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ABSTRAK 

Maraknya penggunaan akses media internet di kalangan masyarakat modern 

menjadikan masyarakat merasa lebih intens terhadap aktivitas manusia yang 

termediasi oleh perkembangan teknologi informasi dalam memajukan dan 

mengembangkan potensi masyarakat. Hal ini mendorong warga untuk menciptakan 

sebuah proses kesadaran akan pentingnya media internet di era informasi ini. Kini 

kesadaran akan pentingnya berinternet itu mampu menjalar ke berbagai kalangan 

masyarakat, seperti halnya sudah mulai berkembang pembangunan kampung cyber 

untuk melek IT yang kini telah hadir dengan eksis di masyarakat luas, terkait dengan 

lokasi penelitian ini adalah Kampung Cyber yang berada di Kampung RT 36, Taman, 

Patehan, Kraton, Yogyakarta. 

Perkembangan teknologi informasi yang terus menawarkan berbagai 

kepraktisan untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari akan merubah cara 

pandangan dan gaya hidup masyarakat di zaman yang serba modern ini. Berdasarkan 

kemunculan fenomena yang telah dipaparkan di atas, sehingga peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Realitas Masyarakat Cyber” dengan 

menggunakan studi fenomenologi terhadap realitas masyarakat Kampung RT 36, 

Taman, Patehan, Kraton, Yogyakarta. Penelitian ini ingin mengetahui realitas yang 

ada melalui experience story yang terjalin antara user dan teknologi sehingga dapat 

terlibat bagaimana keterlibatan hubungan dan kesadaran masyarakat yang 

menghasilkan proses kontruksi sosial dalam realitas masyarakat cyber. Aktivitas 

masyarakat kampung cyber dalam kesehariannya menggunakan akses media internet 

yang melahirkan dua tipe masyarakat kampung cyber yaitu Open-IT-Minded Person 

dan Orientation IT-Minded Person.  

Kata Kunci : Konstruksi sosial, Masyarakat Cyber, Hubungan pengguna dan 

teknologi 
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Latar Belakang 

 

Memasuki era informasi dimana 

individu semakin dimudahkan untuk 

beraktivitas dengan menggunakan 

akses teknologi informasi dan media 

internet. Segala aktivitas dan 

kebutuhan individu kini beralih dengan 

penggunaan media yang termediasi 

oleh kecanggihan internet sehingga 

dalam keseharian individu terlibat 

dalam aktivitas melalui face to screen. 

Hal ini yang menjadi sorotan bahwa 

individu terus meningkatkan 

kemampuan dan kebutuhannya untuk 

mengikuti perkembangan zaman 

dengan hadirnya teknologi informasi 

dan media internet secara up to date. 

Produsen produksi budaya terkait 

dengan perkembangan ICT berlomba-

lomba untuk memberikan penawaran 

dari berbagai spekulasi gadget secara 

variatif dari harga yang relatif murah 

sampai ke tingkat harga yang 

membutuhkan budget tinggi. Hal ini 

mendorong individu untuk mempu 

berselancar di media digital dan 

“berbelanja” segala informasi yang 

termuat di media internet. Kemudahan 

dan kepraktisan pengaksesan media 

internet kini dapat dirasakan oleh 

berbagai kalangan masyarakat baik 

dari kepentingan individu maupun dari 

sosial-biografi dimana individu berada.  

Meluasnya pengguna internet 

di zaman ini mendorong warga untuk 

melahirkan proses kesadaran akan 

pentingnya menggunakan akses media 

internet, hingga kini telah muncul 

kampung cyber dimana masyarakat 

dalam kampung ini sudah mulai 

digalakkan untuk terus mengikuti arus 

informasi global dengan dibantu 

kehadiran ICT, sehingga masyarakat 

yang dalam background kehidupannya 

masih mengalami ketertinggalan 

kecanggihan teknologi informasi kini 

dengan adanya media internet, 

masyarakat kampung RT 36, Taman, 

Patehan, Kraton, Yogyakarta mampu 

eksis berdiri sebagai masyarakat yang 

melek IT. Masyarakat kampung cyber 

ini mayoritas telah memiliki akses 

media internet secara pribadi yang 

diletakkan di rumah masing-masing, 

sehingga individu merasa freedom 

dalam menjalin dan beraktivitas 

menggunakan media internet. Upaya 

ini dalam membangun mindset warga 

untuk melek IT didominasi oleh 

adanya kesadaran yang muncul secara 

subyektif, dimana dalam pembangunan 

kampung cyber ini dilakukan secara 

swadaya oleh warga kampung 

setempat. 

 

Fokus Permasalahan 

Berdasarkan uraian fenomena di 

atasmaka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul 

“Realitas Kampung Cyber” dimana 

fokus permasalahan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana konstruksi sosial 

warga Kampung RT 36, 

Taman, Patehan, Kraton, 

Yogyakarta melalui proses 

eksternalisasi yang melibatkan 

diri dalam masyarakat 

kampung cyber? 

2. Bagaimana konstruksi sosial 

warga Kampung RT 36, 

Taman, Patehan, Kraton, 

Yogyakarta melalui proses 

obyektivasi yang melibatkan 



diri dalam masyarakat 

kampung cyber? 

3. Bagaimana konstruksi sosial 

warga Kampung RT 36, 

Taman, Patehan, Kraton, 

Yogyakarta melalui proses 

internalisasi yang melibatkan 

diri dalam masyarakat 

kampung cyber? 

 

Konstruksi Sosial Peter L. Berger 

dan Thomas Luckman 

Melalui penelitian ini 

menggunakan teori konstruksi sosial 

yang dipelopori oleh Peter L. Berger 

dan Thomas Luckman dalam bukunya 

“Tafsir Sosial Kenyataan”. Seperti 

halnya sama yang dikenalkan dalam 

bukunya yang berjudul The Social 

Contruction of reality: a tretise in the 

sosioliogy of knowledge (1966) dimana 

teoritisi menggambarkan proses sosial 

yang tercipta didasarkan atas tindakan 

dan interaksinya antar individu untuk 

menciptakan secara continous reality 

yang dialami secara subyektif. Berger 

dan Luckman (1990:1) menjelaskan 

realitas sosial dengan memisahkan 

pemahaman antara ’kenyataan’ dan 

‘pengetahuan’. Sebagaimana 

kenyataan diartikan sebagai kualitas 

realitas akan fenomena yang dapat 

diakui keberadaannya, yang tidak 

tergantung pada kehendak kita sendiri. 

Sedangkan pengetahuan didefinisikan 

sebagai nilai kepastian yang 

menunjukkan bahwa realitas itu benar-

benar nyata dan memeiliki 

karakteristik yang spesifik. 

Berger dan Luckman lebih 

mengedepankan pandangan dialektika 

untuk melihat hubungan individu 

dengan masyarakat dalam struktur 

realitas sosial seperti yang dikatakan 

Berger dan Luckman (Bungin, 

2008:15) mengatakan bahwa individu 

dalam interaksinya dengan meninjau 

proses dialektika yang menciptakan 

tiga dimensi sosial untuk membentuk 

sebuah citra pada realitas kehidupan, 

diantaranya yaitu eksternalisasi, 

objektivasi, dan internalisasi. Sebagai 

makhluk sosial, dalam kesehariannya 

individu berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan individu lain, 

sehingga dalam tindakan objektif yang 

terbentuk atas kontruksi sosial yang 

terus menerus mampu membangun 

dirinya dalam dimensi subjektifitas. 

Individu mampu memberikan makna 

terhadap apa yang dilakukan ketika 

individu tersebut dikontruksi secara 

subjektif, sehingga terbentuk realitas 

dalam dimensi objektif dimana 

individu mampu memahami dunianya 

yang terlibat langsung di dalam 

interaksi tersebut. Kampung cyber 

dimana masyarakat di dalamnya sudah 

melek teknologi merupakan realitas 

yang ada pada Kampung RT 36, 

Taman, Patehan, Yogyakarta. Sebagai 

suatu fenomena di dunia cyber, 

masyarakat kampung tersebut 

memiliki dorongan yang berbeda-beda 

untuk mewujudkan masyarakat yang 

melek teknologi. 

Proses eksternalisasi dialami ketika 

produk sosial yang tercipta pada 

kehidupan masyarakat, kemudian 

individu beradaptasi dengan kondisi 

sosialnya agar menjadi bagian dari 

produk masyarakat tersebut. Proses 

dinamika sosial masyarakat 

merupakan produk manusia yang 

terus-menerus diproduksi selama 

proses eksternalisasi yang diciptakan 



melalui tindakan untuk kehidupan 

sehari-hari. Obyektivasi merupakan 

proses-proses dan makna-makna 

subyektif dengan mana dunia akal 

sehat intersubyektif terbentuk. 

Munculnya kesadaran atas kenyataan 

obyektif hadir secara terus menerus 

(intensional), dan mengarah kepada 

suatu obyek sehingga terjadi 

penyesuaian makna melalui 

pengetahuan akal sehat (common sense 

knowledge) yang merupakan 

pengetahuan yang dimiliki bersama 

dengan individu lain dalam kegiatan 

rutin yang normal sudah jelas dalam 

sendirinya dalam kehidupan sehari-

hari (Berger dan Luckman, 1990:34). 

Proses obyektivasi ini melahirkan 

sebuah proses pemahaman individu 

terhadap tatanan kelembagaan yang 

diobyektivasikan, sehingga hal inilah 

yang dapat disebut reifikasi kenyataan 

sosial yang menjadi bagian dari 

dirinya (Berger dan Luckman, 

1990:121). Ketiga, internalisasi 

dimana pengetahuan dan pemahaman 

masyarakat terhadap akses internet 

yang menerpa ke berbagai sektor 

bidang kehidupan menjadikan individu 

telah melalui proses internalisasi. 

Proses internalisasi ini merupakan 

proses pemahaman atau penafsiran 

yang langsung dari suatu peristiwa 

obyektif sebagai pengungkapan suatu 

makna (Berger dan Luckman, 

1990:177). Lahirnya pemahaman baru 

ini muncul dikarenakan adanya proses 

pengambil-alihan dunia yang telah 

tercipta sebagai produk manusia, 

kemudian individu memodifikasi 

kembali dunia tersebut dengan 

menciptakan ulang realitas dunianya 

secara kreatif (Bungin, 2008:19). 

Proses internalisasi ini dimana 

individu tidak sekedar untuk 

memahami proses subyektif yang 

diciptakan orang lain, akan tetapi 

individu juga memahami bentuk 

realitas atas dunianya sendiri yang 

diciptakan, sehingga munculnya 

kombinasi makna tentang kenyataan 

sosial yang dialaminya secara timbal 

balik. 

The Internet in Everyday Life 

Selanjutnya dalam penelitian ini 

didukung dengan teori “Internet 

Society” yang ditulis oleh Bakardjieva 

untuk melihat penggunaan internet di 

dalam kehidupan masyarakat sehari-

hari. Melalui teori Internet Society 

dapat didukungnya penelitian ini untuk 

melihat realitas yang ada bagaimana 

individu berproses dan beraktivitas 

melalui experience story seperti yang 

terungkap pada buku Bakardjieva 

(2005) tentang Internet Society dimana 

teknologi tidak hanya digunakan 

sebagai proses konsumsi, tetapi juga 

dapat digunakan untuk proses produksi 

dan reproduksi. Hal ini menjadikan 

masyarakat untuk terlibat aktif dalam 

memerankan fungsinya dalam proses 

sosial untuk menciptakan hubungan 

timbal balik yang berhubungan dengan 

pengetahuan dan kehidupannya. 

Menurut Bakardjieva (2005:103) 

kegiatan praktek dalam beraktivitas 

menggunakan teknologi langsung 

merupakan sumber penting dari 

tindakan pengguna dalam proses 

generative teknologi. Pengguna 

teknologi yang expert adalah 

seseorang yang mampu menggunakan 

teknologi berdasarkan pada 

pengetahuan dan keprofessionalannya 

dibandingkan dengan bidang ilmu lain. 



Adapun dua fitur karakteristik dari 

pengguna teknologi yang expert adalah 

seseorang yang memiliki kemampuan 

dan keterampilan yang diperoleh 

dalam sistem dunia teknologi dan 

mampu beroperasi di dunia lain. 

Masyarakat membeli komputer karena 

memiliki instrument tujuan yang jelas, 

karena mereka ingin hidup lebih dekat 

dengan teknologi. Adapun menurut 

Turkle dalam Bakardjieva (2005:104), 

tidak seberapa penting apa yang bisa 

dibuat dari adanya teknologi, 

melainkan bagaimana individu 

membuat bisa merasa intens dari 

pengalaman pengguna dengan 

komputer yang terkait dengan diri 

mereka. Menurut Harkam (1998) 

dalam Bakardjieva (2005:104) 

membedakan tiga jenis pengalaman 

pengguna teknologi: internet sebagai 

alat, internet sebagai tempat, dan 

sebagai menjadi perjalanan diri. 
 

Pendekatan Studi 

Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan fenomenologi yang 

berlandaskan terhadap pemikiran 

Husserl, dimana dalam metodologinya 

menjelaskan adanya tiga tahap dalam 

pengukuran realitas suatu fenomena, 

diantaranya yaitu menitikberatkan 

pada aksi intensi (intensionality), 

kesadaran (consciousness), dan 

pengalaman dalam dunia kehidupan 

manusia (experience life). Penelitian 

ini ditujukan kepada masyarakat 

kampung cyber Kampung RT 36, 

Taman, Patehan, Kraton, Yogyakarta. 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan fenomenologi dikarenakan 

untuk menguak atau membongkar 

realitas yang ada terhadap masyarakat 

kampung cyber. Terlebih peneliti juga 

ingin mengetahui bagaimana intensitas 

dan hubungan yang terjalin antara user 

dan teknologi dalam aktivitasnya 

menggunakan media internet dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

Penentuan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini ditujukan kepada 

warga masyarakat kampung cyber 

yang berlokasi di Taman, Patehan, 

Kraton, Yogyakarta, dikarenakan pada 

kampung ini sangat antusias dalam 

menerima media internet masuk ke 

dalam sektor kehidupan sehari-hari 

dan sampai sekarang warga kampung 

cyber masih aktif dalam pemanfaatan 

internet. 

 

Penentuan Subyek Informan 

Penelitian ini berfokus kepada 

pengambilan subyek informan 

menggunakan tipe purposive-

sampling. Adapun kriteria informan 

dalam penelitian adalah warga 

kampung RT 36, Taman, Patehan, 

Kraton, Yogyakarta yang memasang 

akses internet di rumah. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini juga menggunakan 

teknik pengumpulan data yang 

dilandaskan dari tiga proses yaitu 

wawancara mendalam, dimana dalam 

tahap wawancara ini peneliti 

melakukan proses interaksi secara face 

to face, akan tetapi selain itu peneliti 

juga menjalin interaksi untuk 

melakukan proses wawancara melalui 

media sebagai perantara. Hal ini 

digunakan untuk mendukung fakta 

yang ada sebagaimana informan 



mampu menggunakan media sebagai 

media komunikasi dengan peneliti. 

Teknik kedua yang dilakukan adalah 

observasi, dimana peneliti melakukan 

pengamatan dalam aktivitas informan 

dalam kesehariannya dalam 

beraktivitas apapun dan berinteraksi 

dengan media internet, selain itu 

peneliti juga mengamati proses 

interaksi melalui sosial media baik 

yang dimiliki secara pribadi atau 

keterlibatannya di group komunitas 

kampung cyber yang ada di akun 

facebook. 

 

Pembahasan 

Hasil penelitian ini melahirkan sebuah 

tiga moment dialektika yang terjadi di 

dalam aktivitas individu dalam realitas 

yang telah tercipta di Kampung cyber 

RT 36, Taman, Patehan, Yogyakarta, 

diantaranya yaitu eksternalisasi, 

obyektivasi, dan internalisasi. 

1. Proses Eksternalisasi Warga 

Kampung RT 36, Taman, 

Patehan, Kraton, Yogyakarta 

yang melibatkan dirinya 

dalam Masyarakat Kampung 

Cyber 

Charles dalam Abdulsyahani 

(2007) menyebutkan proses 

kesadaran melalui cerminan dari 

pandangan orang lain dapat 

didefinisikan sebagai “the looking 

glass self”, dimana adanya 

kesadaran diri yang timbul karena 

proses cerminan melalui interaksi 

sosial yang terjalin dengan individu 

lain yang mampu memberikan 

pengaruh bagi diri kita untuk serupa 

dengan dirinya (individu lain). 

Melalui proses interaksi ini yang 

mampu mendorong individu untuk 

ikut serta melampaui realitas yang 

telah tercipta di lingkungan 

sosialnya, sehingga individu 

tergerak untuk bisa melakukan 

penyesuaian diri terhadap 

lingkungannya. Seperti yang 

diungkapkan oleh HL, HR, ID, KK 

dan NN yang dalam lingkungan 

sosialnya sudah mulai mengenal 

dan menggunakan akses internet 

terlebih dahulu. Mayoritas informan 

yang terkait dalam penelitian ini 

sudah mulai mengenal media 

internet walaupun belum memiliki 

akses internet pribadi. 

Intelektual individu yang 

diwujudkan melalui lembaga 

pendidikan bukan lagi menjadi 

suatu modal besar, akan tetapi 

fasilitas yang memadai untuk 

kehidupan menuju masyarakat 

modern merupakan point tingkat 

kehidupan (Inkeles dalam Weiner 

1976). Seperti dalam hasil 

penelitian ini bahwa ID 

memberikan fasilitas laptop kepada 

masing-masing anaknya, hal ini 

dikarenakan ID menyadari bahwa 

memasuki zaman era informasi 

selalu diunggulkan dengan dunia IT 

dan media internet. Dalam dunia 

pendidikan pun, kedua anak ID 

sudah mulai menyadari akan 

kebutuhan hadirnya media internet 

untuk membantu dalam proses 

pembelajaran di kelas. Hal ini 

sesuai dengan teori yang disebutkan 

oleh Inkeles dalam Weiner (1976) 

sebagaimana kemampuan individu 

untuk hidup lebih maju tidak hanya 

ditentukan dari tingkat 

pengetahuan, tetapi fasilitas yang 

memadai untuk dapat 



mengembangkan secara pribadi 

keterampilan dalam beraktivitas 

menggunakan IT dan media 

internet. 

Pandangan dari ilmuwan 

psikologi yaitu Geert Hofstede 

(1984) dalam Nasrullah (2012: 16) 

yang menyebutkan budaya diartikan 

tidak sekedar sebagai respon yang 

sudah memasuki ke pemikiran 

manusia, melainkan juga sebagai 

jawaban atas respon tersebut dari 

proses interaksi manusia yang 

melibatkan pola manusia untuk 

merespon lingkungan dimana 

manusia itu berada. Berkaitan 

dengan hasil penelitian ini dimana 

informan yang dimaksud adalah RJ 

dan BS yang notabenenya belum 

mengenal bagaimana IT dan media 

internet itu sendiri sehingga di saat 

adanya perubahan sosial dan 

budaya di dalam lingkup tempat 

beliau tinggal, melalui proses 

interaksi dan komunikasi inilah 

yang mendorong beliau untuk ikut 

serta mengikuti perubahan 

kehidupan tersebut. Nasrullah 

(2012) bahwa sifat dasar manusia 

merupakan sesuatu yang tidak 

statis, yang mengalami proses 

perubahan tersebut sehingga 

terbentuk melalui latar belakang 

dan relasi sosial yang terjalin 

dengan individu lain.  

De Certeau (1984) dalam 

Bakarjieva (2005) kekuatan 

pengetahuan subyektif antar 

individu dapat berbeda sesuai 

dengan situasi biografi sosial untuk 

melakukan praktek langsung 

sebagai sumber penting dari 

aktivitas pengguna dalam proses 

generative teknologi informasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

perolehan pengetahuan tidak hanya 

sekedar didapatkan secara lisan 

melainkan pentingnya melakukan 

praktek melalui kegiatan pelatihan 

tentang pengenalan dan pemahaman 

bagaimana beraktivitas 

menggunakan media internet, 

sehingga pengguna akan 

melahirkan budaya baru melalui 

pemahaman dan pemikiran yang 

ideal. 

2. Proses Obyektivasi Warga 

Kampung RT 36, Taman, 

Patehan, Kraton, Yogyakarta 

yang melibatkan dirinya 

dalam Masyarakat Kampung 

Cyber 

Berger dan Luckman (1990) 

dalam Bungin, Burhan (2008:16) 

menjelaskan bahwa obyektivasi 

merupakan produk sosial yang 

terjadi dalam realitas intersubyektif 

masyarakat yang dilembagakan, 

individu untuk memanifestasikan 

dirinya ke dalam produk sosial yang 

telah diciptakan masyarakat dalam 

unsur dunia bersama. Objektivikasi 

inilah yang mengantarkan individu 

dalam mewujudkan realitas melalui 

pemikiran yang terekam 

didalamnya. Hal ini seperti yang 

dipaparkan oleh Martin dan 

Nakayama(1997) dalam Nasrullah 

(2012:31) yang menyimpulkan 

bahwa dimana persepsi 

interpersonal dan konsep diri 

tersebut memberikan makna baru 

dimana manusia sebagai individu 

memiliki pemilihan secara sadar 

untuk menilai realitas yang 

dihadapinya saat melakukan proses 



interaksi dengan individu atau 

kelompok masyarakat lain. Melalui 

proses interaksi dan ketanggapan 

dalam melihat realitas yang tercipta 

di lingkungan kampung cyber RT 

36, Taman, Patehan, Kraton, 

Yogyakarta dimana beliau berada, 

BS memandang bahwa kebutuhan 

akan pemahaman terhadap media 

internet itu sangat penting terlebih 

untuk kebutuhan anaknya yang 

masih menimba ilmu di sekolah 

pendidikan. 

Tredinnick, Luke (2008:124) 

dalam buku digital information 

culture bahwa hal yang mendasari 

untuk menyeimbangi kesenjangan 

digital meliput tiga unit partisipan 

dalam budaya yaitu uang, waktu, 

dan pendidikan. Keluaran gadget-

gadget yang selalu tampil dengan 

versi dan spesification terbarunya 

sudah menjadi nilai konsumtif yang 

tinggi, seperti yang diungkapkan 

oleh KK saat memasang akses 

internet di rumah yang tidak 

memiliki kendala di bagian 

financial. 

Poindexter (1999) dalam 

Sugihartati (2014:101) dimana 

menyatakan bahwa anggota 

generasi X sangat mirip dengan 

baby boomer, dimana generasi X 

ini termasuk ke dalam generasi 

baby bust (dalam umur 1965-1976) 

dalam penggunaan internet untuk 

kebutuhan hiburan atau 

entertainment, sehingga aktivitas 

yang dilakukan menggunakan 

media internet sekedar hanya untuk 

menemukan informasi yang 

berkaitan dengan entertainment 

atau untuk memenuhi kebutuhan 

pribadinya yang mengandung 

kegiatan untuk bersenang-senang 

atau untuk mendapatkan hiburan 

semata. Hal ini didukung dengan 

TT dimana beliau memasuki 

generasi Baby Bust yang dalam 

aktivitasnya menggunakan media 

internet sekedar sebagai aktivitas 

leisure untuk mendapatkan 

kesenangan 

Howard Rheingold (dalam 

Porter, David. 1997:24) 

mendefinisikan komunitas-

komunitas maya sebagai "agregasi 

sosial yang muncul dari net ketika 

cukup banyak orang melakukan 

diskusi-diskusi publik cukup lama, 

dengan perasaan manusia yang 

memadai, untuk membentuk 

jaringan hubungan pribadi di dunia 

maya”. Seperti yang dikutip oleh 

Dresang dan Kyungwon (2009) 

dalam Sugihartati (2014: 120) 

menjelaskan terdapat dua tipe 

partisipan online pada kaum muda 

yang dikendalikan oleh hubungan 

pertemanan dan partisipasi yang 

didorong oleh minat. Hal ini 

didukung oleh NN yang mulai 

menjalin komunitas virtual dengan 

termediasi jaringan internet 

memberikannya banyak 

pengetahuan dan informasi 

sehingga juga dapat memperluas 

hubungan dengan individu lain 

yang memiliki ketertarikan yang 

sama. Seperti halnya yang 

disampaikan oleh David Holmes 

dalam Nasrullah (2012: 60) bahwa 

setiap hari manusia selalu 

bersentuhan dengan teknologi dan 

pada kenyataannya saat ini kita 

hidup di dalam masyarakat 



informasi, dimana dalam keseharian 

individu membutuhkan informasi 

dari berbagai kebutuhannya. 

Kebebasan informan untuk 

memilih informasi dari berbagai 

sumber informasi yang tersedia di 

alamat website/link-link yang 

ditawarkan dalam media internet 

untuk menjadikan pengetahuan 

yang dapat mendominasinya. 

Kebebasan ini merupakan salah 

satu karakteristik pengguna net 

generation seperti penjabaran 

dalam Tapscott (2009) dalam 

Sugihartati (2014) yang 

menyatakan bahwa karakteristik 

pertama dalam net generation 

adalah freedom dan scrutiny. Sama 

halnya dengan yang dipaparkan 

oleh Bakardjieva (2005: 25) yang 

menyebutkan bahwa konsumer 

kreatif dalam penggunaan media 

internet adalah konsumer (klient 

internet) yang selalu 

mempertimbangkan penggunaan 

media internet untuk memberikan 

keuntungan yang maksimal. 

Masyarakat muda cenderung untuk 

memperlihatkan identitias dengan 

cara menciptakan informasi di 

dalam dunia virtual menggunakan 

wiki, blog, situs jejaring sosial 

dalam upaya pembentukan identitas 

mereka. Dalam bermedia internet, 

pengguna sering menjadi penyedia 

konten, tidak hanya untuk keteman-

temannya, tetapi juga untuk 

masyarakat luas, seperti yang 

dilakukan oleh HL dan NN saat 

beraktivitas menggunakan media 

internet juga untuk mempublis dan 

menyebarkan informasi untuk 

menjadi landasan masyarakat luas. 

3. Proses Internalisasi Warga 

Kampung RT 36, Taman, 

Patehan, Kraton, Yogyakarta 

yang melibatkan dirinya 

dalam Masyarakat Kampung 

Cyber 

George Hebert Mest dalam 

Santoso (2010:135) yang 

menyebutkan peran tersebut sebagai 

proses internalisasi, yang 

menghasilkan tindakan sosialisasi 

untuk memiliki kepribadian dinamis 

karena kepribadian individu akan 

dibentuk oleh yang bersangkutan 

sepanjang hidupnya hingga 

diekspresikan oleh individu tersebut 

di dalam bentuk tingkah laku 

individu sehari-hari. 

Tranformasi pembangunan 

adalah adanya keberlanjutan 

(continuity) dan perubahan 

(change), sehingga kedua konsep 

ini akan melahirkan dinamika baru 

dalam perkembangan masyarakat 

(Djojonegoro, 1996:7). Pernyataan 

KK dalam menyikapi 

perkembangan teknologi dapat 

membantu kampung RT 36, Taman, 

Patehan, Yogyakarta ingin 

mendapatkan identitas sehingga 

dapat unggul seperti kampung-

kampung yang lain, seperti yang 

suda dijelaskan oleh KC selaku 

Ketua RT setempat bahwa di 

sekeliling kampung RT 36, terdapat 

kampung yang unggul, yang selalu 

mendapatkan reward dari 

Pemerintah Yogyakarta atas 

kemampuan dan keunggulannya 

untuk memajukan nilai dan citra 

kampung tersebut, seperti kampung 

batik, kampung lingkungan, dll. 

Sehingga di sini KK juga sebagai 



salah satu penggerak pembangunan 

Kampung cyber untuk mewujudkan 

masyarakat yang melek IT dan 

media internet agar kampung cyber 

dapat maju lebih unggul dan setara 

demi memajukan kesejahteran 

warga.  

Alch (2000) dalam Sugihartati 

(2014:101) yang mengkaji net 

generation dimana dalam kajian 

tersebut menyimpulkan bahwa 

kebutuhan dari net generation ini 

untuk mengatur lingkungan mereka, 

mendapatkan informasi dengan 

instan cepat dan mudah serta 

meluangkan waktu untuk diri 

mereka sendiri. Seperti yang 

diungkapkan melalui hasil 

wawancara HL dimana untuk 

kebutuhan pembelajaran di kelas 

pun HL membutuhkan akses 

internet pribadi karena dalam 

lingkungan belajar di sekolahpun 

sudah berorientasi menuju ke global 

media internet. 

Bakarjieva (2005:131) yang 

menjelaskan bahwa ketidakpastian 

atau ketidakpuasan pekerjaan 

mendorong aspek individu untuk 

mempunyai motivasi menggunakan 

media internet, untuk menghadapi 

tantangan intelektual dan melalui 

beraktivitas dengan media internet 

merupakan cara pintas untuk 

mendapatkan informasi pekerjaan 

dan melakukan bisnis potensial. 

Seperti yang dilakukan oleh BS 

bahwa pekerjaannya yang sering 

berjualan burung di pasar dirasa 

kurang maksimal penghasilannya 

karena jaringan konsumen yang 

hanya terbatas, berbeda dengan 

apabila berinteraksi melalui media 

online jaringan konsumen yang 

didapat lebih luas.  

Sugihartati (2014) menyebutkan 

bahwa di era post-industrial dimana 

masyarakat tidak pernah akan lepas 

dengan kehadiran teknologi 

informasi dalam setiap aspek 

kehidupan yang dapat mengubah 

pola kehidupan dan gaya hidup 

masyarakat melalui media internet. 

Seperti yang diungkapkan oleh KK 

bahwa dengan kecanggihan 

teknologi informasi dan jaringan 

internet dapat mengubah style dan 

gaya hidup KK dalam 

menggunakan akses e-banking 

sehingga dapat digunakan untuk 

segala macam pembayaran berbasis 

online di setiap kebutuhan apapun 

yang menghendaki untuk menjalin 

hubungan dengan IT, seperti 

pembayaran listrik, telepon, beli 

pulsa, online shop, transfer saldo, 

dll. Seperti halnya didukung dengan 

pernyataan oleh Tredinnick, Luke 

(2008:30) yang menyebutkan 

bahwa kini perubahan pengalaman 

masa kanak-kanak dipengaruhi oleh 

efek akan adanya perkembangan 

teknologi media baru. Seperti 

halnya yang dialami oleh HR dan 

KK atas kesadarannya untuk 

mengenalkan anaknya dengan 

media baru yaitu ICT dengan 

memutarkan video melalui youtube 

dan download musik atau film 

dengan bantuan media internet. 

Melalui pengamatan Cowan 

(1983) dalam Bakarjieva 

(2005:156) bahwa teknologi 

domestik menambahkan satu 

bidang pekerjaan baru bagi seorang 

ibu untuk menjaga dan mengontrol 



mereka melalui perkembangan 

anak-anak saat beraktivitas 

menggunakan media internet. Sama 

halnya yang dilakukan oleh ID saat 

memberikan kontrol akses terhadap 

anaknya agar dapat terhindar dari 

pengaruh negative dalam bermedia 

internet dengan cara melakukan 

komunikasi untuk memberikan 

pengarahan bagaimana beraktivitas 

menggunakan media internet secara 

kritis dan bijak. 

4. Penggolongan Konstruksi 

Sosial terhadap Realitas 

Masyarakat Cyber 

Dari hasil lapangan yang 

dilakukan peneliti untuk 

mengetahui bagaimana hubungan 

yang terjalin antara user dan 

teknologi terhadap informan di 

Kampung RT 36, Taman, Patehan, 

Yogyakarta untuk membangun 

kesadarannya dengan beraktivitas 

menggunakan media internet dapat 

menghasilkan tipikasi atas dua 

model yang membedakan individu 

dalam pengalamannya dengan 

media internet, yang dibedakan 

menjadi dua model yang 

membedakan individu dalam 

pengalamannya beraktivitas 

menggunakan media internet, yaitu 

open IT-minded dan orientation IT-

minded. Adapun matriks hasil 

tipikasi ini dapat dijabarkan pada 

tabel berikut ini: 

 

 
Tabel 1 

Tipologi tabel matriks konstruksi sosial masyarakat kampung cyber RT 36, 

Taman, Patehan, Kraton, Yogyakarta terhadap akses media internet 
 

Proses Dialektika Aspek Analisis Open-IT-Minded Person Orientation IT-Minded 

Person 

EKSTERNALISASI Pengetahuan dasar Individu cenderung pasif 

dalam pengenalan media 

ICT dan tidak 

mempunyai passion 

Individu cenderung 

memiliki passion di 

bidang IT sehingga skill 

tentang penggunaan IT 

sudah mulai tertanam 

dalam dirinya 

Preferensi dalam 

penggunaan media 

internet 

Cenderung melakukan 

penyesuaian diri dengan 

lingkungan sosialnya di 

kampung cyber, sehingga 

cenderung untuk 

menampilkan dirinya 

untuk menunjukkan 

individu yang melek IT 

Cenderung meninjau dari 

kepentingan di bidang 

pekerjaan maupun bidang 

pendidikan yang mampu 

menuntun dan 

memberikan akses 

kemudahan di era 

informasi, dengan 

meninjau segala dimensi 

kepentingan selalu 

mengarah ke dunia IT. Hal 

yang membangun untuk 



menggunakan akses 

internet: 

 Lingkungan sosial 

 Bidang pendidikan 

 Bidang 

pekerjaan/bisnis 

 Dunia hiburan 

Cara pandang 

dirinya dalam 

menilai media 

internet 

Cenderung mengikuti 

perkembangan zaman 

untuk menuju masyarakat 

modern tanpa 

mempertimbangkan 

kebutuhannya, sekedar 

ingin melepaskan 

identitas bahwa dirinya 

sudah melek IT 

Cenderung 

mempertimbangkan dunia 

pendidikan dan karier di 

pekerjaan atau bisnisnya 

yang dapat dikembangkan 

dengan media internet 

sehingga dapat 

mempermudahkannya 

dalam beraktivitas. 

Mengetahui peluang dan 

pentingnya bidang yang 

selalu mengarah ke dunia 

IT dan internet. Tidak 

hanya sekedar mengenal 

tetapi harus mampu 

mempraktekan aktivitas 

dan kebutuhannya dengan 

media internet 

OBYEKTIVASI Implikasinya 

terhadap 

pengetahuan yang 

diperoleh saat 

berpengalaman 

menggunakan 

akses internet 

 Memandang media 

internet sebagai media 

yang dapat 

memberikan 

kemudahan dan dapat 

mengangkat 

identitas/untuk 

pencitraan dirinya. 

 

 Memandang media 

internet sebagai media 

yang dapat memberikan 

pengaruh positif dan 

negative, sehingga 

pemikiran sudah 

terbentuk dengan kritis 

menghadapi berbagai 

fenomena atau 

informasi yang 

ditemuinya di media 

internet. Individu cukup 

selective menerima 

segala bentuk informasi 

dan hal-hal yang lain. 

Interaksi dengan 

individu lain 
 Menambah jaringan 

hanya sekedar untuk 

memperluas 

pertemanan, 

berkomunikasi dan 

beradaptasi 

 Jaringan semakin 

meluas melalui 

beraktivitas dengan 

dunia internet, yang 

tidak hanya sekedar 

menjadi media 



penggunaan dengan 

media baru. 

 

komunikasi tetapi 

didominasi untuk 

melakukan proses 

sharing informasi terkait 

passion/minatnya yang 

sama dengan individu 

lain. Sehingga 

berkomunikasi dengan 

menambah jaringan 

untuk menambah 

pengetahuan, ilmu dan 

pengalaman yang 

bernilai positif. 

 Pengalaman yang 

diperoleh 
 Tidak banyak 

mendapatkan manfaat 

yang besar selama 

pengalamannya 

menggunakan internet. 

Penggunaannya 

dengan media internet 

hanya secara fisiknya, 

tetapi kebutuhan dan 

pengetahuannya tidak 

mampu diekplor lebih 

melalui media 

internet. Mengikuti 

trend baru tetapi tidak 

mampu 

mempraktekkannya. 

 Mendapatkan 

pengalaman yang 

bermanfaat dalam 

menggunakan akses 

internet. Melalui 

pengetahuan dan 

kemampuannya mampu 

berjelajah di media 

internet sesuai dengan 

kebutuhannya 

INTERNALISASI Kemampuan 

untuk menghadapi  

perkembangan 

zaman 

 Menggunakan akses 

internet hanya untuk 

kepentingan pribadi, 

tidak mampu 

membangun kesadaran 

atau mempengaruhi 

orang lain untuk 

menuju melek IT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Membangun 

pengetahuan dan 

keterampilan kepada 

generasi berikutnya atau 

pihak lain untuk ikut 

serta mampu melek IT 

dengan memberikan 

pengarahan yang positif 

dan pengontrolan yang 

baik.(Mengkontruksikan 

kembali pemahaman, 

pengetahuan, dan 

kemampuan dalam 

bermedia internet 

kepada lingkungan 

sosialnya  untuk melek 

IT) .   



Kontrol akses  Perangkat komputer 

diletakkan di ruang 

tengah agar mudah di 

control 

 Bersembunyi untuk 

melakukan pengecekan 

historis dalam 

penggunaan media 

internet untuk 

menghindari pengaruh 

negative 

Dedikasi dalam 

kehidupan sehari-

hari 

 Consumer no 

creativity, dimana 

individu hanya 

merasakan apa yang 

dikonsumsinya 

melalui media 

internet. 

 

 Consumer creativity, 

dimana individu sebagai 

klient media internet 

tidak hanya 

memanfaatkannya 

sebagai media 

konsumsi, melainkan 

melalui media internet 

dirinya mampu 

menciptakan produksi. 

Oleh karena itu hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa dalam upaya 

pembangunan warga Kampung RT 36, 

Taman, Patehan, Yogyakarta dalam 

menunjang perkembangan IT dan 

media internet membentuk sebuah 

kampung cyber dimana warga diajak 

untuk ikut menuju masyarakat cyber 

dalam beraktivitas di kehidupan 

sehari-hari. Terlihat bahwa realitas 

Kampung Cyber melahirkan dua tipe 

masyarakat yaitu masyarakat open-IT-

minded dan masyarakat oriented-IT-

minded. Masyarakat open-IT-minded 

telah membangun dirinya untuk sudah 

mendekatkan dirinya dengan 

kecanggihan ICT. Pemikirannya sudah 

mulai terbuka untuk menggunakan 

media internet, akan tetapi terdapat 

juga masyarakat yang dalam 

kesehariannya telah terpacu dan 

berorientasi dengan menggunakan 

media internet untuk memudahkan 

segala aktivitasnya. Dalam 

kesehariannya penggunaan media 

internet tidak akan pernah lepas. Tidak 

hanya cukup untuk mengenal 

perkembangan ICT, akan tetapi dapat 

diimplementasikan di dalam aktivitas 

keseharianya. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa pembangunan 

kampung cyber ini dapat menjadi pilot 

project bagi seluruh kampung atau 

desa di berbagai wilayah yang ingin 

mengembangkan kemampuan 

masyarakat untuk melek IT dan media 

internet, dengan melihat berbagai 

sosio-biografi dari masing-masing 

karakter masyarakat. 

Temuan dari penelitian ini 

didukung dengan jurnal yang erat 

kaitannya dengan proyek 

pembangunan desa cyber di 

Madagaskar yang juga memberikan 

dorongan baru untuk mengajak 

masyarakat melek IT dan menerima 

keterbukaan media baru. Seperti yang 

terungkap bahwa proyek 

pembangunan Madagaskar's ICT 

Village adalah model terpadu yang 

dirancang dan didukung oleh 

organisasi internasional yang penting 



(termasuk FAO, IFA, ITU, UNDESA, 

UNDP, UNESCO, Bank Dunia) yang 

merupakan bagian dari proyek Dewan 

Penasihat. Proyek ini bertujuan untuk 

menciptakan model pembangunan 

berkelanjutan yang melawan 

kemiskinan di tingkat masyarakat 

melalui penggunaan yang bijaksana 

dari teknologi informasi komputer dan 

semua teknologi baru. Penerapan 

Madagaskar's ICT Village ini meliputi 

beberapa tahapan yang harus dicapai 

agar desa ini menjadi desa yang 

mandiri dan maju, tahapan tersebut 

dimulai dari penyediaan peralatan ICT 

dasar berupa PC dan konektivitas yang 

berupa teleport, WIFI untuk seluruh 

wilayah, dan peralatan teleconference. 

Melaksanakan pelatihan sumber daya 

manusia, pemberian pelayanan 

broadband di berbagai sektor 

(telemedicine, e-learning, e-work, e-

commerce, e-government, dll), sampai 

pada tahap start up yaitu desa sudah 

terbuka terhadap pengalaman baru, 

kaya akan pengetahuan, sadar identitas 

budaya dan sosial, dan dirangsang 

untuk memberikan nilai nyata bagi 

perusahaan pertanian dan produk 

kerajinan. 

 

Saran 

1. Untuk penelitian selanjutnya 

dapat diteliti kembali dengan 

menggunakan pendekatan krits 

dan menitikberatkan kepada 

perilaku dan pengembangan 

IT-minded terhadap digital 

native di Kampung RT 36, 

Taman, Patehan, Yogyakarta. 

2. Dapat menjadi wacana baru 

dalam mepertimbangkan untuk 

mengembangkan layanan 

perpustakaan yang berbasiskan 

karakteristik masyarakat. 

3. Saran selanjutnya adalah warga 

kampung cyber harus terus 

meningkatkan kemampuan dan 

keahliannya dalam bermedia 

internet menuju masyarakat 

untuk berorientasi terhadap IT-

minded, dengan 

berkembangnya ICT dapat 

merubah sistem tata kelola di 

tingkat RT (e-RT/RW) secara 

online untuk semakin 

menjadikan kampung RT 36, 

Taman, Patehan, Yogyakarta 

menuju kampung cyber baik 

dari tingkat SDM maupun 

dalam sistem tata kelolan 

segala bidang di RT setempat. 
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