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ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan analisis pola jaringan komunikasi paguyuban becak 

mesin perempatan pasar baron terhadap inovasi becak mesin. Lokasi Penelitian 

ini adalah di perempatan pasar Baron Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. 

Metode penelitian menggunakan kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis 

jaringan komunikasi, sedangkan teori yang digunakan untuk analisis dan 

interpretasi data adalah Adopsi dan Inovasi, Komunikasi Konvergen, Struktur 

Komunikasi, Jaringan Komunikasi dan Teori Kuat Lemahnya Hubungan. Inovasi 

becak mesin merupakan berupa becak kayuh biasa namun telah dirubah tidak 

lagi bertenaga gerak kayuh manusia namun sudah bertenaga gerak mesin, mesin 

yang digunakan adalah mesin penggiling tepung yang memiliki tenaga sebesar 

4,5 PK. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pola jaringan komunikasi 

paguyuban becak mesin perempatan pasar baron terhadap inovasi becak mesin. 

Diketahui bahwa kurangnya pemberian perhatian pemerintah setempat yaitu 

Pemerintah Kabupaten Nganjuk kepada tukang becak mesin mengenai legalitas 

dan regulasi yang resmi inovasi becak mesin berpengaruh pada tidak ada 

anggota di dalam paguyuban sebagai isolate atau tidak memiliki hubungan 

komunikasi terkait inovasi becak mesin tersebut, semua anggota paguuban 

memiliki hubungan komunikasi dengan anggota lainnya. Koalisi anggota di 

dalam sebuah sistem sosial yaitu paguyuban becak mesin perempatan pasar 

Baron semakin kuat hubungan komunikasinya dipengaruhi oleh kurang perhatian 

yang serius dari pemerintah setempat terkait dengan becak mesin. Dua klik yang 

terbentuk di dalam sistem memiliki kecenderungan karakter yang sama baik 

jumlah anggota klik, keterbukaan klik, dll, dua klik tersebut ternyata dipengaruhi 
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juga dengan tempat dimana paguyuban beroperasi dipisahkan oleh jalan raya, 

anggota paguyuban beroperasi di dua sisi jalan raya yang berseberangan. 

Dengan kondisi tersebut membentuk dua kelompok kecil atau klik di dalam 

sebuah sistem yaitu paguyuban becak mesin perempatan pasar baron. Sedangkan 

hubungan komunikasi antar klik yang terjadi lebih banyak menuju ke klik satu, 

dimana di dalam klik satu terdapat anggota yang paling popular dan di tingkat 

paguyuban posisinya sebagai ketua paguyuban. Dalam penelitian ini diketahui 

jumlah opinion leader tergolong relatif banyak dan merata di tiap klik, di dalam 

satu klik terdapat lebih dari satu opinion leader. Klik satu dan klik dua sama-

sama memiliki 5 opinion leader, hal tersebut juga dipengaruhi oleh banyak 

anggota yang sudah menguasai berbagai hal mengenai becak mesin, selain itu 

permasalahan dari pemerintah terkait regulasi dan legalitas becak mesin juga 

berpengaruh terhadap banyaknya keberadaaan peran opinion leader di tiap 

masing-masing klik. 
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