
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ketika Profesor Amerika Daniel Bell dan futurolog Jepang Yoneji Masuda 

memprediksi datangnya era informasi pada tahun 1970-an, banyak orang tidak 

menyangka bahwa pada suatu masa manusia akan masuk dalam suatu dunia baru 

yang disebut masyarakat informasi global (global information society). Daniel 

Bell menamakan era baru (new era) ini sebagai masyarakat pascaindustri yang 

mengandalkan perekonomian pada produksi ilmu pengetahuan
1
. 

Globalisasi informasi yang terjadi sekarang ini dimungkinkan oleh penggunaan 

media elektronik dalam mengirim dan menerima informasi, terutama dari segi 

kecepatan dan keberlanjutan dari pesan-pesan dalam berbagai bahasa. Dimulai 

dengan pemakaian radio, kemudian televisi dan terakhir melalui jaringan internet 

dimana efeknya berlangsung secara serentak memasuki ruang-ruang yang dihuni 

manusia. Para ahli komunikasi menyebut fenomena ini sebagai gejala time-space 

compression atau menyusutnya ruang dan waktu.  

Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat seperti dunia maya atau 

internet, menimbulkan implikasi sosial dan budaya (Johan P. Wisok, 2007). 
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Sekarang ini semua kategori menurut social space dalam masyarakat berdasarkan 

umur, jenis kelamin, agama, status sosial, ekonomi, tingkat pendidikan, tidak ada 

artinya dalam cyberspace (internet). Bahkan dengan media cetak sekalipun, 

internet memperlihatkan sifat revolusioner yang egalitarian. Sebuah suratkabar 

misalnya bisa memuat sebuah tulisan jika ditulis oleh seseorang yang mempunyai 

reputasi tinggi. Hal ini tidak berlaku dalam internet, karena siapa saja bisa 

mengirim informasinya ke dalam cyberspace. Di sini terlihat bahwa internet 

berperanan sebagai the great equalizer. Oleh para teknolog, internet didefinisikan 

sebagai jaringan komunikasi global yang menghubungkan beribu bahkan berjuta 

jaringan komputer (local/wide area network) dan komputer pribadi (stand alone), 

yang memungkinkan setiap komputer yang terhubung kepadanya dapat 

melakukan komunikasi satu sama lain (Brace, 1997)
2
. 

Internet dalam waktu yang relatif singkat semenjak pertama kali terbuka peng-

gunaannya untuk pemakaian umum pada tahun 1986, jaringan komunikasi ini 

telah merambah dengan kecepatan luar biasa ke seluruh pelosok dunia tak 

terkecuali Indonesia. Pada tahun 1999 lebih dari 100 juta orang (di seluruh dunia) 

menggunakan Internet dan jumlah tersebut masih terus akan bertambah, seiring 

dengan bertambahnya kesadaran orang akan perlunya informasi dan semakin 

banyaknya kemudahan-kemudahan yang bisa didapat melalui internet. (Hardjito; 

Internet Untuk Pembelajaran)
3
. Kegiatan berinternet akan bertambah dua kali 

lipat setiap 100 hari, dan diperkirakan setelah tahun 2005 sebanyak 1 miliar 
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penduduk dunia akan tergabung dan terhubung satu sama lain melalui jaringan 

Internet. 

Indonesia telah terkoneksi pada internet global mulai tahun 1994
4
 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 2009 menurut Internet World Stats ada 30 juta pengguna internet di 

Indonesia. Namun bila dibandingkan dengan negara-negara lain, utamanya adalah 

negara ASEAN, tingkat penetrasi 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, dan 24,8 % di 

Vietnam. 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 dalam 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 terkoneksi ke internet atau 4,5% persen saja 

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

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

punya akses kepada internet dan komputer. Dalam definisi tersebut, akses berarti 

akses secara fisik yaitu punya komputer personal dan koneksi internet. „Punya‟ 

                                                 
4
 Jack Febrian. 2008. Menggunakan Internet. Bandung. Penerbit Informatika. hlm. 31 



 4 

dan „tidak punya‟ menyebabkan ketidakseimbangan (inequality) dalam hal 

manfaat. 

Orang yang tidak menggunakan teknologi 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 penelitian yang dilakukan oleh APJII (2005), Guo Ling (2007) dan 

Horigan (2007) mengungkapkan bahwa penggunaan internet didominasi generasi 

muda. Mereka (generasi muda) ini tidak hanya menggunakan internet untuk 

memperoleh pengetahuan, hiburan, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang sifatnya 

hanya menggunakan secara pasif tetapi juga secara aktif mengekspresikan diri 

melalui internet. Horigan mengelompokkan pengguna generasi muda ini sebagai 

ciri pengguna masyarakat informasi. 

Penelitian APJII, Guo Ling dan Horigan juga menggambarkan adopsi internet 

yang tidak sama walaupun aksesnya sama. Faktor usia, gender, kondisi sosial 

ekonomi bahkan budaya mempengaruhi bagaimana seseorang menggunakan 

internet. Fatul Wahid (2007) menemukan bahwa perempuan lebih rendah dalam 

mengakses internet. 

Karena itu menurut Jan A.G.M. Van Dijk (2005) bahwa digital divide bukanlah 

sekedar “punya” dan “tidak punya” akses kepada media digital baru—utamanya 

komputer dan internet—tetapi merupakan fenomena multiproses orang mengakses 
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media, yaitu motivasi, keterampilan, penggunaan (usage) dan konsekuensinya 

secara sosial, ekonomi, maupun politik. Artinya, bisa saja kondisi akses sama 

tetapi pengadopsian berbeda seperti ditemukan pada penelitian empiris di atas 

(Guo Ling, Horigan, Fatul Wahid), atau karena akses yang berbeda (punya dan 

tidak punya) yang menyebabkan adopsi dan penggunaan yang berbeda. Hal 

senada diungkapkan oleh Karen Wade dari Project T.E.C.H, bahwa kesenjangan 

digital bukan hanya masalah punya ataupun tidak punya akses ke internet, tetapi 

juga berkaitan skill menggunakan internet secara efektif.
5
  

Turkle (1995) dalam melihat penggunaan internet, menggambarkan dua fokus 

subkultur penggunanya, yaitu; user dan manipulator. Tipologi pengguna Internet 

dibedakan menurut users dan manipulators. 

“The User approach focuses on the consumption of the technology, whereas 

the Manipulator approach the emphasizes both consumption and production 

of media content…” 

Pendekatan ini paling tepat dan mampu mendeskripsikan tipologi penggunaan 

internet siswa SLTA khususnya SMK swasta yang menjadi fokus penulis dalam 

karya ilmiah ini. User & Manipulator sebagai skill siswa dalam pola adopsi atau 

penggunaan internet dengan melihat perbedaan infrastruktur dan aksesibilitas 

internet di sekolah. Siswa yang terkategori user cenderung memanfaatkan internet 

hanya alakadarnya dan tidak menjadi kebutuhan. Siswa yang terkategori 

manipulator memiliki kecenderungan lebih banyak mengakses internet karena 

fasilitas (akses) yang dimiliki dan dirasakan sebagai kebutuhan pokok. 

                                                 
5
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Kota Bandar Lampung kini memiliki 102 SLTA
6
 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), 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 sama sekali.  

Keadaan ini menunjukkan kesenjangan digital dikarenakan punya dan tidak punya 

akses ke internet. Beberapa sekolah yang mempunyai program Sekolah 

Berstandar Internasional (SBI) sekolahnya terkoneksi ke internet. Sementara di 

sekolah lain, implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)-nya dalam 

kurikulum beragam, ada yang memiliki laboratorium komputer tetapi tidak 

terkoneksi, ada yang mempunyai laboraturium komputer yang jumlah dan kualitas 

sarananya sangat tidak memadai, bahkan tidak mempunyai komputer sama sekali. 

Keadaan ini dapat menyebabkan kesenjangan digital (digital divide), yang 

didefinisikan oleh Sciadas (2002) sebagai:  

...as the gap between information and communications technology (ICT) 

“haves” and “have-not”.  

                                                 
6
 Sumber data: Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 2009. 
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Terutama kesenjangan digital ini dihadapi oleh institusi SMK swasta, yang harus 

menyediakan secara mandiri laboraturium dan koneksitasnya ke internet. Saat ini 

sekolah di Indonesia (negeri maupun swasta) masih jauh tertinggal dalam hal 

sarana dan konektivitas internet dibandingkan dengan India.
7
 

Diperkirakan ada perbedaan penggunaan internet diantara siswa SMK swasta. 

Ada siswa yang dapat memersepsi secara berbeda pada internet sebagai suatu new 

media, siswa yang mengadopsi internet lebih banyak, kemungkinan dikendalikan 

oleh faktor-faktor kebutuhan personal seperti memperluas teman sebaya, 

mendapatkan hiburan, sebagai gaya hidup, ingin menjadi kosmopolit menjadi 

warga dunia.  

Sekolahnya yang tidak terkoneksi ke internet tidak menjadi kendala bagi siswa 

dalam hal memanfaatkan internet sebagai new media. Hal itu penulis lihat dari 

tersedianya warnet-warnet
8
 yang cukup banyak di kota Bandar Lampung, serta 

berbagai information gadget (telepon selular yang memiliki konektivitas ke 

internet, dll) yang bisa dimiliki secara personal oleh siswa
9
. Sementara ada siswa-

siswa lain yang melihat internet sebagai bagian dari tugas sekolah, sehingga faktor 

koneksitas internet sekolahnya menjadi kendala. 

SMK sebagai salah satu bentuk sekolah lanjutan tingkat atas mengonsentrasikan 

siswa/peserta didiknya kepada keahlian (skills). Keahlian yang dimaksud adalah 

                                                 
7
 Harga laptop untuk siswa di India lebih murah dari harga kipas angin, biaya sekolah di 

tingkat SD di India juga gratis. Kemajuan ini mendorong banyak munculnya ahli IT dari India, 

bahkan 2/3 anggota NASA adalah orang India (Chef Tatang dalam liputannya ke kedubes India, 

Food Festival Trans7, Minggu, 24 Januari 2010 Pk.08.30 WIB. 
8
 Warung Internet. Tempat rental komputer yang menyediakan jasa akses ke internet bagi 

khalayak /masyarakat umum. 
9
 Di Indonesia sampai tahun 2007 diperkirakan sudah ada 63 juta telepon selular (Sumber: 

Telkom dan Depkominfo) beredar di tangan mulai dari pejabat tinggi, pegawai, ibu-ibu rumah 

tangga, sopir, tukang becak sampai pada penjual sayur menggunakan information gadget ini. 
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keahlian kejuruan seperti manajemen akuntansi dan administrasi perkantoran 

(SMEA), bangunan, audio-video, listrik, mesin dan otomotif serta multimedia 

(STM). SMK bertujuan mewujudkan SDM terampil yang siap memasuki dunia 

kerja, sebuah keunggulan yang tidak dimiliki SMA. Keunggulan ini seharusnya 

menjawab tantangan zaman, melihat konsentrasi SMK ke arah teknologi.  

Penulis melihat institusi SMK swasta memiliki beban yang lebih besar dalam 

menyediakan infrastruktur Teknologi Informasi secara mandiri (TIK) di 

sekolahnya. SMK swasta yang mengunggulkan keterampilan harus menyediakan 

sarana dan prasarana serta konektivitas ke internet. Tersedianya fasilitas internet 

sebagai penopang mata pelajaran TIK memungkinkan pengadopsian internet yang 

lebih baik. 

Namun realitas di lapangan menunjukkan tak semua SMK swasta terkoneksi, 

bahkan tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Mengutip keyakinan 

kaum teknolog, kondisi ini menimbulkan kesenjangan digital dan perbedaan 

tipologi penggunaan internet di kalangan pendidikan SLTA, khususnya SMK 

swasta. Hal ini menarik minat penulis untuk meneliti perbedaan tipologi ini. 

Kesenjangan digital antar sekolah ini memiliki ciri-ciri perbedaan, ketidakadilan 

dalam hal akses ke internet, yaitu: 

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

2. Sekolah yang memiliki laboraturium komputer namun tidak memadai dan 

tidak terkoneksi ke internet. 

3. Sekolah yang tidak memiliki laboraturium komputer dan tidak terkoneksi 

ke internet. 
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Penulis akan meneliti tiga SMK swasta yang ada di kota Bandar Lampung, sesuai 

dengan tiga poin kategori di atas, yaitu: 1). SMK 2 Mei Bandar Lampung, 2). 

Sekolah Bhakti Utama Bandar Lampung, dan 3). SMK Bhinneka Bandar 

Lampung. SMK 2 Mei termasuk kategori 1 yang memiliki lab komputer dan 

terkoneksi ke internet. SMK Bhakti Utama terkategori 2; memiliki lab namun 

hanya satu komputer yang terkoneksi terbatas untuk guru. Adapun SMK 

Bhinneka penulis masukkan ke dalam kategori 3, yaitu memiliki komputer namun 

tak terkoneksi sama sekali
10

, saat ini semua SMK di Bandar Lampung memiliki 

komputer (walau dengan jumlah unit serta spesifikasi rendah) dan tak terkoneksi.  

Alasan penulis memilih ketiga SMK swasta tersebut karena adanya kesenjangan 

digital di Bandar Lampung (punya dan tidak punya akses internet). Dari 

pengamatan penulis saat pra-riset, SMK 2 Mei adalah yang terbaik dalam hal 

akses dan fasilitas internet karena memiliki 50 unit komputer yang 25 unit 

diantaranya telah terkoneksi ke internet. SMK Bhakti Utama menempati posisi 

kedua, dengan laboraturium berisi 7 unit komputer dan 1 unit terkoneksi ke 

internet, serta SMK Bhinneka yang tidak memiliki konektivitas sama sekali, 

walaupun memiliki 8 unit komputer di laboraturiumnya.  

Kesenjangan digital yang terjadi di ketiga SMK swasta tersebut membuat 

perbedaan adopsi atau penggunaannya, hingga dapat terlihat tipologi penggunaan 

internet diantara siswa, apakah mereka sebagai pengguna biasa (user) yang 

“gaptek” dan sering drop out dari dunia maya, hingga kepada “heavy adopter” 

(manipulator) yang terus menerus berinteraksi dengan internet, sampai ter-adiksi.  

                                                 
10

 Cukup sulit bagi penulis menemukan SMK swasta di kota Bandar Lampung yang benar-

benar tidak memiliki komputer di milenium ketiga ini. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah Tipologi penggunaan internet oleh siswa SMK swasta di 

Bandar Lampung? 

2. Apakah ada perbedaan Tipologi penggunaan internet oleh siswa SMK 

swasta dikarenakan oleh akses sekolah terhadap internet? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini  adalah : 

1. Mengungkapkan Tipologi penggunaan internet oleh siswa SMK swasta di 

Bandar Lampung. 

2. Menemukan perbedaan Tipologi penggunaan internet oleh siswa berdasar-

kan ketersediaan akses ke internet. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya studi 

mengenai Internet, khususnya mengenai kesenjangan digital (digital divide) 

dalam dunia pendidikan. 

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

mahasiswa yang meneliti tentang studi mengenai Internet.  


