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ABSTRAK 
  

Desa Siaga merupakan suatu konsep yang mana penduduk desa  harus memiliki 
kesiapan sumber daya dan kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah 
kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan secara mandiri. Desa Siaga diresmikan pada 
16 Desember 2006 di Desa kenongo, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang. 
Pemilihan Desa Kenongo didasarkan pada keberhasilan penduduknya dalam 
mengadopsi Desa Siaga. Kesuksesan Desa Siaga, ternyata tidak diikuti oleh beberapa 
daerah lain di Lumajang. Salah satunya adalah Desa Mangunsari. 

Pada 2009, Desa Mangunsari masih berada pada tingkatan Desa Siaga Bina 
(tingkatan yang paling rendah). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti Desa 
mangunsari dengan perumusan masalah yang ingin dicari, adalah “Faktor-faktor apa 
saja yang mempengaruhi proses difusi inovasi pada warga RT 04/ RW II Desa 
Mangunsari?”. Faktor-faktor yang dimaksud dalam penelitian ini, dilihat dari kategori 
adopter, opinion leader, serta struktur komunikasi yang terbentuk. 

Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan tipe deskriptif. Sementara itu 
struktur komunikasi bisa diidentifikasi dengan metode analisis jaringan komunikasi. 
Melalui metode ini, juga akan diketahui responden yang tergolong sebagai opinion 
leader. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dimana pengisiannya dilakukan 
oleh peneliti. Unit analisisnya adalah individu yaitu kepala keluarga yang ditunjuk, laki-
laki-laki atau peremupuan, baik yang bekerja maupun tidak bekerja. Adapun teori yang 
digunakan adalah teori difusi inovasi. 

Hasil dari penelitian ini, diketahui tidak semua responden mengetahui Desa 
Siaga. Hal ini disebabkan, masuknya inovasi tersebut baru terjadi pada awal tahun 2009. 
sosialisasi belum dilakukan secara maksimal baik melalui forum-forum formal maupun 
informal. Frekuensi hubungan komunikasi yang rendah mengakibatkan responden tidak 
mengetahui secara jelas mengenai kriteria-kriteria hidup sehat melalui Desa Siaga. 
Tingkat pengetahuan yang kurang ini, disebabkan pula oleh pilihan pasangan 
komunikasi yang semata-mata tidak hanya dilihat dari tingkat SSE dan adopsinya, tetapi 
dipengaruhi pula oleh faktor kekerabatan dan lokasi tempat tinggal yang berdekatan. 
 Faktor berikutnya yang mempengaruhi proses difusi Desa Siaga adalah tingkat 
status sosial ekonomi responden yang mayoritas bekerja sebagai buruh tani. Penghasilan 
yang mereka peroleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak 
ada dana simpanan untuk pembiayaan kesehatan. 
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