
VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi kemudahan penggunaan internet / PEOU berpengaruh signifikan

terhadap persepsi manfaat Internet / PU,sebesar 32,2 % sedangkan 67,8%

dipengaruhi oleh faktor lain.

2. Persepsi kemudahan penggunaan internet / PEOU berpengaruh signifikan

terhadap Variabel Sikap/Attitude toward Using/ATU sebesar 41,1%

sedangkan 58,9% dipengaruhi oleh faktor lain.

3. Persepsi manfaat internet / PU berpengaruh signifikan terhadap Sikap

penggunaan Internet / ATU 23,5 % sedangkan 76,5% dipengaruhi oleh

faktor lain.

4. Persepsi manfaat internet / PU berpengaruh signifikan terhadap Minat

menggunakan Internet / BI.. Persepsi manfaat internet /PU berpengaruh

terhadap variabel Minat menggunakan Internet/ BI sebesar 25,5%

sedangkan 74,5% dipengaruhi oleh faktor lain.

5. Persepsi manfaat internet / PU berpengaruh signifikan terhadap Pola

adopsi Internet sebesar 11% sedangkan 89% dipengaruhi oleh faktor lain.
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6. Vaiabel sikap penggunaan  internet /ATU berpengaruh signifikan

terhadap Minat Menggunakan Internet/ BI sebesar 46,6% sedangkan

53,4% dipengaruhi oleh faktor lain.

7. Variabel Minat mengunakan internet /BI berpengaruh signifikan terhadap

variabel  Pola Adopsi Internet/ ACSU sebesar 25% sedangkan 75%

dipengaruhi oleh faktor lain.

8. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat variasi akses ke interente

berdasarkan jenis kelamin responden. Berdasarkan tabel di atas dapat

diketahui nilai sig p= 0,661 sehingga sig p> 0.05 (0,661>0,05) maka Ha

diterima dan Ho diolaka, artinya tak ada perbedaan signifikan antara

responden perempuan dan laki-laki berdasarkan akses Internet yang

digunakan.

9. Terdapat perbedaan tahun awal menggunakan internet berdasarkan jenis

kelamin responden, yaitu laki-laki lebih awal menggunakan internet . Hasil

Uji hipotesis menunjukkan nilai sig p=0,00 dimana p< 0,005 dengan

digunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05, maka Ha ditolak dan Ho

diterima, yang berarti bahwa Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan

bahwa responden laki-laki lebih awal menggunakan internet daripada

responden perempuan.

10. Tidak ada perbedaan pola Adopsi Internet yang signifikan antara siswa

laki-laki dan siswa perempuan. Berdasarkan hasil uji perbandingan rata-

rata skor pola adopsi Internet didapat nilai sig p = 0,188 dengan

menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05, dimana p(0,188)>0,05
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maka H1 ditolak dan Ho diterima, yang berarti bahwa Tidak ada

perbedaan pola adopsi antara siswa laki-laki dan siswa perempuan.

11. Ada perbedaan pola adopsi antara siswa yang sekolahnya terkoneksi ke

internet dan siswa yang sekolahnya tidak terkoneksi. Berdasarkan hasil uji

perbandingan rata-rata skor pola adopsi Internet didapat nilai sig p = 0,185

dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05, dimana

p(0,185)>0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak, yang berarti bahwa

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

perempuan.

12. Tidak ada pengaruh gender terhadap pola adopsi Internet oleh siswa

Madarasah Aliyah. Berdasarkan hasil perhitungan manual dengan

menggunakan rumus uji signifikasi korelasi Point Biserial, didapatkan t

hitung = (-1,393) dimana T hit < t tabel (1,972) maka Ho diterima (berarti

Ha ditolak). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada

pengaruh  yang nyata antara gender  dengan Pola adopsi Internet.

13. Tidak ada perbedaan penerimaan pengguna terhadap manfaat Internet

(Perceived Usefulness/PU) antara siswa laki-laki dan siswa perempuan.

Berdasarkan hasil uji perbandingan rata-rata skor penerimaan pengguna

terhadap manfaat Internet didapat nilai sig p = 0,227 dengan menggunakan

tingkat signifikansi 5% atau 0,05, dimana p(= 0,227)>0,05 maka Ha

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

signifikan dalam variabel penerimaan pengguna terhadap manfaat Internet

antara siswa laki-laki dan siswa perempuan
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14. Terdapat perbedaan penerimaan pengguna terhadap manfaat

Internet/PEOU antara siswa perempuan dan siswa laki-laki. Hasil Uji

hipotesis menunjukkan nilai sig p = 0,029 dimana p< 0,005 dengan

digunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05, maka Ha ditolak dan Ho

diterima, yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada

penerimaan pengguna terhadap kemudahan penggunaan (Perceived Ease

of Use) antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Penerimaan pengguna

terhadap manfaat Internet/ PEOU pada siswa laki-laki lebih tinggi dari

siswa perempuan.

15. Terdapat perbedaan sikap terhadap penggunaan Internet/ ATU antara

siswa perempuan dan siswa laki-laki. Hasil Uji hipotesis menunjukkan

nilai sig p = 0,002 dimana p< 0,005 dengan digunakan tingkat signifikansi

5% atau 0,05, maka Ha ditolak dan Ho diterima, yang berarti bahwa

terdapat perbedaan sikap terhadap penggunaan Internet/ ATU antara siswa

laki-laki dan siswa perempuan. Sikap terhadap penggunaan Internet/ ATU

pada siswa laki-laki lebih tinggi daripada siswa perempuan.

16. Terdapat perbedaan minat menggunakan  Internet/ BI antara siswa

perempuan dan siswa laki-laki. Hasil Uji hipotesis menunjukkan nilai sig p

= 0,001 dimana p< 0,005 dengan digunakan tingkat signifikansi 5% atau

0,05, maka Ha ditolak dan Ho diterima, yang berarti bahwa terdapat

perbedaan minat menggunakan  Internet/ BI antara siswa laki-laki dan

siswa perempuan. Minat untuk menggunakan  Internet/ BI pada siswa laki-

laki lebih tinggi daripada siswa perempuan.
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. B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan nampak terlihat adanya .kesenjangan

digital ( digital devide) yang dilihat dari tingkat adopsi internet yang rendah oleh

siswa  yang sekolahnya tidak terkoneksi ke internet dibandingkan dengan sekolah

yang terkoneksi. Hal ini  menunjukkan adanya kesenjangan digital antar sekolah

di wilayah kota Bandarlampung, untuk itu penulis mengajukan beberapa saran

yang dapat diperhatikan:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung perlu memfasilitasi dan

mengalokasikan anggaran khusus untuk menambah infrastruktur Internet

pada sekolah-sekolah yang tidak memiliki laboraturium komputer dan

koneksi internet agar kesenjangan digital dapat diatasi.

2. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam hal ini Dinas Pendidikan perlu

mebuat regulasi yang memungkinkan adanya resources sharing antara

sekolah yang punya dan tidak punya lab komputer dan koneksi Interenet,

agar kesenjangan digital tidak semakin lebar.

3. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung perlu membangun pusat-pusat

komputer yang terkoneksi ke internet gratis untuk umum di setiap

kecamatan ataupun  membangun perpustakaan-perpustakaan  yang memiliki

fasilitas internet gratis untuk umum di setiap kecamatan dengan jumlah dan

kapasitas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan APBD Provinsi

Lampung


