dari suatu 

teori. Seperti yang dipaparkan oleh W. Lawrance Neuman bahwa penelitian 

eksplanatori (explanatory research) merupakan penelitian yang tujuan utamanya 

adalah menjelaskan alasan terjadinya peristiwa dan untuk membentuk, 

memperdalam, mengembangkan, atau menguji teori (Neuman, 2015:45).  
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Lebih lanjut Neuman memberikan penjelasan tentang penelitian dengan 

tipe eksplanatori ini. Penelitian ini dibangun berdasarkan penelitian eksplorasi dan 

deskriptif dan berlanjut untuk mengidentifikasi alasan terjadinya suatu hal. Selain 

memberikan gambaran persoalan, penelitian eksplanatori juga mencari penyebab 

dan alasan. Penelitian eksplanatori menggunakan multi-strategi. 

 Dalam pengembangannya, penelitian ini akan membeberkan dan 

kemudian memberikan bukti empiris untuk mnedukung atau menyanggahnya. 

Selain itu, penelitian eksplanatori dimulai dengan penjelasan yang diambil dari 

teori sosial atau penelitian terdahulu. Kemudian mengembangkannya untuk 

menerangkan persoalan, penataan, atau sekelompok orang baru guna melihat 

seberapa baik penjelasan tersebut bertahan (Neuman, 2015:44-46).  

Dalam penelitian kuantitatif eksplanatif, peneliti membutuhkan definisi 

konsep, kerangka konseptuan dan kerangka teori. Peneliti perlu melakukan 

kegiatan berteori untuk menhasilkan dugaan awal(hipotesis) antara variable satu 

dengan lainnya (Kriyantono, 2010:69) 

1.7.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek atau fenomena yang akan diamati. Sugiyono 

dalam Rahmat Kriyantono menyebutkan populasi sebagai wilayah generalisasi 

yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik suatu 

kesimpulan. Populasi bisa berupa orang. organisasi, kata-kata kalimat, simbol-

simbol nonverbal, surat kabar, radio, televisi, iklan dan lai (Kriyantono, 

2010:153). Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kota Semarang yang 
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Jarang menggunakan Pusat Informasi Publik. Data ini dilihat dari daftar buku 

tamu yang ada di Pusat Informasi Publik sehingga didapatkan kecamatan 

Gunungpati sebanyak 14.747 yang warganya jarang menggunakan Pusat 

Informasi Publik. penentuan sampelnya akan menggunakan Teknik Multi-stage 

Random Sampling.  

1.7.3 Teknik Pengambilan Sample 

Dalam Sugiyono dijelaskan “teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel 

untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian” (2009:81). 

Penelitian ini menggunakan teknik probability sampling, Sugiyono menjelaskan 

“probability sampling” adalah teknik sampling yang memberi peluang sama 

kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sample” (2009:91).  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ada dua yaitu untuk 

sampel wilayah dan sampel responden. Untuk pengambilan sampel wilayah 

digunakan Teknik Multi-stage Random Sampling. Teknik ini merupakan teknik 

pengambilan sampel secara bertahap. Di dalam penelitian ini tahapan dimulai dari 

pemilihan kelurahan didaerah Kecamatan Gunung pati yang berjumlah 16 

Kelurahan hingga ke wilayah penelitian di sebuah RT (Rukun Tetangga) di 

Gunungpati dengan teknik simple random sampling. Menurut Sugiyono (2001:57) 

teknik simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota 

populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu.  
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Teknik kedua untuk menentukan responden menggunakan stratified 

random sampling dengan cara proportionate stratified random sampling atau 

Sampling acakan secara proporsional dengan stratifikasi. Menurut Sugiyono 

(2009:93) Proportionate stratified random sampling adalah pengambilan sampel 

dari anggota populasi secara acak dan berstrata secara proporsional, dilakukan 

sampling ini apabila anggota populasinya heterogen (tidak sejenis). Menurut 

Notoatmodjo (2005:86) proportionate stratified random sampling dilakukan 

dengan mengelompokkan unit anggota populasi yang mempunyai karakteristik 

umum yang sama dalam suatu kelompok yang kemudian diacak secara 

proporsional besarannya. 

Pada penelitian ini pembagian populasi sampel didasarkan pada 16 keluahan yang 

ada di Kecamatan GunungPati yaitu: 

Tabel 1.4 Pembagian Wilayah Kelurahan 

NO DAFTAR KELURAHAN 

1 Kelurahan Pakintelan 9 Kelurahan Patemon 

2 Kelurahan Mangunsari 10 Kelurahan Sekaran 

3 Kelurahan Plalangan 11 Kelurahan Sukorejo 

4 Kelurahan Gunungpati 12  Kelurahan Sadeng 

5 Kelurahan Nongkosawit 13 Kelurahan Cepoko 

6 Kelurahan Pongangan 14 Kelurahan Jatirejo 

7 Kelurahan Ngijo 15 Kelurahan Kandri 

8 Kelurahan Sumurrejo 16 Kelurahan Kalisegoro 

Sumber: Kecamatan Gunung Pati Dalam Angka 2017 

 

Pengambilan sampel dengan metode multi-stage random sampling. Pada 

tahap pertama hingga tahap kedua, penarikan sampel dilakukan dengan metode 

simple random sampling (sampling acak sederhana) untuk menentukan wilayah 
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kecamatan hingga wilayah Rukun Warga (RW) yang dipilih. Penarikan sampel 

selanjutnya dilakukan dengan metode stratified random sampling dengan cara 

proportionate stratified random sampling atau Sampling acakan secara 

proporsional dengan stratifikasi. 

Langkah-langkah penentuan sampel adalah sebagai berikut : 

• Tahap pertama memilih jumlah Kelurahan yang berada di Kecamatan 

Gunungpati dengan metode simple random sampling. Dalam pemilihan ini 

dipilih melalui kertas yang digulung dan dituliskan nomer sesuai gambar table 

1.4 lalu dikocok didalam gelas metode ini sama seperti arisan. Setelah itu 

terpilih 1 kelurahan yakni Semurejo.   

• Tahap 2 menentukan Rukun Warga (RW). Kelurahan Semurejo memiliki 10 

RW (Rukun Warga). Pemilihan RW juga dilakukan dengan metode simple 

random sampling melalui kertas yang digulung lalu dikocok di dalam gelas 

kertas bertuliskan 10 nomer. Nantinya pemilihan RW sesuai nomer dikertas 

gulung dan terpilihlah RW 3 dengan jumlah 310 Kepala Keluarga. 

• Tahap 3 menentukan wilayah RT (Rukun Tetangga). Wilayah RW 3 memiliki 

4 RT. Penentuan jumlah sampel akan dilakukan dengan rumus slovin. Dan 

jumlah besaran sampel yang akan diambil setiap RT akan dilakukan dengan 

metode stratified random sampling dengan cara proportionate stratified 

random sampling atau Sampling acakan secara proporsional dengan 

stratifikasi. 

Dalam penelitian ini sample ditentukan dengan rumus slovin yaitu    

� =  
�

� + � ��
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Keterangan :  

n : Jumlah Sampel 

N: Jumlah Populasi 

e: Batas Toleransi Kesalahan 0,05 atau 5% 

 

Berdasarkan rumus tersebut maka jumlah sample yang akan diambil dalam 

penelitian ini adalah: 

n = 
	�


��(	�
  
.

��)  
 n = 

	�


��
.���
  n = 

	�


�.���
 = 174  

dari data diatas dapat disimpulkan penelitan ini akan mengambil 174 responden. 

Untuk menentukan besarnya sampel pada setiap RT dilakukan dengan alokasi 

proporsional agar sampel yang diambil lebih proporsional dengan cara:  

Jumlah sampel tiap RW  =
������ ������ 

������ ��������
 ×  !"#$ℎ &$"'(# 

Tabel 1.5 Penentuan Jumlah Sampel 

No RT  Perhitungan Jumlah 

Sampel yang 

diambil 

1 RT 1 �)

	�

× ��* 

43 

2 RT 2 ��

	�

× ��* 

40 

3 RT 3 +


	�

× ��* 

45 

4 RT 4 +�

	�

× ��* 

46 

 Jumlah  174 

 

1.7.4  Skala Pengukuran 
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Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah likert adalah jenis skala yang 

dikembangkan oleh Rensis Likert pada tahun 1930. Skala likert merupakan skala 

yang sering digunakan dalam penelitian survei dengan orang menyatakan sikap 

atau tanggapan lain sehubungan dengan kategori tingkat ordinal (misal, setuju, 

tidak setuju) yang diperingkatkan sepanjang kontinum. Skala ini juga disebut 

dengan summated-rating atau skala aditif karena nilai / skor seseorang pada skala 

dihitung dengan jumlah tanggapan yang ia berikan (Neuman, 2015:255). 

Peneliti akan membagikan kuesioner ke pada responden dan skor disusun dengan 

likert empat skala yang membedakannya dengan likert lima skala adalah 

hilangnya skala netral atau ragu-ragu. Menurut Hadi (1991:19) Jika disediakan 

kategori jawaban netral akan menghilangkan banyak data penelitian sehingga 

mengurangi banyaknya informasi yang dapat dijaring dari para responden. Likert 

Skala empat akan digunakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

Skala (1) menunjukkan respon sangat setuju 

Skala (2) menunjukkan respon setuju 

Skala (3) menunjukkan respon tidak setuju 

Skala (4) menunjukan respon sangat tidak setuju 

1.7.5 Instrumen penelitian  

Instrumen penelitian menurut Sugiyono “digunakan untuk mengukur nilai 

variabel yang diteliti” (2011:93), dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, 

dan telah diberi pilihan jawaban pilihan oleh peneliti. Penelitian menggunakan 

skala likert, “dengan skala likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik 
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tolak untuk menyusun item-item instrumen” (Sugiyono, 2011:93) Item instrumen 

dalam skala likert di penelitian ini adalah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak 

setuju, dan sangat tidak setuju.  

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan 

kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada responden sesuai dengan sampel yang 

telah di tentukan. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diisi oleh responden 

(kriyanto, 2008 : 95). Kuesioner akan dibagikan oleh peneliti secara langsung 

dengan mendatangi responden secara langsung atau bisa juga membacakan 

penyataan pada kuesioner pada responden. Hal ini bisa disituasikan sesuai dengan 

keadaan responden.  

 

1.7.7 Teknik Intrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner 

terstruktur yang digunakan untuk mencari serta memperoleh data. Kuesioner 

memuat beberapa pertanyaan penting yang akan disajikan dalam rangka memnuhi 

kebutuhan peneliti untuk mencari data. Terdapat sebanyak tiga jenis pertanyaan 

dalam kuesioner, yaitu pertanyaan tertutup, pertanyan terbuka, dan pertanyaan 

sebagian terbuka. Pada kuesioner yang peneliti gunakan adalah berjenis 

Pernyataan tertutup.  

Pernyataan tertutup (closed-ended question) adalah jenis pertanyaan 

penelitian survei yang respondennya harus memilih dari serangkaian jawaban 

yang telah diterapkan. Seperti misalnya, “saya merasa presiden melakukan 
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pekerjaannya dengan sangat baik, baik, cukup, atau buruk?” (Neuman, 2015:360). 

Adapun kelebihan dalam menggunakan pertanyaan tertutup ini, adalah: 

a. Lebih mudah dan lebih cepat dijawab responden. 

b. Jawaban responden yang berbeda lebih mudah dibandingkan. 

c. Jawaban lebih mudah disandikan dan dianalisis secara statistik. 

d. Pilihan respons dapat memperjelas makna pertanyaan bagi responden. 

e. Responden lebih mungkin menjawab topik-topik sensitif. 

f. Lebih sedikit jawaban yang tidak relevan atau membingungkan terhadap 

pertanyaan. 

g. Responden yang kurang pandai bicara atau kurang terpelajar tidak 

dirugikan. 

h. Lebih mudah direplikasi (Neuman, 2015:361).  

Selain itu alat bantu lain juga digunakan untuk menunjang istrumen penelitian 

seperti papan, buku catatan, bulpoin dan alat tulis lainnya  

1.8 Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono “Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data 

berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel 

dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan 

perhitungan untuk menjawab rumusan masalah” (2011: 147) 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji 

hipotesis adalah analisis regresi linier berganda, analisis ini untuk mengatahui 

arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah 
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masing-masing punya pengaruh positif atau negative analisis dilakukan dengan 

bantuan SPSS (Statistical Package for the Social Siences).  

Dengan hipotesisnya berbunyi sebagai berikut : 

H0 : tidak ada hubngan linier antar variabel 

H1 : ada hubungan linier antar variabel 

Pengujian dapat dilakukan dengan : 

1. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji T dengan kaidah : 

• Jika nilai sig. < 0.05 atau t hitung > t table maka terdapat pengaruh 

variabel X terhadap variabel Y atau H0 ditolak dan H1 diterima 

• Jika nilai sig. > 0.05 atau t hitung < t table maka tidak terdapat pengaruh 

variabel X terhadap variabel Y atau H1 ditolak dan H0 diterima 

2. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F dengan kaidah : 

• Jika nilai sig. < 0.05 atau F hitung > F tabel maka terdapat pengaruh 

variable X secara simultan terhadap variable Y atau  H0 ditolak dan H1 

diterima 

• Jika nilai sig. > 0.05 atau F hitung < F tabel maka tidak terdapat pengaruh 

variable X secara simultan terhadap variable Y atau H1 ditolak dan H0 

diterima 

3. Koefisien Determinan 

Dalam rangka mengetahui pengaruh keseluruhan variabel bebas 

terhadap variabel terkaitdigunakan rumus koefisien determinasi. Dimana 
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semakin mendekati angka 1 maka pengaruh semua variabel bebas terhadap 

variabel terkait semakin dominan dan semakin mendekati angka 0 maka 

oengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terkait menjadi tidak 

dominan. 

a) Uji validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner (Ghozali, 2011: 52). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan 

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut (Ghozali, 2011: 52). Setelah perhitungan dilakukan dengan 

bantuan SPSS kemudian nilai r diperoleh dibandingkan dengan nilai r total sesuai 

dengan baris dan taraf signifikan = 5%. Di dalam pengujian dinyatakan valid 

apabila r hitung > r total. 

b) Uji Realibiltas 

Menurut Sugiyono “Instrumen yang valid dan Realiabel adalah syarat mutlak 

untuk mendapatkan hasil yang valid dan realibel”(2011:122). Uji realibilitas 

dilakukan agar mengetahui dan menunjukan sejauh mana suatu alat pengukuran 

dapat dipercaya. Adapun dasar pengambilan instrument yang dinyatakan reliable, 

menurut Sujarweni Wiratna (2015:192) Jika nilai alpha > 0,60 maka dinyatakan 

reliable. 

a. Uji Mediasi 

Menurut Ngatno (2015:107), uji mediasi diperlukan untuk mengetahui apakah 

variable mediasi penuh (complete mediation), parsial (partial mediation), atau 

bukan sebagai variable mediasi. Pengujian variable mediasi didalam penelitian ini 
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dilakukan pengujian dengan cara pemeriksaan. Menurut Baron dan Kenny dalam 

(Ngatno 2015:107) mediasi adalah rantai kausal hipotesis dimana satu variable 

mempengaruhi variable kedua, yang pada gilirannya mempengaruhi variable 

ketiga.  

 Langkah-Langkah dalam melakukan Pemeriksaan (Ngatno 2015:109): 

1) Melakukan analisis regresi sederhana dengan X memprediksi Y untuk menguji 

jalur c saja. 

2) Melakukan analisis regresi sederhana dengan X memprediksi Me untuk 

menguji jalur a 

3) Melakukan analisis regresi sederhana dengan Me memprediksi Y untuk 

menguji signifikansi jalur b saja 

4) Melakukan analisis regresi berganda dengan X dan Me memprediksi Y. 

1.8.1 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki Keterbatasan, yaitu pada Jumlah Populasi yang digunakan 

karena menggunakan data buku tamu pada tahun 2018 selain itu terdaapat 

keterbatasan lain pada pemilihan sampel yang hanya berada di RW 3 Kelurahan 

Sumurejo Kecamatan Gunungpati saja sebanyak 174 orang. 

  


