
I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

.
Saat ini dunia komunikasi telah berkembang dalam berbagai aspek, yang ditandai

munculnya suatu fenomena komunikasi dengan berbagai media yang

bermunculan. Hal ini tidak lepas dengan teknologi yang terus berkembang, yang

tentu saja membawa dampak pada lahirnya media komunikasi baru.

Media saat ini telah mencapai new media, menggunakan media interaktif yang

diawali oleh diciptakannya komputer yang disebut dengan Computer Mediated

Communication (CMC). Jhon December mendefinisikan CMC sebagai suatu

proses komunikasi manusia melalui komputer, yang melibatkan manusia dalam

berbagai situasi yang melibatkan proses pembentukan media untuk berbagai

macam tujuan. Secara sederhana pula Susan Herring menyatakan bahwa CMC

adalah komunikasi yang mengambil tempat di antara manusia melalui instrument

komputer (Thurlow, 2004:15 dalam Tjahyana 2007).

Dengan semakin canggihnya teknologi yang ada di era sekarang ini tanpa kita

sadari, banyak pekerjaan kita yang juga terbantu berkat kemajuan Teknologi

Informasi (TI). Bidang pendidikan adalah salah satu bidang yang menikmati

perkembangan dunia TI. Untuk mencari data atau informasi tentang penelitian
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atau tulisan, sekarang ini dapat dengan sangat mudah dilakukan melalui internet

dengan memanfaatkan fasilitas mesin pencari (search engine) informasi

sebanyak-banyaknya dapat diperoleh melalui Internet. Tentu kita sering mencari

“digoogle saja” untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang hendak mencari

informasi tentang apapun. Google dengan kemampuan mesin pencarinya telah

menjadi salah satu ikon di dunia maya.

Internet merupakan singkatan dari Interconnection Networking. The network of

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

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

berskala internasional yang dapat membuat masing-masing komputer saling

berkomunikasi. Network ini membentuk jaringan inter-koneksi (Inter-connected

network) yang terhubung melalui protokol TCP/IP. Dikembangkan dan diuji coba

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

ARPAnet. (Kamus Komputer dan Teknologi Informasi : 2009)

Internet telah mengubah dunia komunikasi yang sejak lama didominasi oleh

perangkat digital non-komputer, seperti: telegram, telepon, fax, menjadi

komunikasi komputer yang global. Dengan internet, maka di mana pun kita

berada dapat berhubungan satu sama lainnya dengan perangkat komputer tanpa

dibatasi lagi oleh ruang dan waktu. Perkembangan teknologi internet yang

semakin menyentuh semua aspek kehidupan.



3

Indonesia terkoneksi pada  internet global mulai tahun 1994 sebagai hasil dari

komunitas penelitian dan akademik. Hingga tahun 2005 menurut data Asosiasi

Pengguna Jasa Indonesia (APJII) jumlah pemakai mencapai 16.000.000 orang

dengan jumlah pelanggan internet sebanyak 1.500.000 (18 Mei 2008). Pada

september tahun 2009 menurut Internet world Stats ada 30.000.000 pengguna

internet di Indonesia. Namun bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN,

tingkat penggunaan internet di Indonesia sangat ketinggalan hanya mencapai

12,5% dari populasi. Bila dibandingkan dengan Brunei Darussalam yang

mencapai 55,5%, kemudian 65,7% pengguna Internet di Malaysia, 72,4% di

Singapura,  24,4% penduduk Thailand, 24,8 % di Vietnam dan 24,5% persen.

Indonesia jelas ketinggalan dalam hal penggunaan Internet. Padahal pemerintah

dalam target Millenium development Goals (MDGS) menetapkan  59% penduduk

mengakses internet pada tahun 2015.

Terlebih lagi Adopsi internet di dunia pendidikan, International

Telecommunication United (ITU) melaporkan hingga tahun 2000 tercatat hanya

1800 sekolah yang terkoneksi ke internet. Sampai tahun 2007 baru 10.000 dari

220.000 sekolah yang telah telah terkoneksi ke internet atau 4,5% saja

(ISODEL,2007). Keadaan ini akan menyebabkan adanya kesenjangan digital yang

didefinisikan sebagai pemisah (gap) antara siapa yang punya punya dan tidak

punya akses kepada internet dan komputer.

Dalam definisi tersebut akses berarti akses secara fisik yaitu punya komputer

personal dan terhubung ke internet. ‘Punya’ dan ‘tidak punya’ menyebabkan
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ketidakseimbangan (inequality) dalam hal manfaat. Orang yang tidak

menggunakan tekhnologi digital akan kehilangan banyak kesempatan (

Opportunity) dan tersingkir dari masyarakat. Issue kesenjangan digital tersebut

meliputi gap pengetahuan, computer literacy, dan gap dalam partisipasi di

masyarakat informasi. Dengan demikian dalam dunia pendidikan kesenjangan

digital akan menyebabkan kesenjangan dalam memanfaatkan internet, yang  pada

akhirnya menyebabkan disparitas mutu pendidikan.

Namun demikian, menurut Jan A.G.M van Djik (2005) kesenjangan digital

(digital divide) bukanlah sekedar ‘punya’ dan ‘tidak punya’ akses kepada media

digital baru-utamanya komputer dan internet- tetapi merupakan fenomena

multiproses orang mengakses media yaitu motivasi, keterampilan, penggunaan

(usage) dan konsekuensinya secara sosial, ekonomi maupun politik. Artinya bisa

saja kondisi akses sama tetapi pengadopsian berbeda.

Sebuah penelitian Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, pada

bidang teknologi, khususnya TIK diperoleh hasil bahwa teknologi informasi dan

komunikasi masih sangat dekat dengan identitas laki-laki sedangkan perempuan

sering kali hanya sebagai objek. Sedangkan kuantitas jumlah perempuan hampir

separuh dari penduduk Indonesia yang merupakan potensi jika diberdayakan

dengan baik.

Menurut Dholakia, Dholakia, dan Kshetri (2003), sebagai produk sosial, berbagai

teknologi, termasuk internet bersifat tidak bebas nilai atau budaya. Tingkat
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kompabilitas antara nilai dan norma teknologi dengan nilai atau norma (yang

dianut) penggunanya sangat menentukan pola penggunaan teknologi tersebut.

Nilai dari sebagian besar barang dan jasa TIK cenderung yang lebih maskulin

dibandingkan feminin merupakan salah satu penyebab kesenjangan digital yang

terkait gender (Budi Hermana, dkk., 2009)

Gender dalam hal ini bukanlah sekedar perbedaan biologis atau perbedaan jenis

kelamin, antara laki-laki dan perempuan. Kantor Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan Republik Indonesia, mengartikan Gender ; adalah peran-peran sosial

yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab dan kesempatan

laki-laki dan perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial

tersebut dapat dilakukan oleh keduanya (laki-laki dan perempuan). Gender

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

perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan

ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (bukan kodrat) melalui

proses sosial dan kultural yang panjang (Nugroho, 2008 : 6).

Secara kodrat perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan dalam hal fungsi

reproduksi. Misalnya perempuan memiliki vagina, rahim, ovum, payudara dst.

sehingga perempuan dapat hamil dan menyusui. Sedangkan laki-laki memiliki

penis, jakun dst. tidak dapat hamil,menyusui, dan melahirkan anak. Namun, otak

pada manusia  sejak lahir tidaklah memiliki jenis kelamin. Konstruksi sosial oleh

keluarga, masyarakat, dan kebudyaan disekitarnyalah yang mempengaruhi cara
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berpikir dan berperilaku menurut identitas yang disematkan pada laki-laki dan

perempuan.

Konsep gender dalam penelitian ini berkaitan dengan konstruksi sosial yang

dilekatkan pada laki-laki dan perempuan dalam hal penggunaan Internet

khususnya pada siswa Madrasah Aliyah. Penelitian-penelitian yang ada

menunjukkan bahwa perempuan cenderung terbelakang dalam hal penggunaan

internet di banding laki-laki. Namun dengan kemajuan teknologi Internet dan

kemudahan aksesnya saat ini, juga pandangan masyarakat saat ini  tentang internet

yang mungkin berbeda dengan pandangan sebelumnya, apakah keadaan seperti ini

juga berlaku pada siswa SLTA khusunya  siswa Madrasah Aliyah. Sebagaimana

konsep gender yang terus berubah mengikuti zaman, dan berbeda–beda di setiap

daerah hal itu mungkin saja berubah mungkin juga tidak. Hal inilah yang akan

diteliti dalam penelitian ini.

Dholakia dan Kshetri menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai

perbedaan budaya, terspesialisasi dalam pekerjaan yang berbeda, serta

mempunyai keinginan-keinginan yang berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut

berinteraksi dengan fitur-fitur dari teknologi modern seperti internet sehingga

mempengaruhi adopsi dan penggunaan internet. Hasil analisisnya juga

menunjukkan bahwa ketidaksetaraan jender yang diukur dengan proporsi

pengguna internet antara laki-laki dan perempuan cenderung semakin menurun

lebih cepat. Faktor-faktor kultural mempengaruhi keterlibatan wanita dalam

pengambilan keputusan pada berbagai tingkat yaitu rumah tangga, organisasi, dan

tingkat nasional ( Budi Hermana, dkk., 2009).



7

Fatul Wahid (2007) menemukan bahwa ada perbedaan adopsi internet pada laki-

laki dan perempuan. Perempuan lebih rendah dalam mengakses internet. Guo

Ling (2007) juga menemukan dalam surveynya bahwa sebagian pengguna internet

yang memanfaatkan internet untuk memenuhi keperluannya namun tidak

mengakses sendiri melainkan menyuruh orang lain, dan penggguna internet ini

sebagian besar diantaranya perempuan. Gejala ini disebut Guo Ling sebagai

“proxy user”. Keadaan ini sering mengukuhkan stereotip kekurangmampuan

perempuan di bidang teknologi. Pada Akhirnya menyebabkan adanya kesenjangan

kesempatan mendapatkan pekerjaan yang equal antara laki-laki dan perempuan,

kesenjangan ekonomi, politik bahkan manfaat informasi.

Fasilitas umum untuk mengakses internet di Bandarlampung cukup banyak

tersedia. Selain warnet beberapa kampus universitas negeri dan swasta di

Bandarlampung menyediakan Hotspot untuk akes internet bagi mahasiswanya.

Beberapa sekolah menengah negeri dan swasta juga menyediakan fasilitas

Hotspot di area sekolahnya.

Berdasarkan pengamatan penulis, seringkali dijumpai siswa-siswi SMA

mengakses internet pada saat jam belajar di warnet dekat seiktar sekolahnya.

Umumnya pelajar remaja ini menggunakan portal Facebook, bermain game

online untuk sekadar chatting atau men-download gambar-gambar atau musik

kesayangan mereka.
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Sebagian besar warnet menyediakan fasilitas bilik tertutup yang justru kerap

disalahgunakan pengguna internet (user). Dengan kondisi yang sangat pribadi,

pelajar bisa dengan leluasa mengakses portal porno baik luar negeri maupun lokal.

Selain itu, penetapan tarif yang sangat murah oleh pengelola warnet menjadi daya

dorong pelajar untuk sering menyewa.

Selain itu, sebagaiman diungkapkan oleh Dhanik dan Baroroh (2005), Kondisi di

Indonesia, terutama di Bandarlampung dalam hal pembatasan hak akses Intemet

terhadap user Intemet masih dirasakan kurang. Hal ini dapat dilihat dari

banyaknya kasus foto-foto porno artis ibukota, juga video porno yang beredar di

intemet beberapa waktu yang lalu. Dimana dengan mudahnya foto dan video

porno tersebut diakses dan disebarkan oleh siapa pun, termasuk user di kota

Bandarlampung.

Kondisi ini tidak diimbangi dengan adanya penerapan ”cyberlaw", khususnya,

peraturan tentang penggunaan intemet content filters di tempat-tempat umum.

Padahal mulai pertengahan tahun 1990-an content filters secara sederhana telah

disatukan ke dalam browsers (Ho, et al., 2003). Oleh karena itu, maka kondisi

tersebut menjadi sangat ironis sekali. Mengingat yang menjadi korban dari

semakin menyebarnya pornografi dan pornoaksi lewat Intemet adalah kaum

muda.

Kota Bandarlampung yang memiliki 102 SLTA (data LPMP Provinsi lampung

th.2009) yang terdiri dari SMU sekolah Negeri (17 sekolah) dan Swasta (35

sekolah), Madrasah Aliyah (MA) negeri (2 sekolah) dan swasta (11 sekolah), serta

sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri ( 7 sekolah) dan swasta ( 32 sekolah),
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yang berbeda koneksinya ke internet. Ada sekolah yang telah terkoneksi ke

internet ( kabel dan nirkabel), laboraturium komputer maupun kelasnya. Ada yang

hanya terkoneksi di laboratorium komputer saja (dalam jumlah yang cukup). Ada

yang terkoneksi di laboratorium dalam jumlah yang tidak cukup sehingga

pelajaran internet hanya berupa demonstrasi saja. Ada yang tidak terkoneksi ke

internet tapi memiliki laboratorium komputer, bahkan ada yang tidak mempunyai

laboratorium komputer. Keadaan ini menunjukkan kesenjangan digital

dikarenakan punya dan tidak punya akses ke internet. Mengutip keyakinan kaum

teknolog maka keadaan ini akan menyebabkan kesenjangan dalam pengadopsian

internet oleh kalangan pendidikan di SLTA, khususnya para siswa SLTA.

Kesenjangan digital antar sekolah ini dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu :

1. Sekolah yang memiliki Laboraturium komputer dan terkoneksi ke internet.

2. Sekolah yang tidak memiliki laboraturium komputer atau memiliki, namuj

tidak memadai dan tidak tersambung ke Internet.

Penelitian ini akan dilakukan pada 3 sekolah Madrasah Aliyah negeri dan swasta

di Bandarlampung. Sekolah tersebut adalah MAN 1 Bandarlampung,  MAS Al-

Hikmah, dan MAS Al- Asy'ariyah Panjang. Alasan peneliti memilih sekolah

tersebut adalah adanya ”digital divide”(kesenjangan digital) di Bandarlampung

dikarenakan punya dan tidak punya sekolah tersebut pada akses internet.

Berdasarkan prariset pendahuluan yang dilakukan penulis, diketahui MAN 1

Bandarlampung terletak di kecamatan Sukarame memiliki 1108 siswa dan
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memiliki laboraturium komputer ( 22 buah komputer) yang semuanya terhubung

ke internet. Sekolah ini mewakili kelompok pertama.

Sekolah MAS Al-Hikmah terletak di kecamatan Kedaton memiliki 231 siswa dan

memiliki laboraturium komputer ( 40 buah komputer dan 20 komputer di lab

bahasa yang tersambung ke internet). Sekolah ini adalah sekolah swasta yang

mewakili kelompok pertama. Selanjutnya sekolah mewakili kelompok ke-dua

yaitu Madrasah Al- Asy'ariyah Panjang. Sekolah ini tidak memiliki fasilitas lab

Komputer. Perbedaan fasilitas yang  menunjukkan adanya kesenjangan digital

antar sekolah di kota Bandarlampung ini yang akan diteliti oleh penelitian ini.

Kesenjangan digital juga mungkin terjadi diantara siswa laki-laki dengan siswa

perempuan. Seperti yang ditesiskan oleh Jan A.G.M Van Djik (2005) bahwa

pengadopsian teknologi lebih merupakan fenomena sosial (motivasi,

keterampilan, penggunaan, dan konsekuensinya). Perempuan ditengarai

mempunyai persepsi yang berbeda terhadap internet sehingga motivasinya pun

berbeda. Ini berdampak pada pola pengadopsian internet seperti yang

diungkapkan Guo Ling di atas.

B. Rumusan Masalah

Atas latar belakang yang telah diseranaikan di atas, permasalahan yang akan

diungkapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pola adopsi internet oleh siswa SLTA di Bandarlampung?
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2. Apakah ada perbedaan pola adopsi internet oleh siswa yang sekolahnya

terkoneksi ke internet dengan yang tidak terkoneksi?

3. Apakah ada perbedaan pola adopsi internet siswa laki-laki dengan siswa

perempuan?

4. Apakah ada perbedaan penerimaan pengguna terhadap kemudahan

penggunaan Internet (PEOU) antara siswa laki-laki dan siswa perempuan?

5. Apakah ada perbedaan penerimaan pengguna terhadap manfaat Internet

(PU) antara siswa perempuan dan siswa laki-laki?

6. Apakah ada perbedaan sikap penggunaan terhadap Internet  (ATU) antara

siswa perempuan dan siswa laki-laki?

7. Apakah ada perbedaan minat menggunakan Internet (BI) antara siswa

perempuan dan siswa laki-laki?

C. Tujuan Penelitian

1. Menggambarkan pola adopsi internet oleh siswa SLTA di Bandarlampung

2. Menemukan pola adopsi internet oleh siswa SLTA disebabkan oleh

koneksitas internet sekolahnya.

3. Menyingkap perbedan pola adopsi internet antara siswa laki-laki dengan

siswa perempuan.

4. Menyingkap perbedaan penerimaan pengguna terhadap kemudahan

penggunaan Internet (PEOU) antara siswa laki-laki dan siswa perempuan.

5. Menyingkap perbedaan penerimaan pengguna terhadap manfaat Internet

(PU) antara siswa perempuan dan siswa laki-laki.
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6. Menyingkap perbedaan  sikap terhadap penggunaan Internet  (ATU) antara

siswa perempuan dan siswa laki-laki.

7. Menyingkap perbedaan minat menggunakan Internet (BI) antara siswa

perempuan dan siswa laki-laki

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan ini yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi bidang kajian ilmu

komunikasi dan ilmu sosial lainnya dan dapat menjadi referensi bagi

penelitian lanjutan.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi

penelitian-penelitian sejenis dalam kajian komunikasi bermedia internet

secara mendalam dan dalam ruang lingkup yang lebih luas.


