
II. TINJAUAN PUSTAKA

A.Tinjauan Tentang Gender

1. Pengertian Gender

Kata gender dalam istilah bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa

Inggris, yaitu ‘gender’. Jika dilihat dalam kamus bahasa Inggris, tidak secara jelas

dibedakan pengertian antara sex dan gender. Seringkali gender dipersamakan

dengan seks ( jenis kelamin- laki-laki dan perempuan).

Istilah, ’gender’ pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk

memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat

sosial budaya dengan pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan

pendefinisian yang berasal dari cir-ciri fisik biologis. Dalam ilmu sosial orang

yang  juga sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender ini

adalah Ann Oakley (1972). Sebagaimana Stoller, Oakley mengartikan gender

sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang

dibangun oleh kebudayaan manusia.
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Pada sumber lain, Oakley (1972) dalam Sex,Gender and Society menuturkan

bahwa gender berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan.

Perbedaan biologis merupakan perbedaan jenis kelamin (sex) adalah kodrat Tuhan

maka secara permanen berbeda dengan pengertian gender. Gender merupakan

behavioral differences (perbedaan perilaku) antara laki-laki dan perempuan yang

dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan

melainkan diciptakan oleh manusia (bukan kodrat) melalui proses sosial dan

kultural yang panjang. Dalam The Cultural Construction of Sexuality

sebagaiamana diuraikan oleh Caplan (1987) bahwa behavioral differences

(perbedaan perilaku) antara perempuan dan laki-laki bukanlah sekedar biologis,

namun melalui proses kultural dan sosial. Dengan demikian, genderdapat berubah

dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu, bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan

jenis kelamin biologis akan tetap tidak berubah ( Nugroho, 2008 :1-3).

Sedangkan konsep gender lainnya menurut Mansour Fakih , yakni suatu sifat yang

melekat pada kaum laki-laki  maupun perempuan yang dikonstruksi secara social

maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik,

emosional, atau keibuan.  Sementara laki-laki dianggap: kuat, rasional, jantan,

perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan.

Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara ada juga

perempuan yang kuat, rasional, perkasa.

Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat

ke tempat yang lain. Misalnya saja di zaman dahulu di suatu suku tertentu
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perempuan lebih kuat dari laki-laki, tetapi pada zaman yang lain dan di tempat

yang berbeda laki-laki yang lebih kuat. Juga, perubahan bisa terjadi dari kelas ke

kelas masyarakat yang berbeda. Di suku tertentu, perempuan kelas bawah di

pedesaan lebih kuat dibandingkan kaum laki-laki. Semua hal yang dapat

dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu

ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu

kelas yang lain, itulah yang dikenal dengan konsep gender (Fakih, 2001: 13).

2. Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin

Pengertian jenis kelamin yaitu pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin

manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin

tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis kelamin laki-laki adalah manusia yang

memiliki atau yang memiliki daftar seperti berikut ini :

laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala/jakun (kala

menjing) dan memroduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat

reproduksi  seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memroduksi telur ,

memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis

melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara

biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang

melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah

dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan

atau kodrat
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Sedangkan konsep lainnya adalah konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat

pada kaum laki-laki  maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun

kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik,

emosional, atau keibuan.  Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan,

perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan.

Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara ada juga

perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat

terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Misalnya saja di

zaman dahulu di suatu suku tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki, tetapi

pada zaman yang lain dan ditempat yang berbeda laki-laki yang lebih kuat. Juga,

perubahan bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Di suku

tertentu, perempuan kelas bawah di pedesaan lebih kuat dibandingkan kaum laki-

laki. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki,

yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat

lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas yang lain, itulah yang dikenal dengan

konsep gender (Fakih, 2001 : 8-9)

Gender berbeda dengan seks. Seks adalah jenis kelamin laki-laki dan perempuan

dilihat secara biologis. Sedangkan gender adalah perbedaan laki-laki dan

perempuan secara sosial, masalah atau isu yang berkaitan dengan peran,

perilaku,tugas, hak dan fungsi yang dibebankan kepada perempuan dan laki-laki.

Biasanya isu gender muncul sebagai akibat suatu kondisi yang menunjukkan

kesenjangan gender (Suharti, 1995 dalam Tanti Hermawati,2007).



17

3. Perbedaan Gender Melahirkan Ketidakadilan

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak

melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities) Namun, yang menjadi

persoalan, ternyata persoalan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan,

baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan

gender merupan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan

menjadi korban dari siatem tersebut.

Untuk memahami bagaiman perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan

gender, dapat dilihat melalui pelbagai manifestasi ketidakadilan yang ada.

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan,

yakni: Marginalisasi atau proses pemiskinsn ekonomi, subordinasi atau anggapan

tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui

pelabelan negative, kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih

banyak (burden), serta sosialisasi ideology nilai peran gender. Manifestasi

ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling berkaitan dan

berhubungan, saling mempengaruhi secara dialektis. Tidak ada satupun

manifestasi ketidakadilan gender yang lebih penting, lebih esensial, dari yang lain.

a. Marginalisasi Perempuan

Proses marginalisasi, yang mengakibatkan kemiskinan, sesungguhnya banyak
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sekali terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki dan

perempuan, yang disebabkan oleh berbagai kejadian, misalnya penggusuran,

bencana alam atau proses eksploitasi. Namun ada salah satu bentuk pemiskinan

atas satu jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan, disebabkan oleh gender.

Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme

proses marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender tersebut. Dari

segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran

agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

b. Subordinasi Perempuan

Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan.

Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan

tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan

perempuan pada posisi yang tidak penting.

.c. Stereotipe

Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu

kelompok tertentu. Misalnya, penandaan yang berawal dari asumsi bahwa

perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya,

maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan

stereotipe ini. Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami oleh perempuan

masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya.
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d. Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan (violence) adalah serangan atau invasi (assault) terhadap fisik ataupun

integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesame manusia pada

dasarnya berasala dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu

jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang

disebabkan oleh bias gender ini di sebut gender-related violence. Pada dasarnya,

kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam

masyarakat.

e. Beban Kerja

Banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga

kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari membersihkan dan

mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi hingga memelihara

anak. Dikalangan keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus ditanggung

oleh perempuan sendiri. Terlebih-lebih jika si perempuan  tersebut harus bekerja,

maka ia memikul kerja ganda.

Bias gender yang mengakibatkan beban kerja tersebut seringkali diperkuat dan

disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa

pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai jenis “ pekerjaan perempuan”,

seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan nilai lebih rendah dibandingkan
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dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai “pekerjaan lelaki”, serta

dikategorikan sebagai “bukan produktif” sehingga tidak diperhitungkan dalam

statistik ekonomi negara ( Fakih , 2001 : 12-23 ).

4. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender dapat juga berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki

maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai

manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum,

ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, dan pertahanan keamanan nasional

(hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender  ditandai dengan tidak adanya

diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga dengan demikian antara

perempuan dan laki-laki memilik akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol

atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari

pembangunan. Memiliki akses berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk

menggunakan sumber daya dan memiliki wewenangan untuk mengambil

keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki

kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas

penggunaan sumber daya.
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Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap kaum laki-

laki dan perempuan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada lagi pembakuan

peran, beban ganda, subordinasi, marjinalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan

maupun laki-laki ( Nugroho, 2008 : 27-28 ).

5. Gender dan Teknologi

Bila kita membicarakan teknologi seolah-olah teknologi milik kaum laki-laki saja.

Misalnya hanya laki-lakilah yang dapat menciptakan teknologi yang canggih

seperti pesawat terbang, komputer, motor, mobil dsb. Rendahnya perempuan

dalam perkembangan sains dan teknologi diakui atau tidak disebabkan oleh

rendahnya tingkat pendidikan perempuan secara umum. Meskipun di kota-kota

besar banyak sekali perempuan yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi, tetapi

kalau dalam skala makro keterwakilan perempuan di bidang sains dan tehnologi

masih dirasa kurang.

Menurut sebuah artikel dalam portal mediaindonesia.com edisi Jumat 27

November 2009 , Cornelius Eko Susanto menyebutkan bahwa di bidang

pendidikan, kesenjangan gender terlihat dari tingkat buta aksara perempuan yang

mencapai 10,22 persen. Jumlah ini tentu lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah

buta aksara kaum pria yang telah dapat ditekan menjadi 6 persen. Selain itu,

jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh perempuan lebih rendah dari laki-

laki. Sehingga tidak heran jika muncul stigma bahwa perkembangan sains dan

tehnologi hanya menjadi dominasi bagi kaum laki-laki. Sedangkan perempuan

hanya diberikan posisi sebagai pengguna teknologi (Susanto : 2009).
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Di Indonesia, pada Maret 2008, jumlah penduduk miskin menurut kriteria BPS

adalah 34,96 juta atau 15,42% dari jumlah penduduk Indonesia. Setengah dari

jumlah penduduk Indonesia adalah perempuan dan perempuan sebagai kepala

rumah tangga merupakan kelompok yang dominan di kalangan perempuan

miskin. Kira-kira 22,2 juta penduduk miskin hidup di perdesaan dan 12,76 juta

hidup di perkotaan. Kenyataan itu menunjukkan perempuan dalam masyarakat

miskin kadang-kadang adalah kelompok yang paling marginal yang hidup di

bawah garis kemiskinan. Karakteristik dari marginalisasi sosial itu bukan hanya

karena kelompok itu tidak menikmati manfaat iptek (Hasta P., : 2009).

Dimas Satrio Budi Utomo peneliti pada  Pusat studi Gender UII mensinyalir

adanya anggapan bersama dalam masyarakat bahwa teknologi adalah identik

dengan dunia laki-laki (maskulin) kalaupun perempuan (Feminin) ada didalamnya

dia hanya sebagai pemanfaat teknologi bukan mengambil peran yang produktif.

Sebagimana kita ketahui sekarang ini bahwasanya akibat dari stigma ” Teknologi

Maskulin” di dalam teknologi, perempuan hanya dijadikan sebagai obyek, bahkan

terkadang perempuan sering kali didiskriminasikan. Sebagai contohnya di dalam

pendidikan khususnya teknik kecenderungan di beberapa SMK ataupun

Universitas lebih didominasi laki-laki. Perempuan lebih mengambil pada sisi yang

dianggap lebih soft dan minim resiko seperti teknik informatika, tehnik kimia atau

teknik industri. Semua ini diakibatkan oleh stigmatisasi masyarakat tentang

teknologi merupakan dunia laki-laki sehingga perempuan tidak boleh terlalu

banyak berkembang di dunia tersebut, hal ini sering disebut ”kekerasan Simbolis”



23

oleh Pierre Bourdieu. Selain kekerasan simbolis yang akan terjadi ketika

Teknologi hanya dimaknai sebagai dunia laki-laki, tentu saja ini adalah bentuk

ketidak adilan dan diskriminasi gender buat perempuan, sudah seharusnya kita

memberikan peran yang sama tanpa dibatasi dengan stigma masyarakat dalam

dunia apapun termasuk dengan dunia teknologi. Adanya stigmatisasi masyarakat

anggapan ”Teknologi Maskulin” karena ini merupakan salah satu bentuk bias

gender dalam teknologi (Utomo: 2009).

Teknologi sebagai produk sosial, termasuk internet tidak bebas nilai atau budaya.

Tingkat kompabilitas antara nilai dan norma teknologi dengan nilai atau norma

(yang dianut) penggunanya sangat menentukan pola penggunaan teknologi

tersebut. Nilai dari sebagian besar barang dan jasa teknologi informasi dan

komunikasi (TIK) cenderung yang lebih maskulin merupakan salah satu penyebab

kesenjangan digital yang terkait gender. Sebuah penelitian Kementerian Negara

Pemberdayaan Perempuan RI, pada bidang teknologi, khususnya TIK diperoleh

hasil bahwa teknologi informasi dan komunikasi masih sangat dekat dengan

identitas laki-laki sedangkan perempuan sering kali hanya sebagai objek.

Sedangkan kuantitas jumlah perempuan hampir separuh dari penduduk Indonesia

yang merupakan potensi jika diberdayakan dengan baik.

Hasil penelitian ini dikuatkan oleh Maguire (2001). Hasil studinya dilakukan oleh

Academy for Educational Development. Dari data sekitar 30 negara, terlihat

bahwa pengguna internet di negara-negara berkembang kurang dari 1 persen dari

total populasi. Sedangkan wanita pengguna internet hanya 22 persen di Asia, 38

persen di Amerika Latin, 6 persen di Timur Tengah, dan hanya sedikit di Afrika.
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Pengguna internet dari kalangan wanita tersebut lebih banyak berasal dari daerah

perkotaan, berpendidikan tinggi, dan sebagian besar menggunakan komputer

dalam pekerjaan rutin di perkantoran. Berbagai kendala yang dihadapi kaum

perempuan dalam mengakses teknologi informasi di antaranya tingkat

ketrampilan dan pendidikan yang rendah, masalah bahasa, keterbatasan waktu,

masalah biaya akses internet, keterbatasan lokasi fasilitas koneksi, norma budaya

dan sosial, serta keterampilan manajemen dan komputer yang tidak memadai.

(Putera : 2009).

B. Tinjauan Tentang Internet

1. Pengertian Internet

Internet merupakan tempat terhubungnya berbagai mesin komputer yang

mengolah informasi di dunia ini, baik berupa server, komputer pribadi,

handphone, PDA,dan lain sebagainya. Masing-masing mesin ini bekerja sesuai

dengan fungsinya, baik sebagai penyedia layanan yang biasa disebut server

maupun pengguna yang disebul client. Berbagai jenis komputer yang jumlahnya

mencapai jutaan, terhubung melalui jaringan yang disebut internet ini (Febrian,

2008 : 2)

Internet merupakan singkatan dari Interconnection Networking. The network of

the networks. Diartikan sebagai a global network of computer networks atau

sebuah jaringan komputer dalam skala global/mendunia. Jaringan komputer ini

berskala internasional yang dapat membuat masing-masing komputer saling

berkomunikasi. Network ini membentuk jaringan inter-koneksi (Inter-connected
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network) yang terhubung melalui protokol TCP/IP. Dikembangkan dan diuji coba

pertama kali pada tahun 1969 oleh US Department of  Defense dalam proyek

ARPAnet. (Kamus Istilah Komputer dan Teknologi Informasi, : 2009)

Secara fisik internet tak lain adalah sekumpulan komputer yang tersebar di seluruh

dunia yang dihubungkan satu dengan yang lain melalui jaringan komunikasi

satelit global dan kabel telepon lokal. Di sisi lain internet merupakan sebuah ruang

informasi dan komunikasi budaya yang menembus batas-batas negara,

mempercepat penyebaran, pertukaran ilmu dan gagasan di kalangan ilmuwan dan

cendekiawan di seluruh penjuru dunia (W.J Severin dan J.W Tankard, 2005 : 11).

2. Sejarah Perkembangan Internet

a. Sejarah Perkembangan Internet di Dunia

Cikal Bakal jaringan internet yang kita kenal sekarang ini pertama kali

dikembangkan tahun 1969 dengan nama ARPAnet (US Defense Advanced

Research Projects agency) oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat.

Kejadian ini dua bulan setelah Neil Amstrong melangkah ke Bulan.

Sebelum tahun 1960 pertanyaan utama dalam penyelenggaraan suatu sistem

komunikasi komputer adalah “Bagaimana mentransmisikan data melewati suatu

medium komunikasi dengan andal dan efisien”. Hasil dari perkembangan ini

adalah teori informasi, teori sampling, dan beberapa konsep pengeloloaan signal.

Pada pertengahan tahun 1960 dimulai era packet switching, dan pertanyaan pada

riset komunikasi komputer menjadi: ”bagaiamana menyediakan suatu jasa
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komunikasi melewati jaringn-jaringan yang berbeda yang saling terhubung”. Hasil

dari perkembangan ini adalah pengembangan teknologi internetwork, model

protocol layer, datagram dan stream transport service, dan paradigma client

server. Internetworking adalah merupakan suatu abstraksi yang kuat yang

memperbolehkan pembahasan kompleksitas dari teknologi komunikasi beragam

di bawahnya. Dengan menyembunyikan detail setiap perangkat keras jaringan dan

menyediakan suatu lingkungan komunitas tingkat tinggi.

ARPAnet dibangun dengan sasaran untuk membuat jaringan komputer yang

tersebar untuk mneghindari pemusatan informasi di satu titik yang dipandang

rawan untuk dihancurkan bila terjadi peperangan. Dengan cara ini diharapakan

apabila suatu bagian dari jaringan  terputus, maka jalur yang melalui jaringan

tersebut secara otomatis dipindahkan ke saluran lainnya.

Langkah awalnya  dimulai dengan gebrakan besar yang dilakukan UCLA,

sewaktu komputer pertama dikoneksikan ke ARPANET. ARPANET sebdiri

dikoneksikan ke empat site, satu diantaranya ke UCLA ini, selainnya ke Stanford

research Institute (SRI), UC Santa Barbara, dan University of Utah. Internet

mulai digunakan untuk kepentingan akademis dengan menghubungkan beberapa

perguruan tinggi tersebut.

Pada awalnya internet berasal dari sebuah jaringan komputer yang terdiri dari

beberapa komputer yang dihubungkan dengan kabel, sehingga membentuk sebuah

jaringan(network).
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Kemudian jaringan-jaringan tersebut saling dihubungkan lagi sehingga

membentuk inter-network. Untuk bisa berhubungan dengan jaringan inter-

network tersebut, sedikitnya kita harus mempunyai terminal (komputer) dlam

sebuah jaringan lokal (network) yang mempunyai sambungan ke jaringan lain.

Pada tahun 1977, terdapat lebih dari seratus mainframe dan komputer mini yang

terkoneksi ke ARPANET yang sebagian besar masih di Universitas. Dengan

adanya fasilitas ini,memungkinkan dosen-dosen dan mahasiswa dapat saling

berbagi informasi satu dengan lainnya tanpa perlu meninggalkan komputer

mereka.

Di awal tahun 1980-an, ARPANET terpecah menjadi dua jaringan, yakni

ARPANET dan MILnet (sebuah jaringan militer), akan tetapi keduanya

mempunyai hubungan sehingga komunikasi antarjaringan tetao dapat dilakukan.

Pada mulanya jaringan interkoneksi ini disebut DARPA Internet , tapi lama-

kelamaan disebut Internet saja.

Kemudian langkah ini disusul dengan dibukanya layanan Usenet dan Bitnet yang

memungkinkan internet diakses melalui sarana komputer pribadi (PC). Protokol

standar TCP/IP mulai diperkenalkan pada tahun 1982, disusul dengan penggunaan

sistem DNS (Domain Name Service) pada 1984.

Di tahun 1986 lahir National Science Foundation Network (NSFNET), yang

menghubungkan para periset di seluruh negeri dengan 5 buah pusat super

komputer. Jaringan ini kemudian berkembang untuk menghubungkan berbagai
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jaringan akademis lainnyayang terdiria atas universitas dan konsorsium-

konsorsium riset. NSFNET mulai menggantikan ARPANETsebagai jaringan riset

utama di Amerika. Pada bulan Maret 1990 ARPANET secara resmi dibubarkan.

Pada saat NSFNET dibangun, berbagai jaringan internasional didirikan dan

dihubungkan ke NSFNET. Australia, negara-negara Skandinavia, Inggris,

Perancis, Jerman, Kanada dan jepang segera bergabung (Febrian, 2008 : 28-29)

Pada awalnya, internet hanya menawarkan layanan berbasis teks, meliputi remote

access, email/messaging, maupun diskusi melalui Mailing List. Layanan berbasis

grafis seperti World Wide Web (WWW) saat itu masih belum ada. Yang ada

hanyalah layanan yang disebut Gopher yang dalam beberapa hal mirip seperti web

yang kita kenal saat ini, kecuali sistem kerjanya yang masih berbasis teks.

Kemajuan berarti dicapai pada tahun 1990 ketika World Wide Web mulai

dikembangkan oleh CERN (Laboratorium Fisika Partikel di Swiss) berdasarkan

proposal yang dibuat oleh Tim Berners-Lee. Namun demikian, WWW browser

yang pertama baru lahir dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1992 dengan

nama Viola. Viola diluncurkan oleh Pei Wei dan didistribusikan bersama CERN

WWW. Tentu saja web browser yang pertama ini masih sangat sederhana, tidak

secanggih browser modern yang kita gunakan saat ini.

Terobosan berarti lainnya terjadi pada 1993 ketika InterNIC didirikan untuk

menjalankan layanan pendaftaran domain. Bersamaan dengan itu, Gedung Putih

(White House) mulai online di Internet dan pemerintah Amerika Serikat

meloloskan National Information Infrastructure Act. Penggunaan internet secara

komersial dimulai pada 1994 dipelopori oleh perusahaan Pizza Hut, dan Internet
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Banking pertama kali diaplikasikan oleh First Virtual. Setahun kemudian,

Compuserve, America Online, dan Prodigy mulai memberikan layanan akses ke

Internet bagi masyarakat umum (M.Sutiyadi dkk., 2007).

Saat ini, terdapat lebih dari 4.000.000 host internet di seluruh dunia. Sejak tahun

1988, Internet tumbuh secra eksponensial, yang ukurannya kira-kira berlipat-

ganda setiap tahunnya.

b. Sejarah Perkembangan Internet di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu bangsa pertama di Asia yang bergabung dalam

dengan jaringan UUCP ( Unix-to Unix copy). Simpul utama UUCP adalah

indovax, sedang simpul kedua adalah indogtw. Kedua simpul tersebut terhubung

ke KAIST, Korea, dan SEISMO, yang akhirnya terhubung ke UUNET di

Virginia, Amerika Serikat pada akhir tahun 1985.

Sekitar tahun 1980-an berdirilah suatu jaringan yang menghubungkan 5

universitas melalui fasilitas dial-Up yang disebut UNInet. Kelima Universitas

tersebut adalah yaitu Universitas Indonesia (UI, Jakarta), Universitas Terbuka

(UT, Jakarta), Institut Teknologi Bandung (ITB, Bandung), Universitas Gajah

Mada (UGM, Yogykarta), dan Institut Teknologi Surabaya (ITS, Surabaya).

Jaringan ini melewatkan maksimum data sebesar 2Mb perbulan. Pada akhirnya

jaringan ini tidak dapat berkembang karena kurangnya dana dan infrastruktur

yang belum memadai.
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Dalam kurun waktu akhir tahun 1980-an, berbagai jenis program dan rencana

jaringan berkembang. Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN)

membangun jaringan nasional dengan teknologi paket radio yang diberi nama

JASIPAKTA. Jaringan ini merupakan jaringan kelas B yang pertama di Indonesia.

Pada waktu itu para pengguna radio amatir telah mulai menggunakan komputer

untuk komunikasi internasional. Sementara itu Dewan Riset Nasional (DRN)

menginisiasi studi perbandingan untuk mengimplementasikan suatu jaringan Imu

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Nasional yang nantinya dikenal dengan

anama IPTEKnet. Ketika itu Bulletin Board System (BBS) juga dipergunakan

secar luas.

Pada awal tahun 1990-an, infrastruktur jaringan nasioanl masih dalam tahap awal,

sehingga hampir tidak ada interaksi antar-institusi untuk memecahkan masalah

ini. Akhirnya pada bulan Mei 1992 diadakan pertemuan informal antara BPP

Teknologi, LAPAN, STT Telkom dan Universita Indonesia (UI) untuk membahas

permaslahan jaringan ini. Kelompok ini akhirnya dikenal dengan nama

Paguyuban.

Sebagai kelanjutan dari pertemuan tersebut terjadilah kerja sama antar institusi

anatara lain pembangunan link radio antara LAPAN dan BPPT pada bulan Mei

1992 dengan laju pertukaran data sebesar 100 Kb per jam yang dipergunakan

untuk e-mail, FTP, dan usenet news. Pada bulan Juni 1992 Universitas Indonesia

membuka kembali jaringan UUCP untuk umum. Jaringan ini telah beroperasi

sejak era UNInet tahun 1980-an. Untuk mengatasi masalah biaya komunikasi
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internasional yang sangat tinggi, kapada para pengguna diberlakukan penarifan.

Sambungan UUCP merupakan satu-satunya sambungan komunikasi internasional

yang tersedia untuk umum hingga tahun 1994. Jaringan ini dipergunakanoleh

berbagai institusi pemerintah, penelitian, pendidikan, dan komersil.

Akhirnya pada tahun1994 Internet masuk ke Indonesia. Top Level Domain ID

primer yang dibangun di server UUNET pada bulan Juli 1992 dipindahkan ke

ADFA. Kemudian server Domain tingkat dua (Second Level Domain) dibangun

pula untuk mendaftar domain ac.id, go.id, dan or.id.

Pada bulan Juni 1994 jaringan Iptek nasioanl IPTEKnet sabagai Internet Service

Provider (ISP) yang pertama di Indonesia  terhubung ke Internet dengan kapasitas

bandwith sebesar 64 Kbps. Konsep dan desain IPTEKnet diuji coba telebih dahulu

dengan dibentuknya  Mikro IPTEKnet sebagai embrio dari IPTEKnet  sejak

buloan April 1993. Mikro IPTEKnet ini menghubungkan 6 simpul penyedia

informasi (BPPT, Biro Pusat Statistik, Litbang-Departemen Kesehatan, PDII-

LIPI, PUSDATA-Departemen Perindustrian, Pustaka-Litbang Departemen

Pertanian). Pengelolaan IPTEKnet diserahkan kepada BPP Teknologi. Pada 10

November 1994 pengelolaan second level domain go.id diserahkan kepada

IPTEKnet ( Febrian, 2008 : 30-32 ).

3. Aplikasi Internet

Internet sebenarnya mengacu kepada istilah untuk menyebut sebuah jaringan,

bukannya suatu aplikasi tertentu. Karenanya, internet tidaklah memiliki manfaat

apa-apa tanpa adanya aplikasi yang sesuai. Internet menyediakan beragam
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aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Setiap aplikasi berjalan

diatas sebuah protocol tertentu. Istilah "protokol" di internet mengacu pada satu

set aturan yang mengatur bagaimana sebuah aplikasi berkomunikasi dalam suatu

jaringan. Sedangkan software aplikasi yang berjalan diatas sebuah protokol

disebut sebagai aplikasi client. Di bagian ini, kita akan berkenalan secara sepintas

dengan aplikasi-aplikasi yang paling sering dimanfaatkan oleh pengguna internet

(M.Sutiyadi, dkk., 2007).

a. WWW (World Wide Web)

Dewasa ini, WWW atau yang sering disebut sebagai "web" saja adalah

merupakan aplikasi internet yang paling populer. Demikian populernya hingga

banyak orang yang keliru mengidentikkan web dengan internet.

Secara teknis, web adalah sebuah sistem dimana informasi dalam bentuk teks,

gambar, suara, dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah internet webserver

dipresentasikan dalam bentuk hypertext. Informasi di web dalam bentuk teks

umumnya ditulis dalam format HTML (Hypertext Markup Language). Informasi

lainnya disajikan dalam bentuk grafis (dalam format GIF, JPG, PNG), suara

(dalam format AU, WAV), dan objek multimedia lainnya (seperti MIDI,

Shockwave, Quicktime Movie, 3D World).

Web dapat diakses oleh perangkat lunak web client yang secara populer disebut

sebagai browser. Browser membaca halaman-halaman web yang tersimpan dalam

webserver melalui protokol yang disebut HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Dewasa ini, tersedia beragam perangkat lunak browser. Beberapa diantaranya
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cukup populer dan digunakan secara meluas, contohnya seperti Microsoft Internet

Explorer, Mozilla Firefox, maupun Opera, namun ada juga beberapa produk

browser yang kurang dikenal dan hanya digunakan di lingkungan yang terbatas.

Seiring dengan semakin berkembangnya jaringan internet di seluruh dunia, maka

jumlah situs web yang tersedia juga semakin meningkat. Hingga saat ini, jumlah

halaman web yang bisa diakses melalui internet telah mencapai angka miliaran.

Untuk memudahkan penelusuran halaman web, terutama untuk menemukan

halaman yang memuat topik topik yang spesifik, maka para pengakses web dapat

menggunakan suatu search engine (mesin pencari). Penelusuran berdasarkan

search engine dilakukan berdasarkan kata kunci (keyword) yang kemudian akan

dicocokkan oleh search engine dengan database (basis data) miliknya. Dewasa

ini, search engine yang sering digunakan antara lain adalah Google

(www.google.com) dan Yahoo (www.yahoo.com) (M.Sutiyadi, dkk., 2007 ).

b. Electronic Mail/Email/Messaging

Email atau kalau dalam istilah Indonesia, surat elektronik, adalah aplikasi yang

memungkinkan para pengguna internet untuk saling berkirim pesan melalui

alamat elektronik di internet. Para pengguna email memilki sebuah mailbox (kotak

surat) elektronik yang tersimpan dalam suatu mailserver. Suatu Mailbox memiliki

sebuah alamat sebagai pengenal agar dapat berhubungan dengan mailbox lainnya,

baik dalam bentuk penerimaan maupun pengiriman pesan. Pesan yang diterima

akan ditampung dalam mailbox, selanjutnya pemilik mailbox sewaktu-waktu

dapat mengecek isinya, menjawab pesan, menghapus, atau menyunting dan

mengirimkan pesan email.
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Layanan email biasanya dikelompokkan dalam dua basis, yaitu email berbasis

client dan email berbasis web. Bagi pengguna email berbasis client, aktifitas per-

emailan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak email client, misalnya

Outlook Express atau Thunderbird. Perangkat lunak ini menyediakan fungsi-

fungsi penyuntingan dan pembacaan email secara offline (tidak tersambung ke

internet), dengan demikian, biaya koneksi ke internet dapat dihemat.

Koneksi hanya diperlukan untuk melakukan pengiriman (send) atau menerima

(recieve) email dari mailbox. Sebaliknya, bagi pengguna email berbasis web,

seluruh kegiatan per-emailan harus dilakukan melalui suatu situs web. Dengan

demikian, untuk menggunakannya haruslah dalam keadaan online. Email berbasis

web biasanya disediakan oleh penyelenggara layanan email gratis seperti

googlemail (www.gmail.com) atau YahooMail (mail.yahoo.com).

Beberapa pengguna email dapat membentuk kelompok tersendiri yang diwakili

oleh sebuah alamat email. Setiap email yang ditujukan ke alamat email kelompok

akan secara otomatis diteruskan ke alamat email seluruh anggotanya. Kelompok

semacam ini disebut sebagai milis (mailing list). Sebuah milis didirikan atas dasar

kesamaan minat atau kepentingan dan biasanya dimanfaatkan untuk keperluan

diskusi atau pertukaran informasi diantara para anggotanya. Saat ini, salah satu

server milis yang cukup banyak digunakan adalah Yahoogroups (M.Sutiyadi,

dkk., 2007).
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c. File Transfer

Fasilitas ini memungkinkan para pengguna internet untuk melakukan pengiriman

(upload) atau menyalin (download) sebuah file antara komputer lokal dengan

komputer lain yang terhubung dalam jaringan internet. Protokol standar yang

digunakan untuk keperluan ini disebut sebagai File Transfer Protocol (FTP).

FTP umumnya dimanfaatkan sebagai sarana pendukung untuk kepentingan

pertukaran maupun penyebarluasan sebuah file melalui jaringan internet. FTP

juga dimanfaatkan untuk melakukan prose upload suatu halaman web ke

webserver agar dapat diakses oleh pengguna internet lainnya.

Secara teknis, aplikasi FTP disebut sebagai FTP client, dan yang populer

digunakan saat ini antara lain adalah Cute FTP dan WS_FTP, Aplikasi-aplikasi ini

umumnya dimanfaatkan untuk transaksi FTP yang bersifat dua arah (active FTP).

Modus ini memungkinkan pengguna untuk melakukan baik proses upload

maupun proses download. Tidak semua semua server FTP dapat diakses dalam

modus aktif. Untuk mencegah penyalahgunaan--yang dapat berakibat fatal bagi

sebuah server FTP—maka pengguna FTP untuk modus active harus memiliki hak

akses untuk mengirimkan file ke sebuah server FTP. Hak akses tersebut berupa

sebuah login name dan password sebagai kunci untuk memasuki sebuah sistem

FTP server. Untuk modus passive, selama memang tidak ada restriksi dari

pengelola server, umumnya dapat dilakukan oleh semua pengguna dengan modus

anonymous login (log in secara anonim). Kegiatan mendownload software dari

Internet misalnya, juga dapat digolongkan sebagai passive FTP (M.Sutiyadi, dkk.,

2007 ).
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d. Remote Login

Layanan remote login mengacu pada program atau protokol yang menyediakan

fungsi yang memungkinkan seorang pengguna internet untuk mengakses (login)

ke sebuah terminal (remote host) dalam lingkungan jaringan internet. Dengan

memanfaatkan remote login, seorang pengguna internet dapat mengoperasikan

sebuah host dari jarak jauh tanpa harus secara fisik berhadapan dengan host

bersangkutan. Dari sana ia dapat melakukan pemeliharaan (maintenance),

menjalankan sebuah program atau malahan menginstall program baru di remote

host.

Protokol yang umum digunakan untuk keperluan remote login adalah Telnet

(Telecommunications Network). Telnet dikembangkan sebagai suatu metode yang

memungkinkan sebuah terminal mengakses resource milik terminal lainnya

(termasuk hard disk dan program-program yang terinstall didalamnya) dengan

cara membangun link melalui saluran komunikasi yang ada, seperti modem atau

network adapter. Dalam hal ini, protokol Telnet harus mampu menjembatani

perbedaan antar terminal, seperti tipe komputer maupun sistem operasi yang

digunakan.

Aplikasi Telnet umumnya digunakan oleh pengguna teknis di internet. Dengan

memanfaatkan Telnet, seorang administrator sistem dapat terus memegang

kendali atas sistem yang ia operasikan tanpa harus mengakses sistem secara fisik,

bahkan tanpa terkendala oleh batasan geografis.
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Namun demikian, penggunaan remote login, khususnya Telnet, sebenarnya

mengandung resiko, terutama dari tangan-tangan jahil yang banyak berkeliaran di

internet. Dengan memonitor lalu lintas data dari penggunaan Telnet, para cracker

dapat memperoleh banyak informasi dari sebuah host, dan bahkan mencuri data-

data penting sepert login name dan password untuk mengakses ke sebuah host.

Kalau sudah begini, mudah saja bagi mereka-mereka ini untuk mengambil alih

sebuah host. Untuk memperkecil resiko ini, maka telah dikembangkan protokol

SSH (secure shell) untuk menggantikan Telnet dalam melakukan remote login.

Dengan memanfaatkan SSH, maka paket data antar host akan dienkripsi (diacak)

sehingga apabila "disadap" tidak akan menghasilkan informasi yang berarti bagi

pelakunya (M.Sutiyadi, dkk., 2007 ).

e. IRC (Internet Relay Chat)

Layanan IRC, atau biasa disebut sebagai "chat" saja adalah sebuah bentuk

komunikasi di intenet yang menggunakan sarana baris-baris tulisan yang

diketikkan melalui keyboard. Dalam sebuah sesi chat, komnunikasi terjalin

melalui saling bertukar pesan-pesan singkat. kegiatan ini disebut chatting dan

pelakunya disebut sebagai chatter. Para chatter dapat saling berkomunikasi secara

berkelompok dalam suatu chat room dengan membicarakan topik tertentu atau

berpindah ke modus private untuk mengobrol berdua saja dengan chatter lain.

Kegiatan chatting membutuhkan software yang disebut IRC Client, diantaranya

mIRC, Yahoo Messenger, Gtalk, MSN Messenger.

Ada juga beberapa variasi lain dari IRC, misalnya apa yang dikenal sebagai MUD

(Multi-User Dungeon atau Multi-User Dimension). Berbeda dengan IRC yang
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hanya menampung obrolan, aplikasi pada MUD jauh lebih fleksibel dan luas.

MUD lebih mirip seperti sebuah dunia virtual (virtual world) dimana para

penggunanya dapat saling berinteraksi seperti halnya pada dunia nyata, misalnya

dengan melakukan kegiatan tukar menukar file atau meninggalkan pesan.

Karenanya, selain untuk bersenang-senang, MUD juga sering dipakai oleh

komunitas ilmiah serta untuk kepentingan pendidikan (misalnya untuk

memfasilitasi kegiatan kuliah jarak jauh). Belakangan, dengan semakin tingginya

kecepatan akses internet, maka aplikasi chat terus diperluas sehingga komunikasi

tidak hanya terjalin melalui tulisan namun juga melalui suara (teleconference),

bahkan melalui gambar dan suara sekaligus (videoconference) (M.Sutiyadi, dkk.,

2007 ).

C. Tinjauan tentang Technology Acceptance Model (TAM)

Menurut Jogiyanto (2007:111), Salah satu teori tentang penggunaan sistem

teknologi informasi yang dianggap sangat berpengaruh dan umumnya digunakan

untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi

informasi adalah model penerimaan teknologi (Technology Acceptance Model /

TAM ). Teori Ini pertama kali diperkenalkan oleh Davis (1986). Teori ini

dikembangkan oleh Ajzen dan Fishbein (1980).

1.Konsep Model penerimaan Teknologi

Model penerimaan teknologi (Technology Acceptance Model atau TAM)

merupakan salah satu model penerimaan teknologi informasi yang akan

digunakan oleh pemakai. Model penerimaan teknologi  atau Technology
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Acceptance Model (TAM) dikembangkan oleh Davis et al. (1989) berdasarkan

model TRA

Model TRA dapat diterapkan karena keputusan yang dilakukan oleh individu

untuk menerima suatu teknologi sistem informasi merupakan tindakan sadar yang

dapat dijelaskan dan diprediksi oleh minat perilakunya. TAM menambahakan dua

konstruk utama ke dalam model TRA. Dua konstruksi utama ini adalah

penerimaan pengguna terhadap manfaat internet (perceived usefulness atau

disingkat PU) dan kemudahan penggunaan persepsian (perceived ease of use atau

disingkat PEOU). TAM berargumentasi bahwa penerimaan individual terhadap

sistem teknologi informasi ditentukan oleh dua konstruk tersebut.

Penerimaan pengguna terhadap manfaat internet ( perceived usefulness / PU ) dan

kemudahan penggunaan persepsian (perceived ease of use / PEOU) keduanya

mempunyai pengaruh ke minat perilaku (behavioral intention). Pemakai teknologi

akan mempunyai minat menggunakan teknologi (Minat perilaku) jika merasa

sistem teknologi bermanfaat dan mudah digunakan.

Penerimaan pengguna terhadap manfaat internet (perceived usefulness / PU ) juga

mempengaruhi  kemudahan penggunaan persepsian (perceived ease of use /

PEOU) tetapi tidak sebaliknya. Pemakai sistem akan menggunakan sistem jika

sitem bermanfaat baik sistem itu mudah digunakan atau tidak mudah digunakan.

Sistem yang sulit digunakan akan tetap digunakan jika pemakai merasa bahwa

sistem masih berguna.



40

Model TAM dapat dilihat pada bagan 1 berikut ini:

Karena TAM dimaksudkan untuk penggunaan teknologi, maka perilaku

(behavior) di TAM dimaksudkan sebagai perilaku penggunaan teknologi. Oleh

karena itu TAM juga banyak dituliskan lebih spesifik pada penggunaan teknologi

sebagai berikut ini.

Kegunaan
persepsian
( perceived
usefulness /

PU)

Kemudahan
penggunaan
persepsian
(Perceived

Ease of  Use /
PEOU)

Sikap
terhadap
Perilaku
(Attitude
toward

behavior)

Minat
Perilaku

( Behavioral
Intention)

Perilaku
(Behavior)
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Bagan 2. Model TAM

(Jogiyanto, 2007 : 111-113)

2. Konstruk-Konstruk di TAM

Technology Acceptance Model atau (TAM) yang pertama yang belum

dimodifikasimenggunakan lima konstruk utama. Keliama konstruk ini adlah

sebagai berikut.

1. Penerimaan pengguna terhadap manfaat internet ( Perceived Usefulness

atau PU ).

2. Kemudahan penggunaan persepsian ( Perceived Ease of Use atau PEOU ).

3. Sikap terhadap perilaku (Attitude towards behavior) atau sikap

menggunakan teknology (Attitude towards using technology).

Kegunaan
persepsian
( perceived

efulness / PU)

Kemudahan
penggunaan
persepsian
(Perceived

Ease of  Use /
PEOU)

Sikap terhadap
menggunakan

teknologi
(Attitude

towards Using
Technology)

behavior)

Minat Perilaku
Menggunakan

Teknologi
( Behavioral
Intention to

Use)

Penggunaan
Teknologi

sesungguhnya
(Actual

Technology
Use)
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4. Minat perilaku ( behavioral intention ) atau minat perilaku menggunakan

teknologi ( behavioral intention to use).

5. Perilaku ( behavior) atau penggunaan teknologi sesungguhnya / Actual

technology use (Jogiyanto, 2007 : 113-114).

a. Penerimaan pengguna terhadap manfaat internet ( Perceived

Usefulness atau PU )

Penerimaan pengguna terhadap manfaat (Perceived Usefulness atau PU)

didefinisikan sebagai sejauh mana sesorang percaya bahwa menggunakan suatu

teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaannya ( ”as the extent to which a

person believes that using a technology will enhance her or his performance.”)

Dari definisinya, diketahui bahwa penerimaan pengguna terhadap manfaat (

Perceived Usefulness atau PU ) merupakan suatu kepercayaan (belief)tentang

proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, jika sesorang meras percaya

bahwa sistem informasi berguna maka ia akan menggunakannya. Sebaliknya jika

sesorang merasa percaya bahwa sistem informasi kurang berguna maka dia tidak

akan menggunakannya.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konstruk penerimaan

pengguna terhadap manfaat (Perceived Usefulness atau PU) mempengaruhi secara

postip dan signifikan terhadap penggunaan sitem Informasi (misalnya Davis,1989;

Chau, 1996; Igbaria et al.,1997; Sun, 2003). Penelitian-penelitian sebelumnya
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menunjukkan bahwa penerimaan pengguna terhadap manfaat (Perceived

Usefulness atau PU ) merupakan konstruk yang paling signifikan dan penting

yang mempengaruhi sikap (attitude), minat ( behavioral intention), dan perilaku (

behavior ) di dalam menggunakan teknologi dibandingkan konstruk lainnya

(Jogiyanto, 2007 : 114-115).

b. Penerimaan pengguna terhadap Kemudahan  Penggunaan

(Perceived Ease of Use atau PEOU )

Penerimaan pengguna terhadap kemudahan  penggunaan ( Perceived Ease of Use

atau PEOU ) didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa

menggunakan suatu teknologi akan bebas usaha. Dari definisinya, dketahui bahwa

konstruk penerimaan pengguna terhadap kemudahan  penggunaan ( Perceived

Ease of Use atau PEOU ) ini juga suatu kepercayaan (belief) tentang proses

pengambilan keputusan. Jika sesorang merasa percaya bahwa sistem informasi

mudah digunakan maka dia akan mengunakannya. Sebaliknya jika seseorang

merasa percaya bahwa sistem informasi tidak mudah digunakan maka dia tidak

menggunakannya.Penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa

konstruk penerimaan pengguna terhadap kemudahan  penggunaan (Perceived

Ease of Use atau PEOU ) mempengaruhi sikap (attitude), minat ( behavioral

intention), dan perilaku ( behavior ) di dalam menggunakan teknologi

dibandingkan konstruk lainnya (Jogiyanto, 2007 :115).
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c. Sikap terhadap perilaku (Attitude towards behavior) atau sikap

menggunakan teknology (Attitude towards using technology)

Sikap terhadap perilaku (Attitude towards behavior) didefinisikan oleh Davis et

al. (1989) sebagai perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus

melakukan perilaku yang akan ditentukan. Sikap terhadap perilaku (Attitude

towards behavior) didefinisikan juga oleh Mathieson (1991) sebagai evaluasi

pemakai tentang ketertarikannya menggunakan sistem.

Hasil penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sikap (Attitude) ini

tidak mempunyai berpengaruh yang signifikan ke minat perilaku (behavioral

intention). Oleh karena itu, beberapa penelitian yang menggunakan TAM tidak

memasukkan konstruk siakp (attitude) di dalam modelnya (Jogiyanto, 2007 : 116)

d. Minat perilaku ( behavioral intention ) atau minat perilaku

menggunakan teknologi ( behavioral intention to use)

Minat Perilaku ( behavioral intention ) adalah suatu keinginan (minat) sesorang

untuk melakukan suatu perilku tertentu. Seseorang akan melakukan sesuatu

perilaku jika mempunyai keinginan atau minat ( behavioral intention).

Hasil-hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa minat perilaku (behavioral

intention) merupakan prediksi yang baik dari penggunaan teknologi oleh pemakai

sistem misalnya adalah penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Davis et al.,

1989; Taylor dan Todd, 1995; Venkatesh dan Davis, 2000 (Jogiyanto, 2007 : 116)
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e. Perilaku

Perilaku (behavior) adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam

konteks penggunan sistem teknologi informasi, perilaku (behavior) adalah

penggunaan sesungguhnya ( actual use) dari teknologi. Karena penggunan

sesungguhnya tidak dapat diobservasi oleh peneliti yang menggunakan

pertanyaan, maka penggunaan sesungguhnya ini banyak diganti dengan nama

pemakaian persepsian (perceived usage). Davis (1989) menggunakan pengukuran

pemakaian sesungguhnya (actual usage), dan Igbaria et al (1995) menggunakan

pengukuran pemakaian persepsian ( perceived usage) yang diukur sebagai jumlah

waktu yang digunakan untuk berinteraksi dengan suatu teknologi dan frekuensi

penggunaannya. Szajna (1994) menyarankan menggunakan penggunaan

dilaporkan-sendiri (self-reported usage) sebagai pengganti penggunaan

sesungguhnya actual usage (Jogiyanto, 2007 : 117).

D.Tinjauan Penelitian Terdahulu tentang Adopsi  Internet ,TAM, dan

Gender

1. Penelitian Oleh Fathul Wahid

Penelitian tentang perbedaan pola adopsi Internet di Indonesia pernah dilakukan

oleh Fathul Wahid (2005). Penelitiannya berjudul Apakah Perempuan Indonesia

terbelakang dalam adopsi internet?: Temuan Empiris. Penelitian ini secara umum

dilakukan untuk memahami adopsi Internet di Indonesia menggunakan
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Technology Acceptance Model (TAM) yang dimodifikasi dari Davis et al. Dengan

menambahkan variabel eksternal. Variabel penelitiannya adalah:

1. Penerimaan pengguna terhadap manfaat internet ( Perceived

Usefulness atau PU ).

2. Kemudahan penggunaan persepsian ( Perceived Ease of Use atau

PEOU ).

3. Sikap terhadap perilaku (Attitude towards behavior) atau sikap

menggunakan teknology (Attitude towards using technology).

4. Minat perilaku ( behavioral intention ) atau minat perilaku

menggunakan teknologi ( behavioral intention to use).

5. Perilaku ( behavior) atau penggunaan teknologi sesunggunhnya (

Actual technology use)

6. Eksternal Variabel. Dalam hal ini Fathul Wahid memasukkan aspek

demografi seperti Latar belakang pendidikan, umur, gender dan

pengeluaran perbulan.

Tujuan penelitiannya yang pertama  ialah menginvestigasi perbedaan-perbedaan

dalam adopsi internet, mengidentifikaasi faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi

Internet, dan meneliti perbedaan pola penggunaan (adopsi) Internet antara laki-

laki dan perempuan.

Fathul Wahid menggunakan sampel penelitian 714 mahasiswa sebagai

responden. Mahasiswa tersebut terdiri dari berbagai latar belakang jurusan,

angkatan dan perguruan tinggi. Metode sampling yang digunakan adalah

convenience sampling.
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Temuan Fathul Wahid dari penelitiannya antara lain ialah secara umum tingkat

adopsi pengguna internet perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Pertama, tingkat adopsi pengguna Internet laki-laki di Indonesia lebih tinggi

dibandingkan tingkat adopsi di kalangan perempuan. Hal ini sangat mungkin

dipengaruhi oleh fleksibiltas akses yang dimiliki laki-laki lebih tinggi

dibandingkan yang dimiliki perempuan. Dengan demikian, temuan penelitian ini

juga menjadi bukti empiris atas klaim yang banyak beredar bahwa di Indonesia,

adopsi teknologi informasi di kalangan perempuan cenderung tertinggal.

Kedua, terdapat perbedaan faktor yang mempengaruhi adopsi Internet di kalangan

laki-laki dan perempuan. Manfaat yang dipersepsikan (Perceived of

Usefullness/PU) lebih mempengaruhi laki-laki dalam mengadopsi Internet, sedang

adopsi di kalangan pengguna perempuan lebih dipengaruhi oleh kemudahan yang

dipersepsikan (Perceived Ease of Use / PEOU).

Ketiga, pola penggunaan Internet di kalangan pengguna laki-laki berbeda dengan

pola di kalangan pengguna perempuan. Penggunaan Internet untuk keperluan

terkait studi, e-mail, dan mengakses situs universitas, membaca media massa

online, serta chatting merupakan yang dominan di kalangan laki-laki. Di kalangan

perempuan, penggunaan Internet yang paling dominan adalah untuk keperluan

terkait studi, e-mail, mengakses situs universitas, dan chatting. Meskipun terdapat

kemiripan dalam hal akses, namun secara umum tingkat penggunaan di kalangan

perempuan lebih rendah dibandingkan tingkat penggunaan di kalangan laki-laki.

Keempat, tingkat adopsi Internet yang masih rendah dilihat dari durasi online

terutama dipengaruhi oleh biaya akses yang masih sangat mahal. Kualitas

infrastruktur yang menyebabkan kecepatan akses lambat juga dilaporkan menjadi
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salah satu penghambat adopsi Internet di Indonesia, di samping kemampuan

Bahasa Inggris yang secara umum masih lemah.

2. Penelitian Oleh Majang Palupi dan Heru Kurnianto Tjahjono

Palupi dan Tjahjono (2008) dari Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

melakukan penelitian yang berjudul “Aplikasi Technology Acceptance Model

(TAM) Dengan Mempertimbangkan Gender Pada Perilaku Penggunaan

Internet”. Penelitian ini dilakukan dilakukan di Yogyakarta. Subjek penelitiannya

adalah karyawan (66 responden) dan mahasiswa ( 77 responden) dengan teknik

pengambilan sampel convieinence sampling. Variabel penelitiannya terdiri ats 4

variabel yaitu: Manfaat (PU), Kemudahan (PEOU), Gender, dan Minat

(Intention).

Secara spesifik studi ini menemukan peran penting gender dalam menjelaskan

penggunaan internet. Hasil studi menemukan bahwa terdapat peran gender

signifikan sebagai variabel pemoderasian di dalam pengembangan model TAM.

Kontribusi peran gender sebagai variabel pemoderasian secara umum

meningkatkan kemampuan TAM dalam menjelaskan variabel minat berperilaku

menggunakan teknologi informasi. Hasil empiris menjelaskan bahwa terdapat

perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menjelaskan pengaruh manfaat

dan kemudahan pada minat berperilaku menggunakan Internet.
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Studi ini juga  memberikan dukungan empiris pada teori TAM dalam konteks

penggunaan Internet oleh karyawan dan mahasiswa. Manfaat (PU) dan

kemudahan (PEOU) merupakan determinan penting yang menjelaskan minat

berperilaku menggunakan Internet.

3. Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

Secara metodis, penelitian ini hampir sama dengan kedua penelitian di atas.

Namun, berbeda dalam subjek dan jumlah variabel penelitiannya. Subjek dalam

penelitian ini adalah Siswa SLTA (remaja berusia 16-18 thun yang duduk di

bangku MA), sedangkan kedua penelitian diatas subjek penelitiannya adalah

mahasiswa dan karyawan. Meskipun kedua-duanya menggunakan metode TAM

sebagai alat analisis penelitian mereka, kedua penelitian di atas memiliki

perbedaan satu sama lain, baik metode analisis data maupun jumlah variabel

penelitiannya. Penelitian Fathul Wahid (2005) merupakan penelitian penerapan

TAM. Sedangkan, penelitian Palupi dan Tjahjono lebih kepada pengujian

replikasi teori TAM (2008).

Perbedaan lainnya ialah, dua penelitian terdahulu diatas menggunakan teknik

aksidental (convienence) untuk memperoleh sampel penelitian. Sedangkan dalam

penelitian ini metode penarikan sampel yang digunakan adalah teknik Cluster

Sampling. Teknik ini digunakan karena subjek penelitian  cenderung homogen,

karena sampel sebelumnya dikelompokkan bersarkan:

1. Sekolah yang memiliki Laboraturium komputer dan terkoneksi ke internet

( MAN 1 Bandarlampung)
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2. Sekolah yang memiliki laboraturium komputer saja dan tidak terkoneksi

ke Internet (MAS Al-Hikmah).

3. Sekolah yang tidak memiliki laboraturium komputer atau memiliki namun

jumlalahnya tidak memadai (MAS Al-Asy’ariyah Panjang)

Kemudian dikelompokkan lagi berdasarkan kelas (10 dan 11). Penelitian ini

berupaya menggambarkan pola adopsi internet. Selanjutnya adalah Menemukan

pola adopsi internet oleh siswa SLTA disebabkan oleh koneksitas internet

sekolahnya.  Pada Akhirnya adalah menyingkap perbedan pola adopsi internet

antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan , khususnya pada siswa Madrasah

Aliyah di Bandar lampung.

Madrasah Aliyah (disingkat MA) adalah jenjang pendidikan menengah pada

pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Menengah Atas, yang

pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Agama. Pada tahun kedua (yakni

Kelas 11), seperti halnya siswa SMA, siswa MA memilih salah satu dari 4 jurusan

yang ada, yaitu Ilmu Alam, Ilmu Sosial, Ilmu-ilmu Keagamaan Islam, dan

Bahasa.

Kurikulum Madrasah Aliyah sama dengan kurikulum Sekolah Menengah Atas,

hanya saja pada MA terdapat porsi lebih banyak muatan Pendidikan

Agama Islam, yaitu Fiqih, Akidah, Akhlak, Al-Quran, Hadits, Bahasa Arab dan

Sejarah Islam (Sejarah Kebudayaan Islam).
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Pelajar Madrasah Aliyah umumnya adalah remaja berusia 16-18 tahun. Dalam

masa remaja ini adalah masa mencari identitas. Bagi remaja penyesuaian diri

dengan standar kelompok sangat penting, tapi lambat laun mereka mulai

mendambakan identitas diri, tidak puas dengan menjadi sama dengan teman–

teman dalam segala hal.

Masa remaja adalah periode peralihan. Dalam periode peralihan, status individu

tidaklah jelas dan terdapat keraguan akan peran yang harus dilakukan. pada masa

ini, remaja bukan lagi seorang anak tapi juga belum dewasa. Status yang tidak

jelas ini menguntungkan karena status memberi waktu kepadanya untuk mencoba

gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola prilaku, nilai, dan sifat yang paling

sesuai bagi dirinya (Siregar, 2006 dalam Novi, 2007).

Penyesuaian diri remaja dalam  dalam penggunaan Internet akan mengacu pada

standar kelompoknya. Sebagaimana diungkapkan oleh Siregar (2006) di atas.

Standar kelompok (dalam hal penggunaan internet) bagi remaja SLTAdi

Bandarlampung khususnya siswa Madrasah Aliyah di masing-masing sekolah

kemungkinan berbeda. Pola adopsi Internet oleh remaja SLTA di Bandarlampung

khususnya siswa Madrasah Aliyah yang menjadi subjek dalam penelitian ini

kemungkinan akan berbeda dengan penggunaan Internet oleh mahasiswa dan

pekarja yang menjadi subjek dua penelitian terdahulu di atas.

Penelitian- penelitian TAM banyak diterapkan pada situasi kultur yang berbeda.

Karena TAM berbasis pada permasalahan perilaku (behavior) manusia, maka
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diperkirakan penerapan TAM dengan aplikasi, teknologi dan pemakai yang sama

dapat memberikan hasil yang berbeda (Jogiyanto, 2007 :134).

E. Kerangka Penelitian

Gender merupakan behavioral differences (perbedaan perilaku) antara laki-laki

dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan

ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (bukan kodrat) melalui

proses sosial dan kultural yang panjang. Dalam The Cultural Construction of

Sexuality sebagaiamana diuraikan oleh Caplan (1987) bahwa behavioral

differences (perbedaan perilaku) antara perempuan dan laki-laki bukanlah sekedar

biologis, namun melalui proses kultural dan sosial.

Berangkat dari pemahan ini penelitian ini mencoba mengetahui perbedaan

perilaku terkait gender dalam mengadopsi internet di kalangan siswa SLTA,

khususnya siswa Madrasah Aliyah di Bandarlampung. Perbedaan pola adopsi

Internet di kalangan siswa akan mengungkapkan adanya kesenjangan digital

(digital divide) antar sekolah maupun antar siswa (laki-laki dan perempuan).

Salah satu teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap

sangat berpengaruh dan umunya digunakan untuk menjelaskan penerimaan

individual terhadap penggunaan sistem teknologi informasi ( dalam hal ini

adaalah Internet) adalah model penerimaan teknologi (Technology Acceptance

Model/ TAM). Penelitian ini menggunakan Model TAM sebagai pisau analisi
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untuk mengetahui pengaruh gender terhadap pola adopsi internet oleh siswa

SLTA di Bandarlampung. Tujuan model TAM ini untuk menjelaskan faktor-

faktor utama dari perilaku pengguna terhadap penerimaan pengguna teknologi

Internet. Model TAM juga secara lebih terinci menjelaskan tentang penerimaan

Internet dengan dimensi-dimensi tertentu yang dapat mempengaruhi diterimanya

Internet oleh pengguna  (Siswa SLTA).

Penelitian ini menggunakan 5 (lima) konstruk yang telah dimodifikasi dari model

penelitian TAM sebelumnya dengan menambahkan variabel gender di dalamnya.

Lima konstruk TAM  yaitu:

1. Penerimaan pengguna terhadap kemudahan penggunaan Internet

(Perceived Ease Of Use/PEOU).

2. Penerimaan pengguna terhadap kemudahan penggunaan Internet

(Perceived Usefulness/PEOU).

3. Sikap terhadap penggunaan Internet (Attitude Toward Using/ATU).

4. Minat menggunakan Internet (Behavioral Intention To Use/BI),

5. Penggunaan Internet sesungguhnya (Actual System Usage/ACSU).

6. Gender

Dari pengukuran masing-masing konstruk di atas terutama pada penggunaan

internet sesugguhnya (Actual System Usage/ACSU) inilah akan menjelaskan

bagaimana pola adopsi Internet oleh siswa SLTA khususnya siswa Madrasah

Aliyah yang menjadi responden dalam penelitian ini. Selanjutnya dengan

pengukuran tiap-tiap variabel berdasarkan indikator masing-masing yang sudah

ditetapkan akan dianalisis untuk menjelaskan tujuan dari penelitian ini.



54



55

F. Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima

untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta maupun kondisi yang

sedang diamati sebagai petunjuk dan langkah penelitian selanjutnya. Berdasarkan

kerangka pikir diatas maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban

sementara masalah penelitian sebagai berikut :

Hipotesis 1 : Variabel PEOU Berpengaruh terhadap Variabel PU

Ho : Tidak ada pengaruh  antara Variabel PEOU Terhadap Variabel PU

Ha : Ada pengaruh  antara Variabel PEOU Terhadap Variabel PU

Hipotesis 2 :Variabel PEOU Berpengaruh Terhadap Variabel ATU

Ho : Tidak ada pengaruh  antara Variabel PEOU Terhadap Variabel ATU

Ha : Ada pengaruh  antara Variabel PEOU Terhadap Variabel ATU

Hipotesis 3 :Variabel PU Berpengaruh Terhadap  Variabel ATU
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Ho : Tidak ada pengaruh  antara Variabel PU Terhadap Variabel ATU

Ha : Ada pengaruh  antara Variabel PU Terhadap Variabel ATU

Hipotesis 4 : Variabel PU Berpengaruh Terhadap  Variabel BI

Ho : Tidak ada pengaruh  antara Variabel PU Terhadap Variabel BI

Ha : Ada pengaruh  antara Variabel PU Terhadap Variabel BI

Hipotesis 5 : Variabel PU Berpengaruh Terhadap  Variabel Pola Adopsi Internet

Ho : Tidak ada pengaruh  antara Variabel PU Terhadap Variabel Pola Adopsi

Internet

Ha : Ada pengaruh  antara Variabel PU Terhadap Variabel Variabel Pola

Adopsi Internet

Hipotesis 6 : Variabel Sikap/ATU Berpengaruh Terhadap  Variabel Minat / BI

Ho : Tidak ada pengaruh  antara Sikap/ATU Terhadap Variabel BI

Ha : Ada pengaruh  antara Sikap/ATU Terhadap Variabel BI

Hipotesis 7 : Variabel Minat/BI Berpengaruh Terhadap  Variabel Pola Adopsi

Internet / ACSU

Ho : Tidak ada pengaruh  antara Variabel Minat/BI Terhadap Variabel Pola

Adopsi Internet / ACSU

Ha : Ada pengaruh  antara Variabel Minat/BI Terhadap Variabel Pola Adopsi

Internet / ACSU

Hipotesis 8 : Siswa laki-laki  memiliki lokasi online lebih bervariasi daripada

siswa peremepuan

Ho : Tidak ada perbedaan variasi akses antara siswa laki-laki dan perempuan

Ha : Ada perbedaan variasi akses antara siswa laki-laki dan perempuan
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Hipotesis 9 : Laki-laki lebih Awal Menggunakan Internet

Ho : Tidak ada perbedaan awal menggunakan internet antara siswa laki-laki

dan perempuan

Ha : Ada perbedaan awal menggunakan internet antara siswa laki-laki dan

perempuan

Hipotesis 10 : Terdapat Perbedaan pola Adopsi internet Antara Siswa laki-Laki

dan Siswa perempuan

Ho : Tidak ada perbedaan pola Adopsi internet Antara Siswa laki-Laki dan

Siswa perempuan

Ha : Ada perbedaan pola Adopsi internet Antara Siswa laki-Laki dan Siswa

perempuan

Hipotesis 11 : Terdapat Perbedaan pola Adopsi Internet Antara Siswa yang

sekolahnya terkoneksi ke nternet dan siswa yang sekolahnya tidak terkoneksi

Ho : Tidak ada perbedaan pola adopsi antara sekolah yang terkoneksi dan tidak

H1 : Ada perbedaan pola adopsi antara sekolah yang terkoneksi dan tidak

Hipotesis 12 : Gender Berpengaruh Terhadap Pola adopsi Internet

Ho : Tidak ada Pengaruh gender terhadap Pola Adopsi internet

H1 : Ada Pengaruh gender terhadap Pola Adopsi internet

Hipotesis 13 : Terdapat perbedaan Penerimaan pengguna terhadap manfaat

Internet/ PEOU antara siswa perempuan dan siswa laki-laki

Ho : Tidak ada perbedaan Penerimaan pengguna terhadap manfaat Internet/

PEOU antara siswa perempuan dan siswa laki-laki
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H1 : Ada perbedaan Penerimaan pengguna terhadap manfaat Internet/ PU

antara siswa perempuan dan siswa laki-laki

Hipotesis 14 : Terdapat perbedaan Penerimaan pengguna terhadap Kemudahan

Penggunaan  Internet/ PEOU antara siswa perempuan dan siswa laki-laki

Ho : Tidak ada perbedaan Penerimaan pengguna terhadap kemudahan

penggunaan Internet/ PEOU antara siswa perempuan dan siswa laki-laki

H1 : Ada perbedaan Penerimaan pengguna terhadap kemudahan penggunaan

Internet/ PU antara siswa perempuan dan siswa laki-laki

Hipotesis 15 : Terdapat perbedaan  sikap terhadap Penggunaan  Internet/ ATU

antara siswa perempuan dan siswa laki-laki

Ho : Tidak ada perbedaan sikap terhadap penggunaan Internet/ ATU antara

siswa perempuan dan siswa laki-laki

H1 : Ada perbedaan perbedaan sikap terhadap penggunaan Internet/ ATU

antara siswa perempuan dan siswa laki-laki

Hipotesis 16 : Terdapat perbedaan  Minat Menggunakan  Internet/ BI antara siswa

perempuan dan siswa laki-laki

Ho : Tidak ada perbedaan Minat Menggunakan  Internet/ BI antara siswa

perempuan dan siswa laki-laki

H1 : Ada perbedaan perbedaan Minat Menggunakan  Internet/ BI antara siswa

perempuan dan siswa laki-laki
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