
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uji Validitas

1. Uji Validitas Variabel PU

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu instrumen

penelitian berupa pertanyaan/pernyataan dalam kuesioner. Uji validitas pada

penelitian ini dilakukan pada khalayak yang menjadi responden penelitian untuk

mengetahui permasalahan yang sedang diteliti dengan mengajukan 16 pertanyaan

untuk variabel ACSU kepada 57 responden. Untuk mengetahui valid atau

tidaknya instrumen tersebut maka data yang diperoleh diolah dengan bantuan

software SPSS 13.0 dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel singkat

berikut ini:

Tabel 13. Uji Validitas Variabel PU

N0 Butir Soal Rxy Validitas status

1 penyelesaian tugas sekolah lebih
cepat

0,621(**)
Valid Digunakan

2 peningkatan performa dalam
pelajaran

0,785(**)
Valid Digunakan

3 penyelesaian tugas lebih mudah 0,671(**) Valid Digunakan

4 peningkatan produktivitas sebagai
pelajar

0,725(**)
Valid Digunakan

5 efektif dalam belajar 0,710(**) Valid Digunakan

6 internet berguna dalam studi 0,657(**) Valid Digunakan

Sumber :hasil olah primer 2010
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Berdasarkan penyajian tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 6 pertanyaan

variabel PU yang di uji validitaskan terhadap 57 responden semuanya valid.. Total

terdapat 6 pertanyaan tersebut dijadikan instrumen penelitian untuk variabel  PU.

Hasil dari uji validitas pada 6 pertanyaan untuk variabel PU dengan bantuan

software SPSS 13.0 dapat dilihat pada lampiran

2. Uji Validitas Variabel  PEOU

Uji validitas pada variabel PEOU ini dilakukan pada siswa SLTA di

Bandarlampung yang menjadi responden penelitian untuk mengetahui

permasalahan yang sedang diteliti dengan mengajukan 6 pertanyaan untuk

variabel PEOU kepada 57 responden. Untuk mengetahui valid atau tidaknya

instrumen tersebut maka data yang diperoleh diolah dengan bantuan software

SPSS 13.0 dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel singkat berikut ini:

Tabel 14. Uji Validitas Variabel  PEOU

N0 Butir Soal Rxy Validitas status

1 internet mudah dipelajari 0,717(**) Valid Digunakan

2 kemudahan mendapat kebutuhan
dari internet

0,695(**)
Valid Digunakan

3 interakasi dengan internet cukup
jelas

0,695(**)
Valid Digunakan

4 interaksi dengan internet cukup
fleksibel

0,764(**)
Valid Digunakan

5 mudah untuk mahir menggunakan
internet

0,724(**)
Valid Digunakan

6 internet mudah digunakan 0,715(**) Valid Digunakan

Sumber :hasil olah primer 2010

Berdasarkan penyajian tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 6 pertanyaan

variabel PEOU yang di uji validitaskan terhadap 57 responden semuanya valid..
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Total terdapat 6 pertanyaan tersenut dijadikan instrumen penelitian untuk variabel

PEOU. Hasil dari uji validitas pada 6 pertanyaan untuk variabel PEOU dengan

bantuan software SPSS 13.0 dapat dilihat pada lampiran.

3. Uji Validitas Variabel Sikap/Attitude Toward Using/ ATU

Uji validitas pada variabel ATU ini dilakukan pada siswa SLTA di

Bandarlampung yang menjadi responden penelitian untuk mengetahui

permasalahan yang sedang diteliti dengan mengajukan 3 pertanyaan untuk

variabel ATU kepada 57 responden. Untuk mengetahui valid atau tidaknya

instrumen tersebut maka data yang diperoleh diolah dengan bantuan software

SPSS 13.0 dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel singkat berikut ini:

Tabel 15. Uji Validitas Variabel Sikap/Attitude Toward Using

N0 Butir Soal Rxy Validitas status

1 senang berinteraksi dengan internet 0,779(**) Valid Digunakan

2 web memberi banyak kesenangan 0,909(**) Valid Digunakan

3 menikmati penggunaan web 0,842(**) Valid Digunakan

Sumber :hasil olah primer 2010

Berdasarkan penyajian tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 3 pertanyaan

variabel Sikap yang di uji validitaskan terhadap 57 responden semuanya valid..

Total terdapat 3 pertanyaan tersebut dijadikan instrumen penelitian untuk variabel

Sikap/ATU. Hasil dari uji validitas pada 6 pertanyaan untuk variabel ATUU

dengan bantuan software SPSS 13.0 dapat dilihat pada lampiran.
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4. Uji Validitas Variabel Minat/ Behavioral Intention/ BI

Uji validitas pada variabel BI ini dilakukan pada siswa SLTA di Bandarlampung

yang menjadi responden penelitian untuk mengetahui permasalahan yang sedang

diteliti, dengan mengajukan 5 pertanyaan untuk variabel BI kepada 57 responden.

Untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen tersebut maka data yang

diperoleh diolah dengan bantuan software SPSS 13.0 dan hasilnya akan disajikan

dalam bentuk tabel singkat berikut ini

Tabel 16. Uji Validitas Variabel Minat/ Behavioral Intention

N0 Butir Soal Rxy Validitas status

1 selalu mencoba menggunakan ketika
ada fitur di internet yang membantu
untuk menyelesaiakan tugas

0,610(**)
Valid Digunakan

2 selalu menggunakan internet jika
memungkinkan

0,602(**)
Valid Digunakan

3 berencana menggunakan internet
pada masa mendatang

0,652(**)
Valid Digunakan

4 ingin melanjutkan penggunaan web
pada masa mendatang

0,869(**)
Valid Digunakan

5 berharap pengunaan web terus
berlanjut pada masa mendatang

0,827(**)
Valid Digunakan

Sumber :hasil olah primer 2010

Berdasarkan penyajian tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 6 pertanyaan

variabel Minat yang di uji validitaskan terhadap 57 responden semuanya valid..

Total terdapat 6 pertanyaan tersebut dijadikan instrumen penelitian untuk variabel

Minat/BI. Hasil dari uji validitas pada 6 pertanyaan untuk variabel Minat/BI

dengan bantuan software SPSS 13.0 dapat dilihat pada lampiran.
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5. Uji Uji Validitas Variabel Pola Adopsi /Actual Sytem Use/ACSU

Uji validitas pada variabel ACSU ini dilakukan pada siswa SLTA di

Bandarlampung yang menjadi responden penelitian untuk mengetahui

permasalahan yang sedang diteliti, dengan mengajukan 16 pertanyaan untuk

variabel ACSU kepada 57 responden. Untuk mengetahui valid atau tidaknya

instrumen tersebut maka data yang diperoleh diolah dengan bantuan software

SPSS 13.0 dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel singkat berikut ini

Tabel Tabel 17. Uji Validitas Variabel Pola Adopsi /Actual Sytem Use/ACSU

No Butir soal Rxy validitas Status
1 frekuensi penggunaan

internet dalam seminggu
0,378(**)

Valid Digunakan

2 intensitas penggunaan
internet dalam seminggu

.0,34(**)
Valid Digunakan

3
penggunaan email 0,442(**)

Valid Digunakan

4
penggunaan chat room 0,549(**)

Valid Digunakan

5 penggunaan situs
jejaring sosial

0,491(**)
Valid Digunakan

6
penggunaan facebook 0,532(**)

Valid Digunakan

7
penggunaan twitter 0,405(**)

Valid Digunakan

8
penggunaan blogs 0,189

Tidak Valid
Tidak

Digunakan

9
download musik 0,330(**)

Valid Digunakan

10 browsing bahan
pelajaran

0,197
Tidak valid

Tidak

Digunakan

11
menonton tv online 0,173

Tidak valid Tidak
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digunakan

No Butir soal Rxy validitas Status

12
belanja online 0,152

Tidak valid
Tidak

digunakan

13
game online 0.294(*)

Valid Digunakan

14
download film 0.346(**)

Valid Digunakan

15
pencarian berita 0.230

Tidak valid
Tidak

Digunakan

16 mendengarkan radio
online

0.118
Tidak valid

Tidak

digunakan

Sumber : Hasil olah data primer 2010

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan penyajian tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 16 pertanyaan

variabel ASU yang di uji validitaskan terhadap 57 responden tidak semuanya

valid. Hasil uji validitas dari butir 8,10,11,12,15 dan 16 tidak valid karena tidak

memiliki tanda * (signifikan pada taraf 5%) atau ** (signifikan pada taraf 1%)

sehingga tidak layak untuk dijadikan instrumen penelitian. Total terdapat 10

pertanyaan yang layak dijadikan instrumen penelitian untuk variabel ASU dan

terdapat 6 pertanyaan lainnya yang tidak valid. Hasil dari uji validitas pada 16

pertanyaan untuk variabel ASU dengan bantuan software SPSS 13.0 dapat dilihat

pada lampiran.
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B. Uji Reliabilitas

Pengukuran reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan uji

statistika Cronbach Alpha (a). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable atau

terandal jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,6. Pengujian realibilitas

sebanyak 29 pertanyaan untuk semua variabel dalam penelitian dilakukan dengan

menggunakan rumus Alfa Cronbach yang terdapat pada software SPSS 13.0.

Adapun hasil yang diperoleh dapat dilihat dalam Ikhtisar Uji Realibilitas

Kuisioner sebagai berikut:

Tabel 18. Ikhtisar Uji Realibilitas Kuisioner

No. Variabel
Koefisien Alpha
Cronbach Keterangan

1. PENERIMAAN PENGGUNA
MANFAAT INTERNET/PU

0.783 Reliabel

2. PENERIMAAN PENGGUNA
KEMUDAHAN PENGGUNAAN
INTERNET/ PEOU

0.803 Reliabel

3. SIKAP TERHADAP
INTERNET/ATU

0.797 Reliabel

4. MINAT MENGGUNAKAN
INTERNET/ BI

0.755 Reliabel

5. POLA ADOPSI
INTERNET/ACSU

0.609 Reliabel

Sumber: Hasil analisis data primer, 2010

Atas dasar ikhtisar sebagaimana pada tabel di atas Dari hasil pengujian reabilitas

menggunakan program SPSS 13.0 for windows, diketahui bahwa nilai Alpha

Cronbach untuk semua variabel lebih besar dari 0,6, dengan demikian semua butir

kuisioner dinyatakan reliabel sehingga layak dipergunakan sebagai alat

pengumpul data.
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C. Karakteristik Responden

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai responden penelitian ini

akan dideskripsikan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia,

statusnya (pendidikan, pekerjaan, lain-lain).

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pengelompokan jenis kelamin responden dalam penelitian ini terbagi

menjadi 2 kelompok yaitu responden laki-laki dan responden perempuan. Untuk

mengetahui distribusi responden menurut jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel 19. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jawaban responden Frekuensi Valid Persentase

(%)
Valid perempuan 136 70.1

laki-laki 58 29.9

Total 194 100.0
Sumber : Hasil olah data primer 2010

Berdasarkan penyajian dari tabel diatas, diketahui bahwa dari total 194 responden

sebanyak 136 responden atau sebesar 70,1% berjenis kelamin perempuan dan 58

responden atau sebesar 29,9% berjenis kelamin laki-laki. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pengguna

internet yang berjenis kelamin perempuan.
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2. Karakteristik Responden Berdasarkan Suku Orang Tua

Pengelompokan responden berdasarkan suku orang tua dalam penelitian ini

terbagi menjadi 2 kelompok yaitu suku asal ayah dan Ibu. Untuk mengetahui

distribusi responden menurut suku orang tua, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 20. Distribusi Responden Berdasarkan Suku Ayah

Jawaban Responden Frekuensi Valid Persentase (%)

Valid Jawa 85 43,8 %
Lampung 29 14,9%
Sunda 30 15,5%
Ogan 11 5,7%
Palembang 11 5,7%
Jaseng 8 4,1%
Padang 10 5,2%
Batak 2 1,0%
Aceh 1 0.5%
Komering 1 0.5%
Banten 3 1.5%
Semendo 1 0.5%
Bugis 1 0.5%
Ternate 1 0.5%

Total 194 100.0
Sumber : Hasil olah data primer 2010

Berdasarkan penyajian dari tabel diatas, diketahui bahwa dari total 194 responden

sebanyak 85 responden atau sebesar 43,8% ayahnya bersuku Jawa, 26 responden

atau sebesar 14,9% bersuku Lampung, 30 responden atau sebesar 15,5% bersuku

Sunda, 11 responden atau sebesar 5,7% bersuku Ogan, kemudian 11 responden

atau sebesar 5,7% bersuku Palembang, 8 responden atau sebesar 4,1% bersuku

Jaseng, dan 10 responden atau sebesar 5,2% bersuku Padang.  Selanjutnya sisanya

10 responden atau sebesar 4 % bersuku Batak, Aceh, Komering, Banten,
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Semendo, Bugis, dan Ternate.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas berdasarkan suku ayah dari

responden dalam penelitian ini adalah bersuku Jawa.

Tabel 21. Distribusi Responden Berdasarkan Suku Ibu
Jawaban responden Frekuensi Valid Persentase

(%)
Valid Jawa 84 43.3

Lampung 22 11.3
Sunda 36 18.6
Ogan 11 5.7
Palembang 22 11.3
Jaseng 6 3.1
Padang 8 4.1
Komering 1 .5
Banten 2 1.0
Semendo 1 .5
Betawi 1 .5

Total
194 100.0

Sumber : Hasil olah data primer 2010

Berdasarkan penyajian dari tabel diatas, diketahui bahwa dari total 194 responden

sebanyak 84 responden atau sebesar 43,3% ibunya bersuku Jawa, 22 responden

atau sebesar 11,3% bersuku Lampung, 36 responden atau sebesar 18,6% bersuku

Sunda, 11 responden atau sebesar 5,7% bersuku Ogan, kemudian 22 responden

atau sebesar 11,3% bersuku Palembang, 6 responden atau sebesar 3,1% bersuku

Jaseng,  8 responden atau sebesar 4,1% bersuku Padang, 1 responden atau 0,5%

bersuku Komering, 2 responden atau 1.0% bersuku Banten, 1 responden atau

0,5% bersuku Semendo dan 1 responden atau 0,5% bersuku Betawi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas berdasarkan suku ibu dari

responden dalam penelitian ini adalah bersuku Jawa.
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3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan  Orang Tua

Pengelompokan responden berdasarkan Pekerjaan orang tua dalam penelitian ini

terbagi menjadi 2 kelompok yaitu Pekerjaan ayah dan Ibu. Untuk mengetahui

distribusi responden menurut pekerjaan orang orang tua, dapat dilihat pada tabel

berikut

Tabel 22. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan ayah
Jawaban Responden Frekuensi Valid Persentase (%)

Valid pns 36 18.6
petani 38 19.6
buruh 55 28.4
wiraswasta 28 14.4
alm 7 3.6
pedagang 1 .5
sopir 4 2.1
guru honor 2 1.0
dosen 1 .5
pegawai swasta 20 10.3
nelayan 2 1.0
Total 194 100.0

Sumber : Hasil olah data primer 2010

Berdasarkan penyajian dari tabel diatas, diketahui bahwa dari total 194 responden

sebanyak 36 responden atau sebesar 18,6% ayahnya bekerja sebagai pns, 38

responden atau sebesar 19,6% ayahnya bekerja sebagai petani, 55 responden atau

sebesar 28,4% ayahnya bekerja sebagai buruh, 28 responden atau sebesar 14,4%

ayahnya bekerja sebagai wiraswasta, kemudian 7 responden atau sebesar 3,6%

ayahnya sudah meninggal (alm), 1 responden atau sebesar 0,5% ayahnya bekerja

sebagai pedagang, 4 responden atau sebesar 2,1% ayahnya bekerja sebagai sopir,

2 responden atau 1,0% ayahnya bekerja sebagai guru honor, 1 responden atau

0,5% ayahnya bekerja sebagai dosen, 20 responden atau 10,3% ayahnya bekerja

sebagai pegawai swasta dan 2 responden atau 1,0% ayahnya bekerja sebagai
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nelayan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas berdasarkan pekerjaan

ayah dari responden dalam penelitian ini adalah sebagai buruh.

Tabel 23. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Ibu
Jawaban Responden Frekuensi Valid Persentase

(%)
Valid pns 24 12.4

petani 9 4.6
buruh 7 3.6
wiraswasta 11 5.7
alm 3 1.5
guru honor 4 2.1
pegawai swasta 4 2.1
ibu rumah tangga 132 68.0

Total 194 100.0
Sumber : Hasil olah data primer 2010

Berdasarkan penyajian dari tabel diatas, diketahui bahwa dari total 194 responden

sebanyak 24 responden atau sebesar 12,4% ibunya bekerja sebagai pns, 9

responden atau sebesar 4,6% ibunya bekerja sebagai petani, 7 responden atau

sebesar 3,6% ibunya bekerja sebagai buruh, 11 responden atau sebesar 5,7%

ibunya bekerja sebagai wiraswasta, kemudian 3 responden atau sebesar 1,5%

ibunya sudah meninggal (alm), 4 responden atau sebesar 2,1% ibunya bekerja

sebagai guru honor, 4 responden atau sebesar 2,1% ibunya bekerja sebagai

pegawai swasta, 132 responden atau 68,0% ibunya bekerja sebagai ibu rumah

tangga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas berdasarkan

pekerjaan ibu dari responden dalam penelitian ini adalah sebagai ibu rumah

tangga.
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4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Orang Tua

Pengelompokan responden berdasarkan Pendidikan orang tua dalam penelitian ini

terbagi menjadi 2 kelompok yaitu Pendidikan ayah dan Ibu. Untuk mengetahui

distribusi responden menurut pendidikan orang orang tua, dapat dilihat pada tabel

berikut

Tabel 24. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Ayah
Jawaban responden Frekuensi Valid Persentase (%)

Valid SD 67 34.5
SLTP 35 18.0
SLTA 46 23.7
DIPLOMA 7 3.6
S1 30 15.5
S2 7 3.6
S3 2 1.0

Total 194 100.0
Sumber : Hasil olah data primer 2010

Berdasarkan penyajian dari tabel diatas, diketahui bahwa dari total 194 responden

sebanyak 67 responden atau sebesar 34,5% ayahnya berpendidikan SD, 35

responden atau sebesar 18,0% ayahnya berpendidikan SLTP, 46 responden atau

sebesar 23,7% ayahnya berpendidikan SLTA, 7 responden atau sebesar 3,6%

ayahnya berpendidikan DIPLOMA, kemudian 30 responden atau sebesar 15,5%

ayahnya berpendidikan SI, 7 responden atau sebesar 3,6% ayahnya berpendidikan

S2, 2 responden atau sebesar 1,0% ayahnya berpendidkan S3.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas berdasarkan pendidikan

ayahresponden dalam penelitian ini adalah SD.
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Tabel 25. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Ibu

Sumber : Hasil olah data primer 2010

Berdasarkan penyajian dari tabel diatas, diketahui bahwa dari total 194 responden

sebanyak 81 responden atau sebesar 41,8% ibunya berpendidikan SD, 33

responden atau sebesar 17,0% ibunya berpendidikan SLTP, 46 responden atau

sebesar 23,7% ibunya berpendidikan SLTA, 7 responden atau sebesar 3,6%

ibunya berpendidikan DIPLOMA, kemudian 21 responden atau sebesar 10,8%

ibunya berpendidikan SI, 6 responden atau sebesar 3,1% ibunya berpendidikan

S2.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas berdasarkan pendidikan ibu

responden dalam penelitian ini adalah SD.

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Gadget Informasi yang dimiliki

Pengelompokan responden berdasarkan Gadget Informasi yang dimiliki dalam

penelitian ini terbagi menjadi 3 kelompok yaitu HP, HP berinternet dan

laptop/PC. Untuk mengetahui distribusi responden menurut Gadget Informasi

yang dimiliki, dapat dilihat pada tabel berikut

Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

Valid SD 81 41.8
SLTP 33 17.0
SLTA 46 23.7
DIPLOMA 7 3.6
S1 21 10.8
S2 6 3.1

Total 194 100.0
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Tabel 26. Distribusi Responden Berdasarkan Kepemilikan HP
Jawaban responden Frekuensi Valid Persentase (%)

Valid ya 164 84,5 %
tdk 30 15,5 %

Total 194 100.0
Sumber : Hasil olah data primer 2010

Berdasarkan penyajian dari tabel diatas, diketahui bahwa dari total 194 responden

sebanyak 164 responden atau sebesar 84,5% memiliki hp dan 30 responden atau

sebesar 15,5% tidak memiliki hp. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

mayoritas responden penelitian ini punya hp.

Tabel 27. Distribusi Responden Berdasarkan Kepemilikan HP berinternet

Sumber : Hasil olah data primer 2010

Berdasarkan penyajian dari tabel diatas, diketahui bahwa dari total 194 responden

sebanyak 91 responden atau sebesar 46,9% memiliki hp berinternet dan 103

responden atau sebesar 53,1% tidak memiliki hp berinternet.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden penelitian ini

tidak punya hp berinternet.

Tabel 28. Distribusi Responden Berdasarkan Kepemilikan Laptop/PC

Sumber : Hasil olah data primer 2010

Jawaban responden Frekuensi Valid Persentase
(%)

Valid ya 91 46,9 %
tdk 103 53,1%

Total 194 100.0

Jawaban responden Frekuensi Persentase (%)

Valid ya 44 22,7 %
tdk 150 77,3 %

Total 194 100.0
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Berdasarkan penyajian dari tabel diatas, diketahui bahwa dari total 194 responden

sebanyak 44 responden atau sebesar 22,7% memiliki laptop/pc dan 150 responden

atau sebesar 77,3% tidak memiliki laptop/pc.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden penelitian ini

tidak punya laptop/pc.

6. Karakteristik Responden Berdasarkan Akses ke Internet

Pengelompokan responden berdasarkan akses ke internet, dapat dilihat pada tabel

berikut:

Table 29. Distribusi Responden Berdasarkan Akses ke Internet

Sumber : Hasil olah data primer 2010

Berdasarkan penyajian tabel di atas di atas dapat diketahui sebanyak 46 responden

atau sebesar 23,7 % menyatakan tidak pernah mengakses Interenet, 112 dari 194

responden atau sebesar 57,7% mengakses internet di warnet, 1 orang atau 0,5%

dengan PDA, 9 orang atau sebesar 4,6 % responden menggunakan blackberry, 16

orang atau sebesar 8,2% mengunakan modem pribadi, 12 responden atau sebesar

6,1 5 mengakses di area hotspot dan sebanyak 31  atau sebesar 15,8 %orang yang

menggunakan lab sekolah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas

responden dalam penelitian ini mengakses internet melalui Warnet.

Tdk
pernah

warnet PDA Blackbe
rry

Laptop/
Pc
dengan
modem

Laptop
di area
hotspot

Lab
sekolah

JUMLAH 46 112 1 9 16 12 31

PERSENTASE 23.7% 57,7% 0.5% 4,6% 8.2% 6.1% 15,8%
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7. Karakteriik Responden Berdasarkan Pengalaman menggunakan Internet

Pengelompokan responden berdasarkan akses ke internet, dapat dilihat pada tabel
beriku

Tabel 30. Distribusi Responden Berdasarkan Pengalaman menggunakan
Internet

Sumber : Hasil olah data primer 2010

Berdasarkan penyajian dari tabel diatas, diketahui bahwa dari total 194 responden

sebanyak 46 responden atau sebesar 23,7% tidak pernah menggunakan internet, 3

responden atau sebesar 1,5% menggunakan internet sejak tahun 2003, 1

responden atau sebesar 0,5% sejak tahun 2004, 7 responden atau sebesar 3,6%

sejak tahun 2005, 14 responden atau sebesar 7,2% sejak tahun 2006, 14 responden

atau sebesar 7,2% sejak tahun 2007, 44 responden atau sebesar 22,7% sejak tahun

2008, 61 responden atau sebesar 31,4% menggunakan internet sejak tahun 2009

dan 4 responden atau sebesar 2,1% baru menggunakan internet pada tahun 2010.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam

penelitian ini menggunakan internet pada tahun 2009.

Jawaban responden Frekuensi Persentase (%)

Valid tdk pernah 46 23,7 %
2003 3 1,5 %
2004 1 0,5 %
2005 7 3,6 %
2006 14 7,2 %
2007 14 7,2 %
2008 44 22,7 %
2009 61 31,4 %
2010 4 2,1 %

Total
194 100.0
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D. Analisis Deskriptif Tabel Jawaban Responden

Analisis tabel tunggal merupakan analisa dengan daya menerangkan cukup kuat

untuk menjelaskan indikator yang ada dalam setiap variabel penelitian. Analisis

tabel tunggal dalam penelitian ini didasarkan pada lima variabel penelitian yaitu

Penerimaan pengguna tentang kemudahan penggunaan (Perceived Ease Of Use),

penerimaan pengguna terhadap kemanfaatan (Perceived Usefulness), sikap

penggunaan (Attitude Toward Using), perilaku untuk tetap menggunakan

(Behavioral Intention To Use), dan kondisi nyata penggunaan sistem (Actual

System Usage).

1. Penerimaan Pengguna Terhadap Manfaat Perceived of Usefulness/ PU

a) Pekerjaan lebih cepat( kuisioner Varaibel PU no 1)

Untuk mengetahui penerimaan pengguna siswa Madrasah aliyah yang menjadi

responden dalam penelitian ini tentang manfaat internet dalam hal dapat dapat

memungkinkan untuk menyelesaikan tugas sekolah dengan lebih cepat dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 31. Penggunaan Internet Memungkinkan Penyelesaian Tugas Sekolah
Lebih Cepat

Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

a. sangat tidak setuju 8 4,1 %

b. tidak setuju 20 10,3 %

c. ragu-ragu 12 6,2 %

d. setuju 88 45,4 %

e. sangat setuju 66 34 %

Total 194 100 %
Sumber: Hasil analisis data primer, 2010
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Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa dari 194 responden terdapat 8

responden atau sebesar 4,1 % menjawab sangat tidak setuju bahwa dengan

menggunakan internet dapat memungkinkan responden menyelesaiakan tugas

sekolah dengan lebih cepat. Kemudian 20 orang atau 10,3 % responden menjawab

tidak setuju, 12 orang atau  6,2 % responden menjawab ragu-ragu. Sedangkan 88

orang atau 45,4% menjawab setuju dan 66 orang atau 34% responden menyatakan

sangat setuju bahwa menggunakan internet dapat memungkinkan penyelesaian

tugas sekolah dengan lebih cepat.

Dengan demikian dapat disimpulkan mayoritas responden menjawab setuju dan

sangat setuju bahwa dengan menggunakan internet dapat memungkinkan

penyelesaian tugas sekolah dengan lebih cepat.

b) Performa meningkat ( Kuisioner Varaibel PU no 2)

Untuk mengetahui penerimaan pengguna siswa Madrasah aliyah yang menjadi

responden dalam penelitian ini tentang manfaat internet dalam hal dapat dapat

meningkatkan performa dalam pelajaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 32. Penggunaan Internet dapat Meningkatkan Performa Dalam
Pelajaran

Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

Valid sangat tidak setuju 12 6,2 %
tidak setuju 25 12,9 %
ragu-ragu 56 28,9 %
setuju 78 40,2 %
sangat setuju 23 11,9 %
Total 194 100 %

Sumber: Hasil analisis data primer, 2010

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa dari 194 responden terdapat

hanya 12 responden atau sebesar 6.2 % menjawab sangat tidak setuju bahwa
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dengan menggunakan internet dapat meningkatkan performa dalam pelajaran.

Kemudian 25 orang atau 12,9 % responden menjawab tidak setuju, 56 orang atau

28.9 % responden menjawab ragu-ragu. Sedangkan 78 orang atau 40,2 %

menjawab setuju dan 23 orang atau 11.9 % responden menyatakan sangat setuju

bahwa menggunakan internet dapat memungkinkan peningkatan performa dalam

pelajaran.

Dengan demikian dapat disimpulkan mayoritas responden menjawab setuju,

bahwa dengan menggunakan internet dapat membantu  peningkatan performa

dalam pelajaran.

c) Membuat Pekerjaan lebih Mudah ( kuisioner Varaibel PU no 3)

Untuk mengetahui penerimaan pengguna siswa Madrasah aliyah yang menjadi

responden dalam penelitian ini tentang manfaat internet dalam hal dapat dapat

meningkatkan performa dalam pelajaran dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 33. Penggunaan Internet dapat Mempermudah Penyelesaian Tugas
Sekolah

Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

Valid sangat tidak setuju 10 5,2 %

tidak setuju 16 8,2 %

ragu-ragu 26 13,4 %

setuju 94 48,5 %

sangat setuju 48 24,7%

Total 194 100 %

Sumber: Hasil analisis data primer, 2010

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa dari 194 responden terdapat

hanya 10 responden atau sebesar 5.2 % menjawab sangat tidak setuju bahwa

dengan menggunakan internet dapat memungkinkan responden menyelesaikan

tugas sekolah dengan lebih mudah. Kemudian 16 orang atau 8,2 % responden
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menjawab tidak setuju, 26 orang atau  13.4 % responden menjawab ragu-ragu.

Sedangkan 94 orang atau 48,5 % menjawab setuju dan 48 orang atau 24.7 %

responden menyatakan sangat setuju bahwa menggunakan internet dapat

memungkinkan  penyelesaian tugas lebih mudah.

Dengan demikian dapat disimpulkan mayoritas responden menjawab setuju dan

sangat sutuju, bahwa dengan menggunakan internet dapat membantu siswa dalam

penyelesaian tugas lebih mudah.

d) Meningkatkan Produktifitas ( kuisioner Varaibel PU no 4)

Untuk mengetahui penerimaan pengguna siswa Madrasah aliyah yang menjadi

responden dalam penelitian ini tentang manfaat internet dalam hal dapat dapat

meningkatan produktivitas sebagai pelajar

dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 34. Penggunaan Internet Dapat Meningkatan Produktivitas Sebagai
Pelajar

Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

Valid sangat tidak setuju 10 5,2 %

tidak setuju 12 6,2 %

ragu-ragu 57 29,4 %

setuju 88 45,4 %

sangat setuju 27 13, 9 %

Total 194 100 %

Sumber: Hasil analisis data primer, 2010

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa dari 194 responden terdapat

hanya 10 responden atau sebesar 5.2 % menjawab sangat tidak setuju bahwa

dengan menggunakan internet dapat meningkatkan produktifitas sebagai pelajar.

Kemudian 12 orang atau 6,2 % responden menjawab tidak setuju, 57 orang atau
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29.4 % responden menjawab ragu-ragu. Sedangkan 88 orang atau 45,4 %

menjawab setuju dan 27 orang atau 13.9 % responden menyatakan sangat setuju

bahwa menggunakan internet dapat membantu siswa dalam meningkatkan

produktivitas sebagai pelajar.

Dengan demikian dapat disimpulkan mayoritas responden menjawab setuju.

bahwa dengan menggunakan internet dapat membantu siswa dalam

meningkatkan produktivitas sebagai pelajar.

e) Efektif( kuisioner Varaibel PU no 5)

Untuk mengetahui penerimaan pengguna siswa Madrasah aliyah yang menjadi

responden dalam penelitian ini tentang manfaat internet dalam hal dapat dapat

meningkatan Efektifitas dalam Belajar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 35.Penggunaan Internet Dapat Meningkatkan Efektifitas dalam
Belajar

Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

Valid sangat tidak setuju 11 5,7 %

tidak setuju 21 10,8 %

ragu-ragu 69 35,6 %

setuju 68 35,1 %

sangat setuju 25 12,9 %

Total 194 100 %

Sumber: Hasil analisis data primer, 2010

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa dari 194 responden terdapat

hanya 11 responden atau sebesar 5.7 % menjawab sangat tidak setuju bahwa

dengan menggunakan internet dapat meningkatakan efektifitas dalam belajar di

sekolah. Kemudian 21 orang atau 10.8 % responden menjawab tidak setuju, 69

orang atau  35,6 % responden menjawab ragu-ragu. Sedangkan 68 orang atau 35,1
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% menjawab setuju dan 25 orang atau 12.9 % responden menyatakan sangat

setuju bahwa penggunaan internet merupakan sarana yang efektif dalam belajar.

Dengan demikian dapat disimpulkan mayoritas responden menjawab ragu-ragu

bahwa dengan menggunakan sarana internet membuat siswa efektif dalam belajar.

f) Berguna( kuisioner Varaibel PU no 6)

Untuk mengetahui penerimaan pengguna siswa Madrasah aliyah yang menjadi

responden dalam penelitian ini tentang manfaat internet dalam hal dapat dapat

berguna dalam studi dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 36. Penggunaan Internet dapat Berguna Dalam Studi
Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

Valid sangat tidak setuju 9 4,6 %
tidak setuju 23 11,9 %
ragu-ragu 35 18 %
setuju 101 52,1 %
sangat setuju 26 13,4 %
Total 194 100 %

Sumber: Hasil analisis data primer, 2010

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa dari 194 responden terdapat

hanya 9 responden atau sebesar 4.6 % menjawab sangat tidak setuju bahwa

Penggunaan internet dapat berguna dalam studi di sekolah. Kemudian 23 orang

atau 11.9 % responden menjawab tidak setuju, 35 orang atau  18,0 % responden

menjawab ragu-ragu. Sedangkan 101 orang atau 52,1 % menjawab setuju dan 26

orang atau 13.4 % responden menyatakan sangat setuju bahwa penggunaan

internet berguna dalam studi. Dengan demikian dapat disimpulkan mayoritas

responden menjawab setuju  bahwa internet berguna dalam studi.
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g. Analisis Data Berdasarkan Kategori  Jawaban Responden Pada

Variabel Perceived Usefulness /PU

Analisis data menurut kategori jawaban responden mengenai penerimaan

terhadap manfaat Internet dikelompokan dalam tiga kategori jawaban, yaitu:

tinggi, sedang, dan rendah. Pengelompokan jawaban ini dilakukan dengan melihat

semua skor jawaban responden pada tabel distribusi jawaban.

Untuk menentukan interval nilai digunakan rumus sebagai berikut:

K

NRNT
i




Berdasarkan tabel distribusi jawaban responden pada tabel total pola adopsi

interentdiketahui bahwa total skor tertinggi adalah 30, dan skor terendah adalah 6,

maka:

K

NRNT
i




3

630 
i

3

24
i

8i

Dengan demikian rentang interval jawaban responden dan pengelompokan

jawaban responden adalah sebagai berikut:

Kategori Tinggi : 24-30

Kategori Sedang : 15-23

Kategori Rendah : 6-14

Setelah diketahui jawaban responden, maka analisis data menurut kategori
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jawaban responden tentang performa sosial pemain (gamers) dapat dilihat pada

tabel berikut ini

Tabel 37. Pembahasan Tingkat Perceived Usefulness

GENDER * TINGKAT_PU Crosstabulation

12 79 45 136
8.8% 58.1% 33.1% 100.0%

3 27 28 58
5.2% 46.6% 48.3% 100.0%

15 106 73 194
7.7% 54.6% 37.6% 100.0%

Count
% within GENDER
Count
% within GENDER
Count
% within GENDER

PEREMPUAN

LAKI-LAKI

GENDER

Total

RENDAH SEDANG TINGGI
TINGKAT_PU

Total

Sumber Olah data primer 2010

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 194 responden  yang menjawab

pertanyaan tentang variabel Peceived Usefulness /PU, terdapat 12 dari 136

responden perempuan atau sebesar 8,8% yang digolongkan dalam kategori

rendah. Sedangkan pada responden berjenis kelamin laki-laki  sebanyak 3 dari 58

responden atau sebesar 5,2%.  Keseluruhan responden dalam kategori Peceived

Usefulness rendah adalah 15 orang dari 194 responden atau sebesar 7,7%.

Kemudian sebanyak 79 orang dari 136  responden perempuan atau sebesar 58,1%

digolongkan dalam kategori sedang, sedangkan pada responden laki-laki sebesar

27 responden atau sebesar 46,6%. Keseluruhan responden dalam kategori sedang

adalah 106 atau sebesar 54,6 %.

Keseluruhan responden baik perempuan maupun laki-laki dalam kategori adopsi

Internet tinggi  adalah 73 dari 194  responden atau sebesar 33,6%.  Kemudian

sebanyak 45 orang dari 136  responden perempuan atau sebesar 33,1%

digolongkan dalam kategori tinggi, sedangkan pada responden laki-laki  28 orang

dari 58 responden atau sebesar 37,6%. Berdasarkan tabel di atas juga diketahui

bahwa tingkat penerimaan pengguna terhadap manfaat internet pada siswa laki-
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laki lebih tinggi daripada siswa perempuan.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa  tingkat penerimaan siswa

Madrasah Aliyah yang menjadi responden dalam penelitian ini terhadap manfaat

internet tergolong sedang.

2. Penerimaan pengguna Kemudahan Penggunaan / Perceived Ease Of

Use /PEOU

a) Mudah dipelajari ( Kuisioner variabel PEOU no 1)

Untuk mengetahui penerimaan pengguna siswa Madrasah aliyah yang menjadi

responden dalam penelitian ini tentang kemudahan penggunaan Internet dalam

hal internet Mudah Dipelajari dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 38. Penggunaan Internet Mudah Dipelajari
Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

Valid sangat tidak setuju 7 3,6 %

tidak setuju 29 14,9 %

ragu-ragu 45 23,2 %

setuju 88 45,4 %

sangat setuju 25 12,9 %

Total 194 100 %

Sumber: Hasil analisis data primer, 2010

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa dari 194 responden terdapat

hanya 7 responden atau sebesar 3.6 % menjawab sangat tidak setuju bahwa

penggunaan internet mudah untuk dipelajari. Kemudian 29 orang atau 14.9 %

responden menjawab tidak setuju, 45 orang atau  23,2 % responden menjawab
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ragu-ragu. Sedangkan 88 orang atau 45,4 % menjawab setuju dan 25 orang atau

12.9 % responden menyatakan sangat setuju bahwa internet mudah dipelajari.

Dengan demikian dapat disimpulkan mayoritas responden menjawab setuju

bahwa internet mudah dipelajari.

b) Dapat dikontrol (Kuisioner variabel PEOU no 2)

Untuk mengetahui penerimaan pengguna siswa Madrasah aliyah yang menjadi

responden dalam penelitian ini tentang kemudahan penggunaan Internet  dalam

hal internet Mudah mendapat kebutuhan dari Internet dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel 39. Kemudahan Mendapat Kebutuhan Dari Internet
Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

Valid sangat tidak setuju 6 3,1 %

tidak setuju 27 13,9%

ragu-ragu 38 19,6 %

setuju 101 52,1 %

sangat setuju 22 11,3 %

Total 194 100 %

Sumber: Hasil analisis data primer, 2010

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa dari 194 responden terdapat

hanya 6 responden atau sebesar 3.1 % menjawab sangat tidak setuju bahwa

dengan menggunakan internet memberi kemudahan untuk mendapat kebutuhan.

Kemudian 27 orang atau 13.9 % responden menjawab tidak setuju, 38 orang atau

19,6 % responden menjawab ragu-ragu. Sedangkan 101 orang atau 52,1 %

menjawab setuju dan 22 orang atau 11.3 % responden menyatakan sangat setuju

bahwa internet memberikan kemudahan mendapat kebutuhan.
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Dengan demikian dapat disimpulkan mayoritas responden menjawab setuju

bahwa internet memberikan kemudahan mendapat kebutuhan.

c) Jelas dan dapat dipahami (Kuisioner variabel PEOU no 3)

Untuk mengetahui penerimaan pengguna siswa Madrasah aliyah yang menjadi

responden dalam penelitian ini tentang kemudahan penggunaan Internet  dalam

interakasi dengan internet cukup  jelas pada tabel berikut:

Tabel 40. Interakasi dengan Internet Cukup  Jelas
Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

Valid sangat tidak setuju 7 3,6 %
tidak setuju 29 14,9 %
ragu-ragu 72 37,1 %
setuju 72 37,1 %
sangat setuju 14 7,2 %
Total 194 100 %

Sumber: Hasil analisis data primer, 2010

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa dari 194 responden terdapat

hanya 7 responden atau sebesar 3.6 % menjawab sangat tidak setuju bahwa

interekasinya dengan internet cukup jelas. Kemudian 29 orang atau 14.9 %

responden menjawab tidak setuju, 72 orang atau  37,1 % responden menjawab

ragu-ragu. Sedangkan 72 orang atau 37,1 % menjawab setuju dan 14 orang atau

7.2 % responden menyatakan sangat setuju bahwa interaksinya dengan internet

cukup jelas.

Dengan demikian dapat disimpulkan mayoritas responden menjawab setuju dan

ragu-ragu  bahwa interaksinya dengan internet cukup jelas.
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d) Fleksibel (Kuisioner variabel PEOU no 4)

Untuk mengetahui penerimaan pengguna siswa Madrasah aliyah yang menjadi

responden dalam penelitian ini tentang kemudahan penggunaan Internet  dalam

hal Interaksi dengan Internet Cukup Fleksibel pada tabel berikut:

Tabel 41. Interaksi dengan Internet Cukup Fleksibel
Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

Valid sangat tidak setuju 12 6.2
tidak setuju 22 11.3
ragu-ragu 64 33.0
setuju 82 42.3
sangat setuju 14 7.2
Total 194 100.0

Sumber: Hasil analisis data primer, 2010

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa dari 194 responden terdapat

hanya 12 responden atau sebesar 6.2 % menjawab sangat tidak setuju bahwa

interaksinya dengan internet cukup fleksibel. Kemudian 22 orang atau 11.3 %

responden menjawab tidak setuju, 64 orang atau  33,0 % responden menjawab

ragu-ragu. Sedangkan 82 orang atau 42,3 % menjawab setuju dan 14 orang atau

7.2 % responden menyatakan sangat setuju bahwa interaksinya dengan internet

cukup fleksibel.

Dengan demikian dapat disimpulkan mayoritas responden menjawab setuju

bahwa interaksinya dengan internet cukup fleksibel.
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e) Mudah utuk menjadi terampil (Kuisioner variabel PEOU no 5)

Untuk mengetahui penerimaan pengguna siswa Madrasah aliyah yang menjadi

responden dalam penelitian ini tentang kemudahan penggunaan Internet  dalam

hal mudah untuk mahir menggunakan Internet dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 42. Mudah Untuk Mahir Menggunakan Internet

Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
Valid sangat tidak setuju 8 4.1

tidak setuju 36 18.6
ragu-ragu 74 38.1
setuju 55 28.4
sangat setuju 21 10.8
Total 194 100.0

Sumber: Hasil analisis data primer, 2010

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa dari 194 responden terdapat

hanya 8 responden atau sebesar 4.1 % menjawab sangat tidak setuju bahwa mudah

untuk mahir dalam menggunakan internet. Kemudian 36 orang atau 18.6 %

responden menjawab tidak setuju, 74 orang atau  38,1 % responden menjawab

ragu-ragu. Sedangkan 55 orang atau 28,4 % menjawab setuju dan 21 orang atau

10.8 % responden menyatakan sangat setuju bahwa mudah untuk mahir

menggunakan internet.

Dengan demikian dapat disimpulkan mayoritas responden menjawab ragu-ragu

bahwa, mudah untuk mahir dalam menggunakan internet.
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f) Mudah untuk digunakan (Kuisioner variabel PEOU no 6)

Untuk mengetahui penerimaan pengguna siswa Madrasah aliyah yang menjadi

responden dalam penelitian ini tentang kemudahan penggunaan Internet  dalam

hal Internet mudah untuk  digunakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 43. Internet Mudah Digunakan

Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

Valid sangat tidak setuju 6 3.1
tidak setuju 12 6.2
ragu-ragu 48 24.7
setuju 102 52.6
sangat setuju 26 13.4
Total 194 100.0

Sumber: Hasil analisis data primer, 2010

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa dari 194 responden terdapat

hanya 6 responden atau sebesar 3.1 % menjawab sangat tidak setuju bahwa

internet mudah untuk digunakan. Kemudian 12 orang atau 6.2 % responden

menjawab tidak setuju, 48 orang atau  24.7 % responden menjawab ragu-ragu.

Sedangkan 102 orang atau 52.6 % menjawab setuju dan 26 orang atau 13.4 %

responden menyatakan sangat setuju bahwa internet mudah digunakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan mayoritas responden menjawab setuju

bahwa internet mudah digunakan.
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g. Analisis Data Berdasarkan Kategori  Jawaban Responden Pada

Variabel Perceived Ease Of Use /PEOU

Analisis data menurut kategori jawaban responden mengenai penerimaan terhadap

kemudahan penggunaan Internet dikelompokan dalam tiga kategori jawaban,

yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. Pengelompokan jawaban ini dilakukan dengan

melihat semua skor jawaban responden pada tabel distribusi jawaban.

Untuk menentukan interval nilai digunakan rumus sebagai berikut:

K

NRNT
i




Berdasarkan tabel distribusi jawaban responden pada tabel total pola adopsi

interentdiketahui bahwa total skor tertinggi adalah 30, dan skor terendah adalah 8,

maka:

K

NRNT
i




3

830 
i

3

22
i

33,7i Dibulatkan menjadi 7.

Dengan demikian rentang interval jawaban responden dan pengelompokan

jawaban responden adalah sebagai berikut:

Kategori Tinggi : 24-30

Kategori Sedang : 16-23

Kategori Rendah : 8-15

Setelah diketahui jawaban responden, maka analisis data menurut kategori
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jawaban responden tentang penerimaan terhadap kemudahan penggunaan Internet

dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 44. Pembahasan Tingkat Perceived Ease of Use

GENDER * TINGKAT_PE Crosstabulation

24 78 34 136
17.6% 57.4% 25.0% 100.0%

4 35 19 58
6.9% 60.3% 32.8% 100.0%

28 113 53 194
14.4% 58.2% 27.3% 100.0%

Count
% within GENDER
Count
% within GENDER
Count
% within GENDER

PEREMPUAN

LAKI-LAKI

GENDER

Total

RENDAH SEDANG TINGGI
TINGKAT_PE

Total

Sumber Olah data primer 2010

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 194 responden  yang menjawab

pertanyaan tentang variabel Peceived Ease of Use /PEOU, terdapat 24 dari 136

responden perempuan atau sebesar 17,6% yang digolongkan dalam kategori

rendah. Sedangkan pada responden berjenis kelamin laki-laki  sebanyak 4 dari 58

responden atau sebesar 6,9%.  Keseluruhan responden dalam kategori Peceived

Ease of Use rendah adalah 28 orang dari 194 responden atau sebesar 14,4%.

Kemudian sebanyak 78 orang dari 136 responden perempuan atau sebesar 57,4%

digolongkan dalam kategori sedang, sedangkan pada responden laki-laki sebesar

35 responden atau sebesar 60,3%. Keseluruhan responden dalam kategori sedang

adalah 113 atau sebesar 58,2 %.

Keseluruhan responden baik perempuan maupun laki-laki dalam kategori adopsi

Internet tinggi  adalah 53 dari 194  responden atau sebesar 27,3%.  Kemudian

sebanyak 34 orang dari 136  responden perempuan atau sebesar 25% digolongkan

dalam kategori tinggi, sedangkan pada responden laki-laki  19 orang dari 58

responden atau sebesar 32,8%. Berdasarkan tabel di atas juga diketahui bahwa

tingkat penerimaan pengguna terhadap kemudahan penggunaan Internet pada
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siswa laki-laki lebih tinggi daripada siswa perempuan.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa  tingkat penerimaan siswa

Madrasah Aliyah yang menjadi responden dalam penelitian ini terhadap

kemudahan penggunaan Internet tergolong sedang.

3. Variabel Sikap/ Attitude Toward Using /ATU

a. Perasaan Positif ( kuisioner Variabel ATU no 1,2 dan 3)

1). Senang Berinteraksi Dengan Internet

Untuk mengetahui penerimaan pengguna siswa Madrasah aliyah yang menjadi

responden dalam penelitian ini tentang sikap terhadap  penggunaan Internet

dalam hal Senang berinteraksi dengan Internet mudah untuk digunakan dapat

dilihat pada tabel berikut Perasaan Positif

Tabel 45. Senang Berinteraksi Dengan Internet

Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
Valid sangat tidak setuju 11 5.7

tidak setuju 23 11.9
ragu-ragu 36 18.6
setuju 98 50.5
sangat setuju 26 13.4
Total 194 100.0

Sumber: Hasil analisis data primer, 2010

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa dari 194 responden terdapat

hanya 11 responden atau sebesar 5.7 % menjawab sangat tidak setuju bahwa

mereka senang berinteraksi dengan internet. Kemudian 23 orang atau 11.9 %

responden menjawab tidak setuju, 36 orang atau  18,6 % responden menjawab

ragu-ragu. Sedangkan 98 orang atau 50.5 % menjawab setuju dan 26 orang atau

13.4 % responden menyatakan sangat setuju senang berinteraksi dengan internet.
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Dengan demikian dapat disimpulkan mayoritas responden menjawab setuju

senang berinteraksi dengan internet.

2). Penggunaan Web Memberi Banyak Kesenangan

Untuk mengetahui penerimaan pengguna siswa Madrasah aliyah yang menjadi

responden dalam penelitian ini tentang sikap terhadap  penggunaan Internet

dalam hal Penggunaan Web Memberi Banyak Kesenangan dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 46. Penggunaan Web Memberi Banyak Kesenangan

Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
Valid sangat tidak setuju 20 10.3

tidak setuju 31 16.0
ragu-ragu 51 26.3
setuju 77 39.7
sangat setuju 15 7.7

Total
194 100.0

Sumber: Hasil analisis data primer, 2010

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa dari 194 responden terdapat

hanya 20 responden atau sebesar 10,3 % menjawab sangat tidak setuju bahwa

dengan penggunaan web memberikan banyak kesenangan. Kemudian 31 orang

atau 16,0 % responden menjawab tidak setuju, 51 orang atau  26,3 % responden

menjawab ragu-ragu. Sedangkan 77 orang atau 39.7 % menjawab setuju dan 15

orang atau 7,7 % responden menyatakan sangat setuju bahwa penggunaan web

memberi banyak kesenangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan mayoritas responden menjawab setuju

bahwa penggunaan web memberi banyak kesenangan
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3). Menikmati Penggunaan Web

Untuk mengetahui penerimaan pengguna siswa Madrasah aliyah yang menjadi

responden dalam penelitian ini tentang sikap terhadap  penggunaan Internet

dalam hal menikmati penggunaan web dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 47. Menikmati Penggunaan Web
Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

Valid sangat tidak setuju 20 10.3
tidak setuju 27 13.9
ragu-ragu 34 17.5
setuju 93 47.9
sangat setuju 20 10.3

Total
194 100.0

Sumber: Hasil analisis data primer, 2010

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa dari 194 responden terdapat

hanya 20 responden atau sebesar 10,3 % menjawab sangat tidak setuju bahwa

mereka menikmati penggunaan web. Kemudian 27 orang atau 13,9 % responden

menjawab tidak setuju, 34 orang atau  17,5 % responden menjawab ragu-ragu.

Sedangkan 93 orang atau 47,9 % menjawab setuju dan 20 orang atau 10,3 %

responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka menikmati penggunaan web.

Dengan demikian dapat disimpulkan mayoritas responden menjawab setuju

bahwa mereka menikmati penggunaan web.

h. Analisis Data Berdasarkan Kategori  Jawaban Responden Pada

Variabel Attitude Toward using /ATU

Analisis data menurut kategori jawaban responden mengenai sikap terhadap

penggunaan Internet dikelompokan dalam tiga kategori jawaban, yaitu: tinggi,

sedang, dan rendah. Pengelompokan jawaban ini dilakukan dengan melihat semua

skor jawaban responden pada tabel distribusi jawaban.
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Untuk menentukan interval nilai digunakan rumus sebagai berikut:

K

NRNT
i




Berdasarkan tabel distribusi jawaban responden pada tabel total pola adopsi

interentdiketahui bahwa total skor tertinggi adalah 15, dan skor terendah adalah 3

maka:

K

NRNT
i




3

315 
i

3

12
i

4i

Dengan demikian rentang interval jawaban responden dan pengelompokan

jawaban responden adalah sebagai berikut:

Kategori Tinggi : 13-15

Kategori Sedang : 8-12

Kategori Rendah : 3-7

Setelah diketahui jawaban responden, maka analisis data menurut kategori

jawaban responden tentang sikap terhadap penggunaan Internet dapat dilihat pada

tabel berikut ini
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Tabel 48. Pembahasan Tingkat Attitude Toward Using

GENDER * TINGKAT_ATU Crosstabulation

35 88 13 136
25.7% 64.7% 9.6% 100.0%

6 40 12 58
10.3% 69.0% 20.7% 100.0%

41 128 25 194
21.1% 66.0% 12.9% 100.0%

Count
% within GENDER
Count
% within GENDER
Count
% within GENDER

PEREMPUAN

LAKI-LAKI

GENDER

Total

RENDAH SEDANG TINGGI
TINGKAT_ATU

Total

Sumber Olah data primer 2010

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 194 responden  yang menjawab

pertanyaan tentang variabel Attitude Toward using /ATU, 35 dari 136 responden

perempuan atau sebesar 25,7% yang digolongkan dalam kategori rendah.

Sedangkan pada responden berjenis kelamin laki-laki  sebanyak 6 dari 58

responden atau sebesar 10,3 %. Keseluruhan responden dalam kategori Attitude

Toward using rendah adalah 41 orang dari 194 responden atau sebesar 21,1%.

Kemudian sebanyak 88 orang dari 136  responden perempuan atau sebesar 64,7%

digolongkan dalam kategori sedang, sedangkan pada responden laki-laki sebesar

40 responden atau sebesar 69%. Keseluruhan responden dalam kategori sedang

adalah 128 atau sebesar 66 %.

Keseluruhan responden baik perempuan maupun laki-laki dalam kategori adopsi

Internet tinggi  adalah 25 dari 194  responden atau sebesar 12,9%.  Kemudian

sebanyak 13 orang dari 136  responden perempuan atau sebesar 9,6% digolongkan

dalam kategori tinggi, sedangkan pada responden laki-laki  12 orang dari 58

responden atau sebesar 20,7%. Berdasarkan tabel di atas juga diketahui bahwa

sikap terhadap kemudahan penggunaan Internet pada siswa laki-laki lebih tinggi

daripada siswa perempuan.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa  tingkat penerimaan siswa
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Madrasah Aliyah yang menjadi responden dalam penelitian ini sikap terhadap

penggunaan Internet tergolong sedang.

4. Variabel Minat / Behavioral intention to Use/BI

a. Minat ( kuisisoner variabel BI no 1-2)

1). Selalu Mencoba Menggunakan Ketika Ada Fitur di Internet yang

Membantu Untuk Menyelesaiakan Tugas

Untuk mengetahui minat siswa Madrasah aliyah yang menjadi responden dalam

dalam hal penggunaan internet jika ada fitur di Internet yang membantu untuk

menyelesaiakan tugas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 49. Selalu Mencoba Menggunakan Ketika Ada Fitur di Internet yang
Membantu Untuk Menyelesaiakan Tugas

Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

Valid sangat tidak setuju 17 8.8
tidak setuju 26 13.4
ragu-ragu 27 13.9
setuju 95 49.0
sangat setuju 29 14.9

Total
194 100.0

Sumber: Hasil analisis data primer, 2010

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa dari 194 responden terdapat

hanya 17 responden atau sebesar 8.8 % menjawab sangat tidak setuju bahwa

mereka selalu mencoba menggunakan internet ketika ada fitur yang membantu

untuk menyelesaikan tugas. Kemudian 26 orang atau 13,4 % responden menjawab

tidak setuju, 27 orang atau  13.9 % responden menjawab ragu-ragu. Sedangkan 95

orang atau 49,0 % menjawab setuju dan 29 orang atau 14,9 % responden
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menyatakan sangat setuju bahwa mereka selalu mencoba menggunakan ketika ada

fitur di internet yang membantu untuk menyelesaikan tugas.

Dengan demikian dapat disimpulkan mayoritas responden menjawab setuju

bahwa mereka selalu mencoba menggunakan ketika ada fitur di internet yang

membantu untuk menyelesaikan tugas.

2). Selalu Menggunakan Internet Jika Memungkinkan

Untuk mengetahui minat siswa Madrasah aliyah yang menjadi responden dalam

dalam hal selalu menggunakan internet jika memungkinkan dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 50. Selalu Menggunakan Internet Jika Memungkinkan
Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

Valid sangat tidak setuju 13 6.7
tidak setuju 35 18.0
ragu-ragu 30 15.5
setuju 94 48.5
sangat setuju 22 11.3

Total 194 100.0

Sumber: Hasil analisis data primer, 2010

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa dari 194 responden terdapat

hanya 13 responden atau sebesar 6.7 % menjawab sangat tidak setuju bahwa

mereka selalu menggunakan internet jika memungkinkan. Kemudian 35 orang

atau 18,0 % responden menjawab tidak setuju, 30 orang atau  15.5 % responden

menjawab ragu-ragu. Sedangkan 94 orang atau 48,5 % menjawab setuju dan 22

orang atau 11,3 % responden menyatakan sangat setuju bahwa selalu

menggunakan internet jika memungkinkan

Dengan demikian dapat disimpulkan mayoritas responden menjawab setuju selalu

menggunakan internet jika memungkinkan.
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b. Prediksi Penggunaan ( kuisioner Variabel BI no3-5)

1) Berencana Menggunakan Internet Pada Masa

Mendatang

Untuk mengetahui prediksi minat penggunaan internet t siswa Madrasah aliyah

yang menjadi responden pada masa mendatang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 51. Berencana Menggunakan Internet Pada Masa Mendatang
Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

Valid sangat tidak setuju 13 6.7
tidak setuju 18 9.3
ragu-ragu 39 20.1
setuju 86 44.3
sangat setuju 38 19.6

Total 194 100.0

Sumber: Hasil analisis data primer, 2010

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa dari 194 responden terdapat

hanya 13 responden atau sebesar 6.7 % menjawab sangat tidak setuju bahwa

mereka berencana menggunkan interent pada masa mendatang. Kemudian 18

orang atau 9,3 % responden menjawab tidak setuju, 39 orang atau  20,1 %

responden menjawab ragu-ragu. Sedangkan 86 orang atau 44,3 % menjawab

setuju dan 38 orang atau 19,6 % responden menyatakan sangat setuju berencana

menggunakan internet pada masa mendatang

Dengan demikian dapat disimpulkan mayoritas responden menjawab setuju

berencana akan menggunakan internet pada masa mendatang.
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2) Ingin Melanjutkan Penggunaan Web Pada Masa

Mendatang

Untuk mengetahui prediksi minat penggunaan web oleh  siswa madrasah aliyah

pada masa mendatang  yang menjadi responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 52. Ingin Melanjutkan Penggunaan Web Pada Masa Mendatang
Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

Valid sangat tidak setuju 14 7.2
tidak setuju 31 16.0
ragu-ragu 46 23.7
setuju 73 37.6
sangat setuju 30 15.5

Total 194 100.0

Sumber: Hasil analisis data primer, 2010

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa dari 194 responden terdapat

hanya 14 responden atau sebesar 7,2 % menjawab sangat tidak setuju bahwa

mereka ingin melanjutkan penggunaan web pada masa mendatang. Kemudian 31

orang atau 16,0 % responden menjawab tidak setuju, 46 orang atau  23,7 %

responden menjawab ragu-ragu. Sedangkan 73 orang atau 37,6 % menjawab

setuju dan 30 orang atau 15,5 % responden menyatakan sangat setuju ingin

melanjutkan penggunaan web pada masa mendatang.

Dengan demikian dapat disimpulkan mayoritas responden menjawab setuju ingin

melanjutkan penggunaan web pada masa mendatang.
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3) Berharap Penggunaan Web Terus Berlanjut Pada Masa

Mendatang

Untuk mengetahui prediksi minat penggunaan web oleh  siswa madrasah aliyah

pada masa mendatang  yang menjadi responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 53. Berharap Penggunaan Web Terus Berlanjut Pada Masa
Mendatang

Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

Valid sangat tidak setuju 16 8.2
tidak setuju 31 16.0
ragu-ragu 33 17.0
setuju 74 38.1
sangat setuju 40 20.6

Total 194 100.0
Sumber: Hasil analisis data primer, 2010

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa dari 194 responden terdapat

hanya 16 responden atau sebesar 8,2 % menjawab sangat tidak setuju bahwa

mereka berharap penggunaan web terus berlanjut pada masa mendatang.

Kemudian 31 orang atau 16,0 % responden menjawab tidak setuju, 33 orang atau

17,0 % responden menjawab ragu-ragu. Sedangkan 74 orang atau 38,1 %

menjawab setuju dan 40 orang atau 20,6 % responden menyatakan sangat setuju

berharap penggunaan web berlanjut pada masa mendatang.

Dengan demikian dapat disimpulkan mayoritas responden menjawab setuju

berharap penggunaan web berlanjut pada masa mendatang.
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c. Analisis Data Berdasarkan Kategori  Jawaban Responden Pada

Variabel Behavioral Intention/BI

Analisis data menurut kategori jawaban responden mengenai sikap terhadap

penggunaan Internet dikelompokan dalam tiga kategori jawaban, yaitu: tinggi,

sedang, dan rendah. Pengelompokan jawaban ini dilakukan dengan melihat semua

skor jawaban responden pada tabel distribusi jawaban.

Untuk menentukan interval nilai digunakan rumus sebagai berikut:

K

NRNT
i




Berdasarkan tabel distribusi jawaban responden pada tabel total pola adopsi

interentdiketahui bahwa total skor tertinggi adalah 25, dan skor terendah adalah 5,

maka:

K

NRNT
i




3

525 
i

3

20
i

666,6i Dibulatkan menjadi 7.

Dengan demikian rentang interval jawaban responden dan pengelompokan

jawaban responden adalah sebagai berikut:

Kategori Tinggi : 21-25

Kategori Sedang : 13-20

Kategori Rendah : 5-12

Setelah diketahui jawaban responden, maka analisis data menurut kategori
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jawaban responden tentang minat menggunakan Internet dapat dilihat pada tabel

berikut ini

Tabel 54. Pembahasan Tingkat Behavioral Intention/BI

GENDER * TINGKAT_BI Crosstabulation

23 96 17 136
16.9% 70.6% 12.5% 100.0%

5 29 24 58
8.6% 50.0% 41.4% 100.0%

28 125 41 194
14.4% 64.4% 21.1% 100.0%

Count
% within GENDER
Count
% within GENDER
Count
% within GENDER

PEREMPUAN

LAKI-LAKI

GENDER

Total

RENDAH SEDANG TINGGI
TINGKAT_BI

Total

Sumber Olah data primer 2010

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 194 responden  yang menjawab

pertanyaan tentang variabel Behavioral Intention/BI, 23 dari 136 responden

perempuan atau sebesar 16,9% yang digolongkan dalam kategori rendah.

Sedangkan pada responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 5 dari 58

responden atau sebesar 8,6 %. Keseluruhan responden dalam kategori Behavioral

Intention rendah adalah 28 orang dari 194 responden atau sebesar 14,4%.

Kemudian sebanyak 96 orang dari 136  responden perempuan atau sebesar 70,6%

digolongkan dalam kategori sedang, sedangkan pada responden laki-laki sebesar

29 responden atau sebesar 50%. Keseluruhan responden dalam kategori sedang

adalah 125 atau sebesar 64,4 %.

Keseluruhan responden baik perempuan maupun laki-laki dalam kategori adopsi

Internet tinggi  adalah 41 dari 194  responden atau sebesar 21,1%.  Kemudian

sebanyak 17 orang dari 136  responden perempuan atau sebesar 25,5%

digolongkan dalam kategori tinggi, sedangkan pada responden laki-laki 24 orang

dari 58 responden atau sebesar 41,4%. Berdasarkan tabel di atas juga diketahui

bahwa minat menggunakan Internet pada siswa laki-laki lebih tinggi daripada
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siswa perempuan.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa  Minat untuk menggunakan

internet pada siswa Madrasah Aliyah yang menjadi responden dalam penelitian ini

tergolong sedang.

5. Variabel Pola Adopsi Internet/ Actual System Use/ACSU

Untuk mengetahui tingkat adopsi Internet oleh siswa madrasah aliyah ynag

menjadi responden dalam penenlitian ini pada variabel ACSU ini digunakan 10

pertanyaan berdasarkan pertanyaan yang telah valid. Hasil penelitian tentang pola

adopsi intrenet oleh siswa madarasah aliyah yang menjadi responden dalam

penelitian ini  dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut:

a. Rata-rata Mengakses Internet (kuisioner Variabel ACSU no 1)

Tabel 55. Rata-rata Mengakses Internet
Jawaban responden Frekuensi Persentase

(%)
tidak pernah ngenet 43 22.2
kalau ada perlu saja 109 56.2
sekali dalam seminggu 11 5.7
3-4 hari dalam seminggu 14 7.2
setiap hari 17 8.8
Total 194 100.0

Sumber: olah data primer 2010

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 194 responden 43 orang atau 22,2

% responden menjawab tidak pernah mengakses Internet, 109 orang atau 56, 2%

menjawab kalau ada perlu saja mengakses internet, 11 orang atau 5,7%

responden menjawab sekali dalam satu minggu mengakses internet, 14 orang atau

7.2 % responden menjawab 3-4 hari dalam seminggu mengakses internet dan 17

orang atau 8,8 % responden menjawab setiap hari mengakses internet.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab kalau

ada perlu saja mengakses internet .

b. Lama Waktu Rata-rata Mengakses Internet Dalam Sehari

Tabel 56. Lama Waktu Rata-rata Mengakses Internet Dalam Sehari
Jawaban responden Frekuensi Persentase (%)

Valid kurang dari 2 jam 131 67,5 %
2-3 jam 54 27,8 %
4-5 jam 8 4,1 %
6-7 jam 1 0,5 %
Total 194 100 %

Sumber: olah data primer 2010

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 194 responden 131 orang atau 67,5

% responden  menjawab kurang dari 2 jam lama rata-rata  mengakses Internet, 54

orang atau 27,8 % menjawab 2-3 jam lama rata-rata mengakses internet, 8 orang

atau 4,1% responden menjawab 4-5 jam lama rata-rata  mengakses internet, 1

orang atau 0.5 % responden menjawab  6-7 jam lama rata-rata  mengakses

internet.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab

kurang dari 2 jam lama rata-rata mengakses internet.

c. Penggunaan Email

Tabel 57. Penggunaan Email

Jawaban Responden Frekuensi Persentase
(%)

Valid tidak punya 109 56.2
ya, satua bulan sekali 11 5.7
sekali dalam seminggu 23 11.9
ya, lebih dari sekali dalam
seminggu

23 11.9

ya, setiap hari 28 14.4
Total 194 100.0

Sumber: olah data primer 2010
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 194 responden 109 orang atau 56,2

% responden menjawab tidak punya email, 11 orang atau 5,7 % menjawab ya,

satu bulan sekali menggunakan emaill , 23 orang atau 11,9 % responden

menjawab  sekali dalam seminggu menggunakan email, 23 orang atau 11,9 %

responden menjawab ya, lebih dari sekali dalam seminggu menggunakan email,

dan 28 orang atau 14,4 % responden  menjawab ya, setiap hari menggunakan

email.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab tidak

punya email.

d. Penggunaan Chatting Room

Tabel 58. Penggunaan Chatting Room
Jawaban Responden Frekuensi Persentase

(%)
Valid kurang dari sekali dlm sebulan/

tidak pernah
124 63.9

satu bulan sekali 11 5.7
sekali dalam seminggu 23 11.9
lebih dari sekali dalam seminggu 26 13.4

setiap hari 10 5.2
Total 194 100.0

Sumber: olah data primer 2010

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 194 responden 124 orang atau 63,9

% responden menjawab kurang dari sekali dalam sebulan/tidak pernah

menggunakan chatting room, 11 orang atau 5,7 % menjawab  satu bulan sekali

dalam penggunaan chatting room , 23 orang atau 11,9 % responden menjawab

sekali dalam seminggu dalam penggunaan chatting room, 26 orang atau 13,4 %
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responden menjawab lebih dari sekali dalam seminggu dalam penggunaan

chatting room, dan 10 orang atau 5,2 % responden  menjawab  setiap hari dalam

penggunaan chatting room.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab

kurang dari sekali dalam sebulan/ tidak pernah menggunakan chatting room.

e. Mengakses Situs Jejaring Sosial

Tabel 59. Mengakses Situs Jejaring Sosial
Jawaban Responden Frekuensi Persentase

(%)
Valid kurang dari sekali dlm sebulan/

tidak punya
111 57.2

satu bulan sekali 16 8.2
sekali dalam seminggu 19 9.8
lebih dari sekali dalam seminggu 30 15.5

setiap hari 18 9.3
Total 194 100.0

Sumber: olah data primer 2010

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 194 responden 111 orang atau 57,2

% responden menjawab kurang dari sekali dalam sebulan/tidak punya akses situs

jejaring sosial, 16 orang atau 8,2 % menjawab  satu bulan sekali akses situs

jejaring sosial, 19 orang atau 9,8 % responden menjawab  sekali dalam seminggu

akses situs jejaring sosial, 30 orang atau 15,5 % responden menjawab lebih dari

sekali dalam seminggu akses situs jejaring sosial, dan 18 orang atau 9,3 %

responden  menjawab  setiap hari akses situs jejaring sosial

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab

kurang dari sekali dalam sebulan/ tidak punya akses situs jejaring sosial.
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f. Penggunaan facebook

Tabel 60. Penggunaan facebook

Jawaban Responden Frekuensi Persentase
(%)

Valid kurang dari sekali dlm sebulan/
tidak punya

117 60.3

satu bulan sekali 10 5.2
sekali dalam seminggu 16 8.2
lebih dari sekali dalam seminggu 22 11.3

setiap hari 29 14.9
Total 194 100.0

Sumber: olah data primer 2010

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 194 responden 117 orang atau 60,3

% responden menjawab kurang dari sekali dalam sebulan/tidak punya facebook,

10 orang atau 5,2 % menjawab  satu bulan sekali menggunakan facebook, 16

orang atau 8,2 % responden menjawab sekali dalam seminggu menggunakan

facebook, 22 orang atau 11,3 % responden menjawab lebih dari sekalii dalam

seminggu menggunakan facebook, dan 29 orang atau 14,9 % responden

menjawab  setiap hari menggunakan facebook.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab

kurang dari sekali dalam sebulan/ tidak punya facebook.

g. Penggunaan Twitter

Tabel 61. Penggunaan Twitter
Jawaban Responden Frekuensi Persentase

(%)
kurang dari sekali dlm sebulan/ tidak
punya

171 88,1 %

satu bulan sekali 10 5,2 %
sekali dalam seminggu 3 1,5 %
lebih dari sekali dalam seminggu 9 4,6 5
setiap hari 1 0,5 %

Total 194 100 %
Sumber: olah data primer 2010
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 194 responden 171 orang atau 88,1

% responden menjawab kurang dari sekali dalam sebulan/tidak punya twitter, 10

orang atau 5,2 % menjawab  satu bulan sekali menggunakan twitter, 3 orang atau

1,5 % responden menjawab sekali dalam seminggu menggunakan twitter, 9 orang

atau 4,6 % responden menjawab lebih dari sekalii dalam seminggu menggunakan

twitter, dan 1 orang atau 0.5 % responden  menjawab  setiap hari menggunakan

twitter

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab

kurang dari sekali dalam sebulan/ tidak punya twitter

h. Mengunduh lagu

Tabel 62. Mengunduh lagu

Jawaban responden Frekuensi Persentase
(%)

Valid kurang dari sekali dlm sebulan/
tidak pernah

131 67.5

satu bulan sekali 15 7.7
sekali dalam seminggu 22 11.3
lebih dari sekali dalam seminggu 24 12.4
setiap hari 2 1.0

Total
194 100.0

Sumber: olah data primer 2010
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 194 responden 131 orang atau 67,5

% responden menjawab kurang dari sekali dalam sebulan/tidak pernah

mengunduh lagu, 15 orang atau 7,7 % menjawab  satu bulan sekali mengunduh

lagu, 22 orang atau 11,3 % responden menjawab sekali dalam seminggu

mengunduh lagu, 24 orang atau 12,4 % responden menjawab lebih dari sekalii

dalam seminggu mengunduh lagu, dan 2 orang atau 1,0 % responden  menjawab
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setiap harii mengunduh lagu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

mayoritas responden menjawab kurang dari sekali dalam sebulan/ tidak pernah

mengunduh lagu.

i. Bermain Game Online

Tabel 63. Bermain Game Online
Jawaban responden Frekuensi Persentase

(%)
tidak pernah 68 35.1
ya, beberapa bulan sekali 84 43.3
ya, setiap bulan 17 8.8
ya, beberapa kali dalam seminggu 13 6.7

ya, setiap hari 12 6.2
Total 194 100.0

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 194 responden 68 orang atau 35,1

% responden menjawab tidak pernah bermain game online, 84 orang atau 43,3 %

menjawab ya, beberapa bulan sekali bermain game online,  17 orang atau 8,8 %

responden menjawab  ya, setiap bulan bermain game online,  13 orang atau 6,7 %

responden menjawab ya, beberapa kali dalam seminggu bermain game online dan

12 orang atau 6,2 % responden  menjawab ya, dalam setiap hari bermain game

online.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden

menjawab beberapa bulan sekali bermain game online
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j. Frekuensi Mengunduh Film

Tabel 64. Frekuensi Mengunduh Film
Jawaban responden Frekuensi Persentase

(%)
Valid kurang dari sekali dlm sebulan/

tidak pernah
153 78,9 %

satu bulan sekali 34 17,5
sekali dalam seminggu 1 0,5
lebih dari sekali dalam seminggu 4 2,1 %

setiap hari 2 1 %

Total
194 100.0

Sumber: olah data primer 2010
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 194 responden 153 orang atau 78,9

% responden menjawab kurang dari sekali dalam sebulan/tidak pernah, 34 orang

atau 17,5 % menjawab  satu bulan sekali, 1 orang atau 0.5 % responden menjawab

sekali dalam seminggu mengunduh film, 4 orang atau 2,1 % responden menjawab

lebih dari sekali dalam seminggu, dan 2 orang atau 1,0 % responden  menjawab

setiap hari mengunduh film.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas

responden menjawab kurang dari sekali dalam sebulan / tidak pernah mengunduh

film.

k. Analisis Data Berdasarkan Kategori  Jawaban Responden Pada

Variabel Pola Adopsi Internet /ACSU

Analisis data menurut kategori jawaban responden mengenai pola adopsi internet

dikelompokan dalam tiga kategori jawaban, yaitu: tinggi, sedang, dan rendah.

Pengelompokan jawaban ini dilakukan dengan melihat semua skor jawaban

responden pada tabel distribusi jawaban.

Untuk menentukan interval nilai digunakan rumus sebagai berikut:
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Berdasarkan tabel distribusi jawaban responden pada tabel total pola adopsi

interentdiketahui bahwa total skor tertinggi adalah 41, dan skor terendah adalah

10, maka:

K

NRNT
i




3

1041
i

3

31
i

333.10i dibulatkan menjadi 10

Dengan demikian rentang interval jawaban responden dan pengelompokan

jawaban responden adalah sebagai berikut:

Kategori Tinggi : 32-41

Kategori Sedang : 21-31

Kategori Rendah : 10-20

Setelah diketahui jawaban responden, maka analisis data menurut kategori

jawaban responden tentang performa sosial pemain (gamers) dapat dilihat pada

tabel berikut ini

Tabel 65. Pembahasan Tingkat Adopsi Internet
jenis kelamin

responden
Tingkat adopsi internet

Total
rendah sedang tinggi

perempuan 93 68.4% 31 22.8% 12 8.8% 136
100
%

laki-laki 36 62.1% 13 22.4% 9 15.5% 58
100.
%

Total
129

66.5%
44

22.7%
21

10.8%
194

100.%
Sumber Olah data primer 2010
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Berdasarkan tabel di atas , diketahui bahwa dari 194 responden  yang menjawab

pertanyaan tentang variabel Pola adopsi Interent /ACSU, terdapat 93 dari 136

responden perempuan atau sebesar 68,4% yang digolongkan dalam kategori

rendah. Sedangkan pada responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 36 dari

58 responden atau sebesar 62,1%. Keseluruhan responden dalam kategori adopsi

Internet rendah adalah 129 orang dari194 responden atau sebesar 66,5%  .

Kemudian sebanyak 31 orang dari 136  responden perempuan atau sebesar 22,8%

digolongkan dalam kategori sedang, sedangkan pada responden laki-laki sebesar

13 responden atau sebesar 22,4%. Keseluruhan responden dalam kategori sednag

adalah 44 atau sebesar 22,7 %..Keseluruhan responden baik perempuan maupun

laki-laki dalam kategori adopsi Internet tinggi  adalah 21 dari 194  responden

atau sebesar 10,8%. Kemudian sebanyak 12 orang dari 136  responden

perempuan atau sebesar 8.8% digolongkan dalam kategori tinggi, sedangkan pada

responden laki-laki  9 orang dari 58 responden atau sebesar 15,5%.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa  tingkat adopsi Internet siswa

Madrasah Aliyah yang menjadi responden dalam penelitian ini tingkat adopsi

internetnya tergolong rendah.



153

l. Analisis Data berdasarkan Kategori Tingkat Adopsi Internet antar

Sekolah

Untuk mengetahui perbandingan tingkat adopsi internet antar sekolah  yang

memiliki fasilitas koneksi internet dan yang tidak punya dapat dilihat dalam tabel

berikut:

Tabel 66. Perbandingan Tingkat Adopsi Antar Sekolah

Pola

Adopsi

Internet

MAN 1 Bandar

Lampung

MAS AL-

Hikmah

Kedaton

MAS Al-

Asy’ariyah

Total

L P L P L P

Tinggi

Persentase

9 10 0 2 0 0
21

10.8
%50% 19,6% 0% 5% 0% 0%

Sedang

Persentase

8 19 3 5 2 7
44

22.7
%44,4% 37,3% 12,5% 12,5% 12,5% 15,6%

Rendah

Persentase

1 22 21 33 14 38
12
9

66.5
%5,6% 43,1% 87,5 82,5% 87,5% 84,4%

Total 18 51 24 40 16 45
19
4

100.
%Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sumber Olah data primer 2010

Berdasarkan penyajian tabel perbandingan pola adopsi antar sekolah di atas dapat

diketahui bahwa untuk tingkat adopsi Internet kategori tinggi, persentase terbesar

yaitu 50%  terdapat pada siwa laki-laki di MAN 1 bandarlampung. Untuk

kategori sedang,  persentase tertinggi juga terdapat pada siswa laki-laki MAN 1

Bandarlampung yaitu sebesar 44,4 %. Kemudian untuk kategori rendah,

persentase tertinggi terdapat pada siswa laki-laki MA Al-Hikmah dan MA al-

Asy’ariyah Panjang sebesar 87,5%.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritasSecara umum pada siswa

MAN 1 Bandarlampung tingkat adopsi internetnya lebih tinggi daripada siswa

MAS Al-hikmah dan MAS Al- Asy’ariyah panjang.

m. Analisis Data berdasarkan Kategori Tingkat Adopsi Internet antar

Kelas

Untuk mengetahui perbandingan tingkat pola adopsi Internet oleh siswa antara

kelas 1 dan kelas 2 yang menjadi responden dalam penelitiani ini dapat dilihat

dalam tabel berikut:

Tabel 67. Perbandingan Tingkat Adopsi Internet antar Kelas

Sumber : Hasil olah data primer 2010

Berdasarkan penyajian tabel perbandingan tingkat adopsi antara kelas 10 dan

kelas 11 di atas diketahui bahwa persentase terbesar untuk kategori tinggi

adalah18,8% untuk siswa laki-laki kelas 2. Untuk tingkat adopsi kategori sedang,

persentase terbesar adalah 28,2%  pada siswa laki-laki kelas dua. Kemudian untuk

kategori tingkat adopsi internet rendah, persentase terbesar adalah pada siswa

perempuan kelas 10 yaitu 78,5 %. Dengan demikian dapat digambarkan secara

umum bahwa tingkat adopsi siswa kelas 11 lebih tinggi daripada siswa kelas 10.

Pola Adopsi Internet
Kelas 10 Kelas 11

TotalP L P L

Tinggi

Persentase

3 3 9 6
21 10.8%4,6 % 12,0 % 12.7% 18.8%

Sedang

Persentase

11 7 20 5
44 22.7%16,9 % 28 % 28.2% 15.6%

Rendah

Persentase

51 15 42 21
129 66.5%78,5 % 60 % 59.2% 65.6%

Total 65 25 71 32
194 100.%100 % 100 100.0% 100.0%
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E. Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis 1 Variabel PEOU Berpengaruh Terhadap

Variabel PU

Hipotesis pertama penelitian ini menduga bahwa penerimaan pengguna

kemudahan penggunaan internet / PEOU berpengaruh terhadap penerimaan

pengguna manfaat Internet / PU. Pengujianterhadap hipotesis tersebut dilakukan

dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut:

Ho : Penerimaan pengguna kemudahan penggunaan internet / PEOU tidak

berpengaruh terhadap penerimaan pengguna manfaat Internet / PU

Ha : Penerimaan pengguna kemudahan penggunaan internet / PEOU

berpengaruh terhadap penerimaan pengguna manfaat Internet / PU

Berdasarkan perhitungan regresi linear dengan menggunakan program SPSS 13.0

maka hasil perhitungan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 68. Hasil Perhitungan Regresi Linear Dengan Program SPSS 13.0

Perhitungan Regresi Linear Dengan
Program SPSS 13.0

Hasil

Constanta Intercept (a) 9,219

Koefisien Regresi (b) 0,605

Persamaan Regresi Y atas X Y = 9,219+ 0,605X

R 0,567

R 2 (R Square) 0,322 atau 32,2%

Standard Error dari Koefisien Regresi b (Sb) 0,063

Standard Error Estimasi/Seest (Se) 3,821

DF (N-2) 192 (194-2)

Thit 9, 540

T Tabel pada taraf signifikansi 5% 1,972

Sumber: Hasil analisis data primer, 2007

Berdasarkan analisis regresi linear sederhana, dari tabel diatas diperoleh:
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Constanta Intercept (a) = 9,219

Koefisien Regresi (b) = 0,605

Dengan demikian persamaan regresi Y atas X adalah:

Y = 9,219+ 0,605X

Persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 9,219 menyatakan bahwa jika tidak ada penerimaan

pengguna terhadap kemudahan penggunaan Internet/ PEOU maka penerimaan

pengguna terhadap manfaat internet /PU adalah sebesar 9,219.

2. Koefisien regresi sebesar 0,605 (60,5%) menyatakan bahwa setiap

penambahan penerimaan pengguna terhadap kemudahan penggunaan Internet/

PEOU akan meningkatkan maka penerimaan pengguna terhadap manfaat

Iternet /PU adalah sebesar 60,5%.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh besarnya nilai t hitung = 9,540 dengan

nilai sig p = 0,000 (dapat dilihat pada tabel Anova di lampiran), Pada pengujian

hipotesis dengan Uji T menggunakan tingkat signifikansi p=5% atau 0,05,

ternyata nilai Thit (9, 540) > T Tabel (1,972) sehingga Ha diterima dan Ho ditolak.

Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis tersebut adalah , penerimaan pengguna

terhadap kemudahan penggunaan Internet/ PEOU berpengaruh signifikan terhadap

maka penerimaan pengguna terhadap manfaat internet /PU. Jika penerimaan

pengguna responden terhadap kemudahan penggunaan internet / PEOU semakin

baik maka akan semakin baik pula penerimaan pengguna responden terhadap

Manfaat Internet. Kekuatan hubungan tersebut (R) sebesar 0,567 (dapat dilihat

pada tabel Model Summary pada lampiran). Mengacu pada formula George
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Argyrous dimana 0,4 ≤ R ≥ 0,7 dikatakan moderat maka hubungan tersebut

termasuk kategori moderat (sedang)

Koefisien determinasi model regresi sebesar (R square)= 0,322 atau 32,2%, hal ini

menunjukkan bahwa pengaruh variabel PEOU terhadap PU sebesar 32,2%

sedangkan 67,8% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti

dalam penelitian ini..

2. Pengujian Hipotesis 2 Variabel PEOU Berpengaruh Terhadap

Variabel ATU

Hipotesis ke-dua dalam penelitian ini menduga bahwa penerimaan pengguna

kemudahan penggunaan internet / PEOU berpengaruh terhadap sikap kepada

Internet / ATU. Pengujian terhadap hipotesis tersebut dilakukan dengan

menggunakan hipotesis sebagai berikut:

Ho : Penerimaan pengguna kemudahan penggunaan internet / PEOU tidak

berpengaruh terhadap sikap terhadap Internet / ATU

Ha : Penerimaan pengguna kemudahan penggunaan internet / PEOU

berpengaruh terhadap sikap mempergunakan  Internet / ATU

Berdasarkan perhitungan regresi linear dengan menggunakan program SPSS 13.0

maka hasil perhitungan dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 69. Hasil Perhitungan Regresi Linear Dengan Program SPSS 13.0

Perhitungan Regresi Linear Dengan
Program SPSS 13.0

Hasil

Constanta Intercept (a) 1,577

Koefisien Regresi (b) 0,413

Persamaan Regresi Y atas X Y = 1,577+ 0,413X

R 0,641
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R 2 (R Square) 0,411 atau 41,1%

Standard Error dari Koefisien Regresi b (Sb) 0,036

Standard Error Estimasi/Seest (Se) 2,147

DF (N-2) 192 (194-2)

Thit 11, 584

T Tabel pada taraf signifikansi 5% 1,972

Sumber: Hasil analisis data primer, 2007

Berdasarkan analisis regresi linear sederhana, dari tabel diatas diperoleh:

Constanta Intercept (a) = 1,577

Koefisien Regresi (b) = 0,413

Dengan demikian persamaan regresi Y atas X adalah:

Y = 1,577+ 0,413X

Persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 1,577 menyatakan bahwa jika tidak ada penerimaan

pengguna terhadap kemudahan penggunaan Internet/ PEOU maka sikap

mempergunakan  Internet/ATU adalah sebesar 1,577.

2. Koefisien regresi sebesar 0,413 (41,3%) menyatakan bahwa setiap

penambahan penerimaan pengguna terhadap kemudahan penggunaan Internet/

PEOU maka akan meningkatkan sikap mempergunakan  Internet/ATU h

sebesar 41,3%.

Pengujian terhadap hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan uji t.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh besarnya nilai t hitung=11,584 dengan

p=0,000 (dapat dilihat pada tabel Anova pada lampiran), Pada pengujian hipotesis

dengan menggunakan tingkat signifikansi a = 5% atau 0,05, ternyata nilai Thit (11,

584)> T tabel(1,972), sehingga Ha diterima dan Ho ditolak.
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Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis tersebut adalah, Penerimaan pengguna

kemudahan penggunaan internet / PEOU berpengaruh signifikan terhadap Sikap

penggunaa   Internet / ATU. Jika penerimaan pengguna kemudahan penggunaan

internet / PEOU responden semakin baik maka akan semakin baik pula sikap

terhadap Internet oleh responden. Kekuatan hubungan tersebut (R) sebesar 0,641

(dapat dilihat pada tabel Model Summary pada lampiran). Mengacu pada formula

George Argyrous dimana 0,4 ≤ R ≥ 0,7 dikatakan moderat maka hubungan

tersebut termasuk kategori moderat (sedang)

Koefisien determinasi model regresi sebesar (R square)= 0,411 atau 41,1%, hal ini

menunjukkan bahwa pengaruh variabel PEOU terhadap variabel ATU sebesar

41,1% sedangkan 58,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

3. Pengujian Hipotesis 3 Variabel PU Berpengaruh Terhadap  Variabel

ATU

Hipotesis ketiga penelitian ini menduga bahwa penerimaan pengguna terhadap

manfaat internet / PU berpengaruh terhadap sikap penggunaan  Internet / ATU.

Pengujian terhadap hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan hipotesis

sebagai berikut:

Ho : Penerimaan pengguna terhadap manfaat internet / PU tidak berpengaruh

terhadap sikap penggunaan  Internet / ATU

Ha : Penerimaan pengguna terhadap manfaat internet /PU berpengaruh terhadap

sikap penggunaan  Internet / ATU

Berdasarkan perhitungan regresi linear dengan menggunakan program SPSS 13.0

maka hasil perhitungan dapat dilihat dari tabel berikut ini
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Tabel 70. Hasil Perhitungan Regresi Linear Dengan Program SPSS 13.0

Perhitungan Regresi Linear Dengan
Program SPSS 13.0

Hasil

Constanta Intercept (a) 3,727

Koefisien Regresi (b) 0,293

Persamaan Regresi Y atas X Y = 3,727+ 0,293X

R 0,485

R 2 (R Square) 0,235 atau 23,5%

Standard Error dari Koefisien Regresi b (Sb) 0,038

Standard Error Estimasi/Seest (Se) 2,447

DF (N-2) 192 (194-2)

Thit 7,688

T Tabel pada taraf signifikansi 5% 1,972

Berdasarkan analisis regresi linear sederhana, dari tabel diatas diperoleh:

Constanta Intercept (a) = 3,727

Koefisien Regresi (b) = 0,293

Dengan demikian persamaan regresi Y atas X adalah:

Y = 3,727+ 0,293X

Persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 3,727menyatakan bahwa jika tidak ada penerimaan

pengguna terhadap manfaat Internet/ PEOU maka penerimaan sikap

penggunaan  Internet / ATU adalah sebesar 9,219.

1. Koefisien regresi sebesar 0,293 (29,3%) menyatakan bahwa setiap

penambahan penerimaan pengguna terhadap manfaat Internet/ PU maka akan

meningkatkan penerimaan sikap penggunaan  Internet / ATU adalah sebesar

sebesar 29,3%

Pengujian terhadap hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan uji t.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh besarnya nilai t hitung= 7,688 dengan



161

p=0,000 (dapat dilihat pada tabel Anova pada lampiran), Pada pengujian hipotesis

dengan menggunakan tingkat signifikansi a = 5% atau 0,05, ternyata nilai Thit

(7,688)>  T tabel (1,972), sehingga Ha diterima dan Ho ditolak.

Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis tersebut adalah, penerimaan pengguna

manfaat internet / PU berpengaruh signifikan terhadap sikap penggunaan Internet

/ ATU. Jika penerimaan pengguna terhadap manfaat internet / PEOU responden

semakin baik maka akan semakin baik pula sikap penggunaan Internet oleh

responden. Kekuatan hubungan tersebut (R) sebesar 0,485 (dapat dilihat pada

tabel Model Summary pada lampiran). Mengacu pada formula George Argyrous

dimana 0,4 ≤ R ≥ 0,7 dikatakan moderat maka hubungan tersebut termasuk

kategori moderat (sedang)

Koefisien determinasi model regresi sebesar (R square)= 0,235 atau 23,5%, hal ini

menunjukkan bahwa variabel Penerimaan pengguna terhadap manfaat internet

/PU berpengaruh terhadap variabel sikap penggunaan  Internet / ATU sebesar

41,1% sedangkan 58,9% sisanay dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti

dalam penelitian ini.

4. Pengujian Hipotesis 4 Variabel PU Berpengaruh Terhadap  Variabel

BI

Hipotesis ke-empat penelitian ini menduga bahwa penerimaan pengguna terhdap

manfaat internet / PU berpengaruh terhadap Minat menggunakan Internet/BI.

Pengujian terhadap hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan hipotesis

sebagai berikut:
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Ho : Penerimaan pengguna manfaat internet / PU tidak berpengaruh terhadap

Minat menggunakan Internet/ BI

Ha : Penerimaan pengguna manfaat internet /PU berpengaruh terhadap Minat

menggunakan Internet/ BI Internet

Berdasarkan perhitungan regresi linear dengan menggunakan program SPSS 13.0

maka hasil perhitungan dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 71. Hasil Perhitungan Regresi Linear Dengan Program SPSS 13.0

Perhitungan Regresi Linear Dengan
Program SPSS 13.0

Hasil

Constanta Intercept (a) 7,195

Koefisien Regresi (b) 0,468

Persamaan Regresi Y atas X Y = 7,195+ 0,468X

R 0,505

R 2 (R Square) 0,255 atau 25,5%

Standard Error dari Koefisien Regresi b (Sb) 0,058

Standard Error Estimasi/Seest (Se) 3,708

DF (N-2) 192 (194-2)

Thit 8,115

T Tabel pada taraf signifikansi 5% 1,972

Berdasarkan analisis regresi linear sederhana, dari tabel diatas diperoleh:

Constanta Intercept (a) = 7,195

Koefisien Regresi (b) = 0,468

Dengan demikian persamaan regresi Y atas X adalah:

Y = 7,195+ 0,468X

Persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 7,195 menyatakan bahwa jika tidak ada penerimaan

pengguna terhadap manfaat Internet/ PU maka Minat penggunaan  Internet /

ATU adalah sebesar 7,195.



163

2. Koefisien regresi sebesar 0,468 (46,8%) menyatakan bahwa setiap

penambahan penerimaan pengguna terhadap manfaat Internet/ PU maka akan

meningkatkan minat penggunaan  Internet / BI adalah sebesar sebesar 46,8%.

Pengujian terhadap hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan uji t.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh besarnya nilai t hitung= 8,115 dengan

p=0,000 (dapat dilihat pada tabel Anova pada lampiran), Pada pengujian hipotesis

dengan menggunakan tingkat signifikansi a = 5% atau 0,05, ternyata nilai Thit

(8,115)> T tabel (1,972) sehingga Ha diterima dan Ho ditolak.

Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis tersebut adalah, penerimaan pengguna

terhadp manfaat internet/PU berpengaruh signifikan terhadap minat

menggunakan Internet / BI. Jika penerimaan pengguna terhadap manfaat internet

responden semakin baik maka akan semakin baik pula minat menggunakan

Internet oleh responden. Kekuatan hubungan tersebut (R) sebesar 0,505 (dapat

dilihat pada tabel Model Summary pada lampiran). Mengacu pada formula

George Argyrous dimana 0,4 ≤ R ≥ 0,7 dikatakan moderat maka hubungan

tersebut termasuk kategori moderat (sedang)

Koefisien determinasi model regresi sebesar (R square)= 0,255 atau 25,5%, hal ini

menunjukkan bahwa variabel penerimaan pengguna manfaat internet /PU

berpengaruh terhadap variabel minat menggunakan Internet/ BI sebesar 25,5%

sedangkan 74,5% dipengaruhi oleh faktor lain.
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5. Pengujian Hipotesis 5 : Variabel PU Berpengaruh Terhadap  Variabel

ACSU / Pola Adopsi Internet

Hipotesis pertama penelitian ini menduga bahwa penerimaan pengguna manfaat

internet / PU berpengaruh terhadap Pola adopsi Internet. Pengujian terhadap

hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut:

Ho : Penerimaan pengguna manfaat internet / PU tidak berpengaruh terhadap

Pola adopsi Internet

Ha : Penerimaan pengguna manfaat internet /PU berpengaruh terhadap Pola

adopsi Internet

Berdasarkan perhitungan regresi linear dengan menggunakan program SPSS 13.0

maka hasil perhitungan dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 72. Hasil Perhitungan Regresi Linear Dengan Program SPSS 13.0

Perhitungan Regresi Linear Dengan
Program SPSS 13.0 Hasil

Constanta Intercept (a) 5,375

Koefisien Regresi (b) 0,598

Persamaan Regresi Y atas X Y = 5,375+ 0,598X

R 0,332

R 2 (R Square) 0,110 atau 11%

Standard Error dari Koefisien Regresi b (Sb) 0,123

Standard Error Estimasi/Seest (Se) 7,887

DF (N-2) 192 (194-2)

Thit 8,115

T Tabel pada taraf signifikansi 5% 1,972

Berdasarkan analisis regresi linear sederhana, dari tabel diatas diperoleh:

Constanta Intercept (a) = 5,375

Koefisien Regresi (b) = 0,598
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Dengan demikian persamaan regresi Y atas X adalah:

Y = 5,375+ 0,598X

Persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

2. Konstanta sebesar 5,375 menyatakan bahwa jika tidak ada penerimaan

pengguna terhadap manfaat Internet/ PU maka pola adopsi internet  Internet

/ ACSU adalah sebesar 5,375

3. Koefisien regresi sebesar 0,598 (59,8%) menyatakan bahwa setiap

penambahan penerimaan pengguna terhadap manfaat Internet/ PU maka akan

meningkatkan pola adopsi internet  Internet / ACSU sebesar 59,8%.

Pengujian terhadap hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan uji t.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh besarnya nilai t hitung = 4,870 dengan

p = 0,000 (dapat dilihat pada tabel Anova pada lampiran), Pada pengujian

hipotesis dengan menggunakan tingkat signifikansi a = 5% atau 0,05, ternyata

nilai Thit (4,870) > T tabel (1,972) sehingga Ha diterima dan Ho ditolak.

Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis tersebut adalah, Penerimaan pengguna

manfaat internet / PU berpengaruh signifikan terhadap Pola adopsi Internet . Jika

penerimaan pengguna manfaat internet responden semakin baik maka akan

semakin tinggi tingkat pola adopsi Internet oleh responden. Kekuatan hubungan

tersebut (R) sebesar 0,332 (dapat dilihat pada tabel Model Summary pada

lampiran). Mengacu pada formula George Argyrous dimana (0,2 <R<0,4) maka

hubungan tersebut termasuk kategori moderat (lemah)
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Koefisien determinasi model regresi sebesar (R square)= 0,110 atau 11%, hal ini

menunjukkan bahwa variabel penerimaan pengguna terhadap manfaat internet

/PU berpengaruh terhadap variabel pola adopsi Internet/ ACSU sebesar 11%

sedangkan 89% dipengaruhi oleh faktor lain.

6. Pengujian Hipotesis 6 : Variabel Sikap/ATU Berpengaruh Terhadap

Variabel Minat / BI

Hipotesis pertama penelitian ini menduga bahwa sikap penggunaan  internet

/ATU berpengaruh terhadap minat menggunakan Internet/ BI. Pengujian terhadap

hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut:

Ho : Sikap penggunaan  internet /ATU tidak berpengaruh terhadap Minat

Menggunakan Internet

Ha : Sikap penggunaan  internet /ATU berpengaruh terhadap Minat

Menggunakan Internet

Berdasarkan perhitungan regresi linear dengan menggunakan program SPSS 13.0

maka hasil perhitungan dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 73. Hasil Perhitungan Regresi Linear Dengan Program SPSS 13.0

Perhitungan Regresi Linear Dengan
Program SPSS 13.0

Hasil

Constanta Intercept (a) 6,789

Koefisien Regresi (b) 1,048

Persamaan Regresi Y atas X Y = 6,789 + 1,048X

R 0,682

R 2 (R Square) 0,466 atau 46,6%

Standard Error dari Koefisien Regresi b (Sb) 0,081

Standard Error Estimasi/Seest (Se) 3,141

DF (N-2) 192 (194-2)
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Thit 12,933

T Tabel pada taraf signifikansi 5% 1,972

Berdasarkan analisis regresi linear sederhana, dari tabel diatas diperoleh:

konstanta Intercept (a) = 6,789

Koefisien Regresi (b) = 1,048

Dengan demikian persamaan regresi Y atas X adalah:

Y = 6,789 + 1,048X

Persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 6,789 menyatakan bahwa jika tidak ada sikap penggunaan

internet /ATU maka minat menggunakan Internet/ BI adalah sebesar 6,789

2. Koefisien regresi sebesar 1,048 (104,8%) menyatakan bahwa setiap

penambahan sikap penggunaan  internet /ATU maka akan meningkatkan

minat menggunakan Internet/ BI sebesar 104,8%.

Pengujian terhadap hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan uji t.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh besarnya nilai t hitung = 12,933

dengan p = 0,000 (dapat dilihat pada tabel Anova pada lampiran), Pada pengujian

hipotesis dengan menggunakan tingkat signifikansi a = 5% atau 0,05, ternyata

nilai Thit (12,933) > T tabel (1,972) sehingga Ha diterima dan Ho ditolak.

Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis tersebut adalah, sikap penggunaan

internet /ATU berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan Internet .

Jika sikap penggunaan  internet responden semakin baik maka akan semakin

tinggi tingkat Minat Menggunakan Internet oleh responden. Kekuatan hubungan

tersebut (R) sebesar 0,682 (dapat dilihat pada tabel Model Summary pada
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lampiran). Mengacu pada formula George Argyrous dimana (0,4 < R <0,7) maka

hubungan tersebut termasuk kategori moderat (Ssedang)

Koefisien determinasi model regresi sebesar (R square)= 0,466 atau 46,6%, hal ini

menunjukkan bahwa variabel Sikap penggunaan  internet /ATU berpengaruh

terhadap variabel minat menggunakan Internet/ BI sebesar 46,6% sedangkan

53,4% dipengaruhi oleh faktor lain.

7. Pengujian Hipotesis 7 : Variabel Minat/BI Berpengaruh Terhadap

Variabel Pola Adopsi Internet / ACSU

Hipotesis pertama penelitian ini menduga bahwa Minat mengunakan internet /BI

berpengaruh terhadap Pola Adopsi Internet/. Pengujian terhadap hipotesis tersebut

dilakukan dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut:

Ho : Minat mengunakan internet /BI tidak berpengaruh terhadap pola adopsi

Internet

Ha : Minat mengunakan internet /BI berpengaruh terhadap pola adopsi Internet

Berdasarkan perhitungan regresi linear dengan menggunakan program SPSS 13.0

maka hasil perhitungan dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 74. Hasil Perhitungan Regresi Linear Dengan Program SPSS 13.0

Perhitungan Regresi Linear Dengan
Program SPSS 13.0

Hasil

Constanta Intercept (a) 1,469

Koefisien Regresi (b) 0,972

Persamaan Regresi Y atas X Y = 1,469+ 0,972X

R 0,500

R 2 (R Square) 0,250 atau 25%

Standard Error dari Koefisien Regresi b (Sb) 0,122
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Standard Error Estimasi/Seest (Se) 7,242

DF (N-2) 192 (194-2)

Thit 7,992

T Tabel pada taraf signifikansi 5% 1,972

Berdasarkan analisis regresi linear sederhana, dari tabel diatas diperoleh:

Constanta Intercept (a) = 1,469

Koefisien Regresi (b) = 0,972

Dengan demikian persamaan regresi Y atas X adalah:

Y = 1,469+ 0,972X

Persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 1,469 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel minat

menggunakan Internet/BI maka pola adopsi Internet/ ACSU adalah sebesar

1,469

2. Koefisien regresi sebesar 0,972 (97,2%) menyatakan bahwa setiap

penambahan minat menggunakan Internet/BI maka akan meningkatkan pola

adopsi Internet/ ACSU sebesar 97,2%

Pengujian terhadap hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan uji t.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh besarnya nilai t hitung = 7,992 dengan

p = 0,000 (dapat dilihat pada tabel Anova pada lampiran), Pada pengujian

hipotesis dengan menggunakan tingkat signifikansi a = 5% atau 0,05, ternyata

nilai Thit (7,992) >  T tabel (1,972) sehingga Ha diterima dan Ho ditolak.

Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis tersebut adalah, minat mengunakan

internet /BI berpengaruh signifikan terhadap pola adopsi Internet . Jika minat
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mengunakan internet responden semakin baik maka akan semakin tinggi tingkat

pola adopsi Internet oleh responden. Kekuatan hubungan tersebut (R) sebesar

0,500 dapat dilihat pada tabel Model Summary pada lampiran). Mengacu pada

formula George Argyrous dimana (0,2 <R<0,4) maka hubungan tersebut termasuk

kategori moderat (sedang)

Koefisien determinasi model regresi sebesar (R square)= 0,250atau 25%, hal ini

menunjukkan bahwa variabel Minat mengunakan internet /PU berpengaruh

terhadap variabel Pola Adopsi Internet/ BI sebesar 25% sedangkan 75%

dipengaruhi oleh faktor lain.

8. Pengujian 8 : Siswa laki-laki  memiliki lokasi online lebih bervariasi

daripada siswa peremepuan

Tabel 75. Tabel Silang Antara Tempat Akses dan Jenis Kelamin

jenis kelamin * akses internet Crosstabulation

37 27.2% 9 15.5% 46 23.7%
57 41.9% 35 60.3% 92 47.4%
15 11.0% 8 13.8% 23 11.9%
19 14.0% 3 5.2% 22 11.3%
6 4.4% 3 5.2% 9 4.6%
1 .7% 0 .0% 1 .5%
1 .7% 0 .0% 1 .5%

136 100.0% 58 100.0% 194 100.0%

tdk pernah
satu akses
2 akses
3 akses
4 akses
5 akses
7 akses

akses
internet

Total

Count % within jenis kelaminCount % within jenis kelaminCount % within jenis kelamin
perempuan laki-laki

jenis kelamin
Total

Berdasarkan penyajian tabel di atas dapat diketahui dari 136 responden

perempuan 37 orang atau 27,2 % tidak pernah mengakses Internet , 41,9 % atau

57 orang diantaranya memiliki satu akses internet, 15 orang atau 11% dengan 2

akses, 19 orang atau 14% menggunakan 3 akses Internet, dan 8 orang atau 5,8%
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menggunakan 4 sampai 7 akses Interent. Sedangkan pada responden laki-laki 9

orang dari 58 responden atau sebesar 15,5%  tidak pernah mengakses Internet, 35

orang atau 60,3% menggunakan satu akses Internet, 8 orang atau 13,8% dengan

dua akses, 3 orang atau 5,2% menggunakan 3 akses Internet, dan 3 orang atau

5,2% lagi menggunakan 4 akses Internet. Sebagian besar responden berjumlah 92

orang atau 47, 4 % hanya menggunakan satu akses interent saja.

Hipotesis dalam penelitian ini menduga bahwa laki-laki punya lokasi online atau

akses Internet yang lebih bervariasi dari perempuan. Selanjutnya utuk melihat

untuk menguji hipotesis digunakan uji perbandingan rata-rata (independent

sample T-test) dengan bantuan software SPSS 13 for windows yang hasilnya dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 76. Hasil Uji Beda variasi  Akses Internet

Group Statistics

136 1.32 1.276 .109
58 1.24 .961 .126

jenis kelamin
perempuan
laki-laki

akses internet
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

Independent Samples Test

6.895
.009
.440 .492
192 141.241
.661 .624

.082 .082

.187 .167

-.286 -.248
.451 .412

F
Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t
df
Sig. (2-tailed)
Mean Difference

Std. Error Difference

Lower
Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

t-test for Equality of
Means

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

akses internet

Dari hasil tabel diatas
Sig :p< 0,05 data tidak homogen
Sig : p> 0,05 data homogen
Jika homogen baca lajur kiri jika tidak homogen baca lajur kanan
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Ketentuan uji t
Sig : p ≤ 0,05 maka ada perbedaan pada taraf signifikasi 5%
Sig : p≤ 0,01 maka ada perbedaan  pada taraf signifikasi 1%
Sig : p > 0,05 maka tidak ada beda

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai sig = 0,09 sehingga sig p> 0.05

(0,09>0,05) maka tidak ada varian data atau data cenderung homogen untuk itu

maka nilai t yang digunakan adalah pada kolom kiri (Equal variances assumed) t

=0,440 dan sig P> 0,05, artinya tak ada perbedaan signifikan antara responden

perempuan dan laki-laki berdasarkan akses Internet yang digunakan.

9. Pengujian Hipotesis 9 : Laki-laki lebih Awal Menggunakan Internet

Tabel 77. Pengalaman Menggunakan Internet.
menggunakan
intenet  sejak
tahun

gender Total
perempuan laki-laki

Count
% within
gender Count

% within
gender Count

% within
gender

tdk
pernah

37 27.2% 9 15.5% 46 23.7%

2003 2 1.5% 1 1.7% 3 1.5%
2004 0 .0% 1 1.7% 1 .5%
2005 2 1.5% 5 8.6% 7 3.6%
2006 6 4.4% 8 13.8% 14 7.2%
2007 10 7.4% 4 6.9% 14 7.2%
2008 34 25.0% 10 17.2% 44 22.7%
2009 44 32.4% 17 29.3% 61 31.4%
2010 1 .7% 3 5.2% 4 2.1%

Total 136 100.0% 58 100.0% 194 100.0%
Sumber : Hasil olah data primer 2010

Berdasarkan tabel di atas diketahui 37 dari 136 responden perempuan belum

pernah menggunakan Internet  atau 27.2 %, sedangkan pada responden laki-laki

hanya 15.5% dari total responden laki-laki yang belum pernah menggunakan

internet atau 9 dari 58 responden laki-laki.  Selanjutnya pengguna internet di
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kelompokkan menjadi dua  yaitu kelompok yang lebih awal dan kelompok akhir

pengguna internet berdasarkan tahun pertama mereka menggunakan internet.

Kelompok pertama adalah pengguna yang menggunakan internet antara tahun

2003 sampai 2006 dan kelompok kedua adalah pengguna yang menggunakan

internet antara tahun  2006 sampai tahun 2010 adalah kelompok akhir tahun.

Responden perempuan dalam kelompok pertama sebesar 7,4 % atau 10 dari 136

responden perempuan dan responden laki-laki sebesar 25,8% atau 15 dari 58

responden laki laki.

Pengujian Hipotesis penelitian ini menduga bahwa terdapat perbedaan minat

berperilaku berdasarkan jenis kelamin responden. Pengujian terhadap hipotesis ini

dilakukan dengan menggunakan uji t. Sebelumnya pengguna internet di

kelompokkan menjadi dua  yaitu kelompok yang lebih awal dan kelompok akhir

pengguna internet berdasarkan tahun pertama mereka menggunakan internet.

Kelompok awal adalah pengguna yang menggunakan internet antara tahun 2003

sampai 2006 diberi skor 2 dan kelompok kedua adalah pengguna yang

menggunakan internet antara tahun  2006 sampai tahun 2010 termasuk yang

belum pernanh menggunakan internet adalah kelompok akhir yang diberi skor 2.

Ho : Tidak terdapat perbedaan tahun awal menggunakan internet berdasarkan

jenis kelamin responden.

Ha : Terdapat perbedaan tahun awal menggunakan internet berdasarkan jenis

kelamin responden.

Berdasarkan hasil uji t dengan bantuan program SPSS 13.0, diperoleh hasil

sebagai berikut:

Jumlah responden Laki-laki = 58
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Skor rata-rata pengalaman berinternet Laki-laki = 1,26

Jumlah responden Wanita = 136

Skor rata-rata pengalaman berinternet siswa perempuan= 1,07

p = 0,000

Jika digunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05, maka nilai thitung tersebut tidak

signifikan karena p(0,000)<0,05.

Dengan Ha ditolak dan Ho diterima, yang berarti bahwa terdapat perbedaan tahun

awal menggunakan internet berdasarkan jenis kelamin responden yaitu laki-laki

lebih awal menggunakan internet .

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa responden laki-laki lebih awal

menggunakan internet daripada responden perempuan.

10. Pengujian Hipotesis 10 : Terdapat Perbedaan pola Adopsi internet

Antara Siswa laki-Laki dan Siswa perempuan

Hipotesis keempat penelitian ini menduga bahwa terdapat perbedaan pola adopsi

antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Pengujian terhadap hipotesis tersebut

dilakukan dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut

Ho : Tidak ada perbedaan pola adopsi antara siswa laki-laki dan siswa

perempuan

H1 : Ada perbedaan pola adopsi antara siswa laki-laki dan siswa perempuan

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan uji t dengan

ketentuan uji t sebagai berikut

Sig : p ≤ 0,05 maka ada perbedaan pada taraf signifikasi 5%

Sig : p≤ 0,01 maka ada perbedaan  pada taraf signifikasi 1%
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Sig : p > 0,05 maka tidak ada beda

Kriteria pengujian.

Ho diterima apabila t hit  t tabel (berarti H1 ditolak)

Ho ditolak apabila t hit  t tabel. (berarti H1 diterima) atau

Berdasarkan hasil uji t dengan bantuan program SPSS 13.0, diperoleh hasil

sebagai berikut:

Jumlah responden siswa Laki-laki = 58

Skor rata-rata adopsi internet siswa Laki-laki = 19,64

Jumlah responden Wanita = 136

Skor rata-rata adopsi internet siswa perempuan = 17,76

T hitung =-1,328

p = 0,188

Jika digunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05, yaitu p(0,185)>0,05 maka H1

ditolak dan Ho diterima, yang berarti bahwa Tidak ada perbedaan pola adopsi

antara siswa laki-laki dan siswa perempuan

11. Pengujian Hipotesis 11 : Terdapat Perbedaan pola Adopsi Internet

Antara Siswa yang Sekolahnya Terkoneksi ke Internet dan Siswa

yang Sekolahnya Tidak Terkoneksi

Hipotesis kesebelas dalam penelitian ini menduga bahwa terdapat perbedaan pola

adopsi antara siswa yang sekolahnya terkoneksi ke internet (MAN 1

Bandarlampung) dan siswa yang sekolahnya tidak terkoneksi (MA AL Asy’ariyah
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Panjang). Pengujian terhadap hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan

hipotesis sebagai berikut:

Ho : Tidak ada perbedaan pola adopsi antara siswa yang sekolahnya

terkoneksi ke internet dan siswa yang sekolahnya tidak terkoneksi

Ha : Ada perbedaan pola adopsi antara siswa yang sekolahnya terkoneksi ke

internet dan siswa yang sekolahnya tidak terkoneksi

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan uji t dengan

ketentuan uji t sebagai berikut

Berdasarkan hasil uji t dengan bantuan program SPSS 13.0, diperoleh hasil

sebagai berikut:

Jumlah responden siswa yang sekolahnya terkoneksi ke internet = 69

Skor rata-rata adopsi internet siswa yang sekolahnya terkoneksi ke internet =

25,39

Jumlah responden siswa yang sekolahnya tidak terkoneksi ke internet = 61

Skor rata-rata adopsi internet siswa yang sekolahnya tidak terkoneksi ke internet =

13,97

T hitung =9,598

p = 0,000

Jika digunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05, maka nilai thitung tersebut tidak

signifikan karena p(0,185)<0,05.maka H1 ditolak dan Ho diterima, yang berarti

bahwa Ada perbedaan pola adopsi antara siswa antara siswa yang sekolahnya

terkoneksi ke internet (MAN 1 Bandarlampung) dan siswa yang sekolahnya tidak

terkoneksi (MA AL Asy’ariyah Panjang). Perbedaan itu dapat dilihat pada dimana

nilai rata-rata skor total tingkat adopsi Internet pada siswa MAN 1
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Bandarlampung sebesar 25,39 sedangkan pada siwa MA Al-Asy’ariyah Panjang

adalah sebesar13,97 sehingga perbedaan rat-rata nilai skor tingkat adopsi internet

sebesar 11,424.

Dengan demikaian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pola adopsi antara

siswa yang sekolahnya terkoneksi ke Internet dan siswa yang sekolahnya tidak

terkoneksi.

Adanya perbedaan tingkat adopsi internet  antara sekolah yang terkoneksi ke

internet dan sekolah yang tidak terkoneksi menunjukkan adanaya kesejangan

digitaldikarenakan punya dan tidak punya akses ke internet. Selain itu juga, dari

hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam hal kepemilikan

gadget informasi antara  3 sekolah tersebut. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel

berikut ini:

Tabel 78. Perbandingan Kepemilikan Gadget Informasi Antar Sekolah

Gadget

Informasi

MAN 1

BANDARLAMPUNG

MA AL-

HIKMAH

MA AL-

ASY’ARIYAH

TOTAL

YA TDK YA TDK YA TDK

HP 69 46 18 49 12 194

PERSENTASE 100% 71.9% 28,1 80,3% 19,7%

HP INTERNET 52 17 27 37 12 49 194

PERSENTASE 75,45% 24,6% 42,2% 57,8% 19,7% 80,3%

PC/LAPTOP 35 34 7 57 1 60 194

PERSENTASE 50,7% 49,3% 10,9% 89,1% 1,6% 98,4%

Sumber : 0lah data Primer 2010

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa untuk kepemilikan HP persentase

tertinggi pada sekolah MAN 1 Bandarlampung yaitu 100% memiliki HP,
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kemudian pada Ma Al-Hikmah sebesar 71,9% dan responden pada sekolah MA

Al-Asy’Ariyah Panjang sebesar 80,3%. Untuk kepemilikan HP berinternet

persentase tertinggi yaitu pada siswa MAN 1 Bandarlampung sebesar 75,4%,

kemudian responden pada sekolah MA Al-Hikmah sebesar 42,2% dan MA Al-

Asy’Ariyah Panjang 19,7 %.

Selanjutnya untuk kepemilikan Personal Computer (PC) persentase kepemilikan

tertinggi yaitu pada siswa MAN 1 Bandarlampung sebesar 50,7 %, kemudian

Siswa MA Al-Hikmah sebesar 10,9% dan terendah pada MA Al Asy’ariyah

Panjang sebesar 1,6 %. Dengan demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa

Siswa MAN 1 Bandarlampung yang menjadi responden dalam penelitian ini

memiliki gadget Informasi dengan persentase yang lebih tinggi daripada siswa pa

MA Al-Hikmah dan siswa MA Al-Asy’ariyah panjang.

Adanya perbedaan pola adopsi internet antara sekolah yang terkoneksi ke internet

dengan sekolah yang tidak terkoneksi juga didukung oleh adanya kesenjangan

kepemilikan gadget Informasi sebagaimana penjelasan tabel di atas.

12. Pengujian Hipotesis 12 : Gender Berpengaruh Terhadap Pola adopsi

Internet

Hipotesis keduabelas dalam  penelitian ini menduga bahwa gender berpengaruh

terhadap Pola adopsi Internet. Pengujian terhadap hipotesis tersebut dilakukan

dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis Nol dan Alternatif

Ho : Tidak ada pengaruh  antara gender dengan pola adopsi internet

Ha : Ada pengaruh  antara gender dengan pola adopsi internet
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2. Kriteria pengujian.

Ho diterima apabila t hit  t tabel (berarti H1 ditolak)

Ho ditolak apabila t hit  t tabel. (berarti H1 diterima)

Untuk mengukur pengaruh gender terhadap pola adopsi internet maka digunakan

pperhitungan Koefisien Korelasi Point Biserial , yaitu perhitungan yang

digunakan untuk mengukur keeratan atau derajat hubungan dua variabel (variabel

pertama diukur dengan menggunakan skala nominal dikotomi/gender dan variabel

kedua diukur dengan menggunakan skala interval/pola adopsi internet).

 Rumus (1) untuk Koefisien Korelasi Point Biserial sebagai berikut:

Keterangan:

Rumus untuk Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Point Biserial, sebagai
berikut:

p.q.
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Berdasarkan hasil perhitungan di atas dengan t hitung = (-1,393) dimana T hit < t

tabel (1,972) maka Ho diterima ,(berarti H1 ditolak). Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa i tidak ada pengaruh  yang nyata antara gender  dengan pola

adopsi internet. Dengan demikian Hipotesis tidak terbukti.

Pengujian Hipotesis 13 : Terdapat perbedaan Penerimaan pengguna

terhadap manfaat Internet/ PEOU antara siswa perempuan dan siswa laki-

laki

Hipotesis ketigabelas dalam penelitian ini menduga bahwa terdapat perbedaan

penerimaan pengguna terhadap manfaat Internet/ PU antara siswa perempuan dan

siswa laki-laki. Pengujian terhadap hipotesis tersebut dilakukan dengan

menggunakan hipotesis sebagai berikut:

Ho : Tidak ada perbedaan penerimaan pengguna terhadap manfaat Internet/

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

antara siswa perempuan dan siswa laki-laki

Berdasarkan hasil uji t dengan bantuan program SPSS 13.0, diperoleh hasil

sebagai berikut:

Tabel 79. Hasil Uji Beda Variabel PU

Group Statistics

136 21.40 4.733 .406
58 22.28 4.344 .570

GENDER
PEREMPUAN
LAKI-LAKI

PU
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

Independent Samples Test

.165

.685
-1.213 -1.255

192 116.704
.227 .212

-.879 -.879

.725 .700

-2.308 -2.265
.551 .508

F
Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t
df
Sig. (2-tailed)
Mean Difference

Std. Error Difference

Lower
Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

t-test for Equality of
Means

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

PU

Dari hasil tabel diatas
Sig :p< 0,05 data tidak homogen
Sig : p> 0,05 data homogen
Jika homogen baca lajur kiri

Berdasarkan hasil uji t dengan bantuan program SPSS 13.0, diperoleh hasil

sebagai berikut:

Jumlah responden siswa Laki-laki = 58

Skor rata-rata penerimaan pengguna terhadap manfaat Internet/ PU siswa Laki-

laki = 22,8
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Jumlah responden Wanita = 136

Skor rata-rata penerimaan pengguna terhadap manfaat Internet/ PU siswa

perempuan = 21,40

T hitung =-1,213

Sig p = 0,227

Berdasarkan hasil perhitungan uji beda pada tabel di atas diketahui bahwa, skor

rata-rata penerimaan pengguna terhadap manfaat Internet/ PU siswa Laki-laki

lebih tinggi daripada siswa perempuan. Selisih diantara keduanya sebesar 0,879.

Jika digunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05, yaitu p(0,227) >0,05 maka Ha

ditolak dan Ho diterima, yang berarti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan

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

Hipotesis ketigabelas dalam penelitian ini menduga bahwa Terdapat perbedaan

Penerimaan pengguna terhadap manfaat Internet/ PEOU antara siswa perempuan

dan siswa laki-laki Pengujian terhadap hipotesis tersebut dilakukan dengan

menggunakan hipotesis sebagai berikut:

Ho : Tidak ada perbedaan Penerimaan pengguna terhadap manfaat Internet/

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

antara siswa perempuan dan siswa laki-laki

Berdasarkan hasil uji t dengan bantuan program SPSS 13.0, diperoleh hasil

sebagai berikut:

Tabel 80. Hasil Uji Beda Variabel PEOU

Group Statistics

136 20.12 4.341 .372
58 21.60 4.180 .549

GENDER
PEREMPUAN
LAKI-LAKI

PEOU
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

Independent Samples Test

.200

.655
-2.206 -2.240

192 111.537
.029 .027

-1.486 -1.486

.673 .663

-2.814 -2.800
-.158 -.172

F
Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t
df
Sig. (2-tailed)
Mean Difference

Std. Error Difference

Lower
Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

t-test for Equality of
Means

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

PEOU

Jumlah responden siswa Laki-laki = 58

Skor rata-rata penerimaan pengguna terhadap manfaat Internet/ PU siswa Laki-

laki = 21,60

Jumlah responden Wanita = 136

Skor rata-rata penerimaan pengguna terhadap manfaat Internet/ PU siswa

perempuan = 20,12

T hitung =-2,206

Sig p = 0,029
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Berdasarkan hasil perhitungan uji beda pada tabel di atas diketahui bahwa, skor

rata-rata penerimaan pengguna terhadap manfaat Internet/ PU siswa Laki-laki

lebih tinggi daripada siswa perempuan. Selisih diantara keduanya sebesar 1,486.

Jika digunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 yaitu p(0,029) <0,05 maka Ho

ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan

penerimaan pengguna terhadap kemudahan penggunaan Internet/ PEOU antara

siswa perempuan dan siswa laki-laki.

Hipotesis 15 : Terdapat perbedaan  sikap terhadap Penggunaan  Internet/

ATU antara siswa perempuan dan siswa laki-laki

Hipotesis ke-15 dalam penelitian ini menduga bahwa Terdapat perbedaan sikap

terhadap penggunaan Internet/ ATU antara siswa perempuan dan siswa laki-laki

Pengujian terhadap hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan hipotesis

sebagai berikut :

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

siswa perempuan dan siswa laki-laki

Ha: Ada perbedaan perbedaan sikap terhadap penggunaan Internet/ ATU

antara siswa perempuan dan siswa laki-laki

Berdasarkan hasil uji t dengan bantuan program SPSS 13.0, diperoleh hasil

sebagai berikut:
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Tabel 81. Uji Beda Variabel ATU

Group Statistics

136 9.69 2.864 .246
58 10.95 2.416 .317

GENDER
PEREMPUAN
LAKI-LAKI

ATU
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

Independent Samples Test

4.658
.032

-2.927 -3.133
192 126.553

.004 .002

-1.257 -1.257

.429 .401

-2.104 -2.051
-.410 -.463

F
Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t
df
Sig. (2-tailed)
Mean Difference

Std. Error Difference

Lower
Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

t-test for Equality of
Means

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ATU

Jumlah responden siswa Laki-laki = 58

Skor rata-rata sikap terhadap penggunaan  Internet/ ATU siswa Laki-laki = 10,95

Jumlah responden Wanita = 136

Skor rata-rata sikap terhadap penggunaan  Internet/ATU siswa perempuan = 9,69

T hitung =-3,133

Sig p = 0,002

Berdasarkan hasil perhitungan uji beda pada tabel di atas diketahui bahwa, skor

rata-rata sikap terhadap penggunaan  Internet/ ATU siswa Laki-laki lebih tinggi

daripada siswa perempuan. Selisih diantara keduanya sebesar 1,257.

Jika digunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05, yaitu p(0,02) <0,05 maka Ho

ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan pada
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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

Hipotesis ke-16 dalam penelitian ini menduga bahwa Hipotesis ke-16 dalam

penelitian ini menduga bahwa terdapat perbedaan minat menggunakan  Internet/

BI antara siswa perempuan dan siswa laki-laki. Pengujian terhadap hipotesis

tersebut dilakukan dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut

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

perempuan dan siswa laki-laki

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

perempuan dan siswa laki-laki

Tabel 82. Hasul Uji Beda Variabel BI

Group Statistics

136 16.68 4.270 .366
58 18.88 3.943 .518

GENDER
PEREMPUAN
LAKI-LAKI

BI
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

Independent Samples Test

.167

.683
-3.364 -3.474

192 116.030
.001 .001

-2.203 -2.203

.655 .634

-3.495 -3.459
-.911 -.947

F
Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t
df
Sig. (2-tailed)
Mean Difference

Std. Error Difference

Lower
Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

t-test for Equality of
Means

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

BI



187

Jumlah responden siswa Laki-laki = 58

Skor rata-rata minat menggunakan Internet/ BI siswa Laki-laki = 16,68

Jumlah responden Wanita = 136

Skor rata-rata sikap terhadap penggunaan  Internet/BI siswa perempuan = 18,88

T hitung =-3,364

Sig p = 0,001

Berdasarkan hasil perhitungan uji beda pada tabel di atas diketahui bahwa, skor

rata-rata minat menggunakan Internet/ BI siswa Laki-laki lebih tinggi daripada

siswa perempuan. Selisih diantara keduanya sebesar 2,203.

Jika digunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05, yaitu p(0,01) < 0,05 maka Ho

ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan pada

minat menggunakan  Internet/ BI antara siswa perempuan dan siswa laki-laki.

F. Pembahasan Hasil Penelitian

Bagan 4. Hasil Uji regresi linear sederhana

Sumber: Hasil Olah data 2010
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Model penerimaan teknologi ( Technology Acceptance Model atau TAM) telah

banyak digunakan untuk menguji penerimaan teknologi oleh pemakai sistem.

Berbagai macam ragam penggunaan teknologi telah digunakan di penelitian-

penelitian TAM. Salah satunya adalah teknologi Internet, yang merupakan

teknologi relatif masih baru dan penting untuk dimanfaatkan khususnya di bidang

pendidikan.

Penelitian ini menggunakan 5 konstruk utama TAM  yaitu: Penerimaan pengguna

Kemudahan Penggunaan Internet (Perceived Ease Of Use), Penerimaan pengguna

tentang manfaat Internet (Perceived Usefulness), sikap terhadap Internet (Attitude

Toward Using / ATU), Minat menggunakan Internet(Behavioral Intention To Use/

BI ), dan pola adopsi Internet (Actual System Usage/ ACSU). Dalam bangunan

teori TAM, varibel yang berpengaruh langsung terhadap variabel ACSU atau

dalam penelitian ini disebut variabel pola adopsi internet adalah variabel

PU(Perceived Ease Of Use), dan BI (Behavioral Intention To Use). Sedangkan

variabel PEOU berpengaruh pada variabel PU, dan variabel ATU berpengaruh

terhadap variabel  BI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Penerimaan pengguna manfaat

internet/PU berpengaruh signifikan terhadap variabel Pola adopsi Internet/BI

sebesar 11% Kekuatan hubungan antara dua  variabel tersebut (R) sebesar 0,332

termasuk kategori lemah. Kemudian  variabel Minat mengunakan Internet/BI

berpengaruh terhadap variabel Pola Adopsi Internet/ACSU sebesar 25%.

Kekuatan hubungan tersebut (R) sebesar 0,500 maka hubungan antara dua

variabel tersebut termasuk kategori moderat atau sedang. Dua variabel tersebut
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yaitu Variabel PU dan Variabel BI memiliki pengaruh langsung terhadap variabel

Pola adopsi Internet/ACSU. Pengaruh variabel PEOU  terhadap PU sebesar

41,1%.Variabel Sikap penggunaan  Internet / ATU berpengaruh terhadap variabel

Minat Menggunakan Internet/ BI sebesar 46,6%. Penerimaan pengguna manfaat

internet /PU  berpengaruh terhadap variabel Minat menggunakan Internet/ BI

sebesar 25,5%. Adanya pengaruh antar variabel sebagaiamana dijelaskan dalam

teori TAM sejalan dengan hasil penelitian ini yang juga sejalan dengan hasil

penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Fathul Wahid (2005), Palupi dan

Tjahyono (2008) dan Gardner dan Amoroso (2004).

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Uji signifikansi korelasi point

biserial dapat diketahui bahwa variabel gender tidak berkorelasi dengan Variabel

pola adopsi Internet, nilia t hitung sebesar. t hitung (-1,393) < t tabel (1,972).

Dengan demikain tidak ada pengaruh yang signifikan antara gender terhadap pola

adopsi internet. Hal ini dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil perhitungan uji

perbedaan rata-rata tingkat adopsi internet antara siswa perempuan dan laki-laki

menunjukkan tidak ada perbedaaan yang signifikan, selisih rata-rata total nilai

variabel pola adposi internet anatara keduanya hanya 1,88 sehingga dianggap

tidak signifikan atau  tidak ada perbedaaan. Tidak adanya perbedaan pola adopsi

internet dalam penelitian ini tidak sejalan dengan temuan berbagai penelitian

sebelumnya. Penelitian oleh Fathul Wahid (2008) misalnya menemumukan

adanya perbedaaan pola adopsi Internet antara laki-laki dan perempuan. Proporsi

perempuan yang menggunakan Internet untuk chatting dan terkait studi lebih

banyak dibandingkan proporsi laki-laki. Sebaliknya, proporsi laki-laki yang

menggunakan Internet untuk membaca berita online, mencoba software,
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mendownload software, berbelanja, mencari hiburan, mencari informasi

pekerjaan, dan mengunjungisitus pornografi lebih tinggi dibanding proporsi

perempuan.

Tidak adanya perbedaan pola adopsi internet dalam penelitian ini boleh jadi

disebabkan karena mayoritas siswa madrasah aliyah yang menjadi responden

dalam penelitian ini termasuk kategori rendah yaitu sebesar 66,5 % (dapat dilihat

pada Tabel 62. Perbandingan Tingkat Adopsi Antar Sekolah). Selain itu juga

karena pelajaran Internet dimasukkan dalam kurikulum pengajaran di sekolah,

dengan standar kompetensi yang diajarkan sama, sehingga mau tidak mau semua

siswa baik laki-laki maupun perempuan belajar menggunakan internet.

Perbedaan pola adopsi internet terjadi antara sekolah yang memiliki fasilitas

koneksi internet (MAN 1 Bandarlampung) dan sekolah yang tidak terkoneksi

(MA Al-Asyariyah Panjang). Dengan menggunakan uji perbandingan rata-rata

nilai total tingkat adopsi internet  siswa MAN 1 Bandarlampung dan siswa MA

Al-Asyariyah Panjang diketahui bahwa ada perbedaan yang signifikan. Nilai rata-

rata pada variabel pola adopsi internet siswa MAN 1 Bandar lampuang lebih

tinggi dari Siswa MA Al-Asyariyah Panjang. Adanya perbedaan tingkat adopsi

antar sekolah yang terkoneksi dan yang tidak, mengindikasikan adanya pengaruh

koneksitas terhadap pola adopsi nternet oleh siswa. Namun hal itu masih perlu

dibuktikan karena tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil Uji perbandingan rata-rata skor pada variabel Perceived

Usefulness/ PU, diketahui bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara siswa
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perempuan dan siswa laki-laki. Namun Hasil penelitian menunjukkan ada

perbedaan pada variabel Perceived Ease of Use/ PEOU. Penerimaan pengguna

padaa Siswa laki-laki terhadap kemudahan menggunakan internet lebih tinggi

daripada siswa perempuan. Kemudian hasil penelitian juga menunjukkan adanya

perbedaan pada variabel sikap (Attitude Toward Using/ ATU) dan minat

Menggunakan Internet ( Behavioral Intention/BI). Siswa laki-laki mempunyai

sikap dan minat yang lebih tinggi daripada siswa perempuan

Berdasarkan hasil penelitian sebanyak 66,5 % tingkat adopsi internet oleh siswa

madrasah aliyah yang menjadi responden dalam penelitian ini berkategori rendah

Tingkat adopsi internet yang rendah ini terjadi terutama pada sekolah yang tidak

terkoneksi ke internet yaitu MA Al-Asy’ariyah panjang dan juga pada sekolah

yang terkoneksi internet namun kulitas koneksinya tidak bagus dan tidak ajeg

seperti pada MA Al-Hikmah.

Selain itu rendahnya tingkat adopsi internet ini bisa jadi dipengaruhi oleh faktor

lingkungan, tingkat ekonomi keluarga, juga oleh banyak faktor lain yang tidak

diteliti dalam penelitian ini. Meskipun Tingkat adopsi internet sebagian besar atau

mayoritas saat ini rendah, namun berdasarkan pengukuran kuisioner mengenai

prediksi penggunaan internet diketahui sebanyak 63,9 % dari keseluruhan

responden berencana menggunakan Internet pada masa mendatang (dapat dilihat

pada tabel 48). Kemudian 63,1 % responden ingin tetap menggunakan internet

(dapat dilihat pada tabel 49).
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Pada bagian ini akan dilampirkan beberapa kelemahan dalam penelitian yang

diharapkan dapat berguna sebagai acuan bagi penelitian-penelitian yang sejenis :

1. Perilaku (behavior) yang diukur di TAM seharusnya adalah pemakaian atau

penggunaan teknologi sesungguhnya (actual usage) Namun dalam penelitian

ini dengan metode survei atau penggunaan internet yang dilaporkan oleh

responden (self-reported usage) yang belum tentu mencerminkan atau

mengukur pemakaian sebenarnya.

2. Kesulitan mendeteksi responden berbohong atau tidaknya pada waktu

pengisian kuesioner mengingat sebagian besar responden adalah remaja

3. Kuesioner hanya dapat disebarkan sewaktu mereka sedang belajar di sekolah

sehingga waktu pengisian kuisioner terbatas karena memotong jam pelajaran.


