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ABSTRAK

PENGARUH PERSEPSI GURU TERHADAP INTERNET DAN
ADOPSINYA

(Studi pada guru di 3 SMA Negeri yang senjang secara
digital di Kota Bandar Lampung)

Oleh

Fendi Yulianto

Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi pelajaran wajib dalam kurikulum
sekolah mulai dari SD sampai SLTA yang mengajarkan keterampilan komputer
dan internet sejak tahun 1994. TIK juga diimplementasikan dalam sistem sekolah
termasuk dalam proses belajar mengajar. Namun dalam pelaksanaannya di
lapangan ada sekolah-sekolah yang mengalami kendala, seperti tidak memiliki
laboratorium komputer, koneksitas internet, tenaga professional dalam bidang
TIK. Persepsi guru dalam menggunakan internet merupakan hal yang sangat
penting dalam mengimplementasikan TIK di sekolah, karena bagaimanapun,
persepsi guru terhadap penggunaan internet akan mempengaruhi sikap dan
perilakunya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh persepsi guru
terhadap internet dan adopsinya serta mengungkapkan persepsi guru terhadap
internet dan adopsinya di SMA Negeri di Kota Bandar Lampung. Metode dalam
penelitian ini adalah penelitian survei. Hasil uji beda menunjukan nilai thitung

22.565 > ttabel 1,97 maka Ho ditolak yang artinya ada perbedaan persepsi guru
ditiga SMA terhadap adopsi internet yang senjang secara digital. Hasil uji
pengaruh persepsi terhadap adopsi dengan menggunakan uji annova menunjukan
nilai Sig adalah 0,821> 0,05 maka tidak ada pengaruh antara persepsi guru
terhadap adopsi internet yang senjang secara digital di SMA Negeri Kota
Bandarlampung.

Kata Kunci : Adopsi, Persepsi, TIK



ABSTRACT

THE INFLUENCE PERCEPTION OF TEACHERS OF THE INTERNET
AND ITS ADOPTION

(Study of teachers in 3 SMAN The digital divide in the Bandar Lampung city)

By

Fendi Yulianto

Information and communication technology into lessons compulsory in the
curriculum of schools ranging from elementary to admin, who teaches computer
skills and internet since 1994. TIK is also implemented in the school system are
included in the teaching and learning process. But in its implementation in the
field there are schools that suffered constraints, such as not having an internet
connection, computer lab, manpower professional in the field of TIK. Perceptions
of teachers in using the internet is very important in implementing TIK in schools,
teacher perceptions, however, because of the use of the internet will affect
attitudes and behavior. The purpose of this research is to know the influence of
teacher's perception towards the internet and foster and disclose the perception of
teachers towards the internet and foster high school in the city of Bandar
Lampung. The method in this research is a survey research. Test results showed
different values tcount 22,565 > ttable 1.97 then Ho is rejected, meaning there is a
difference of perception in three high school teacher against the adoption of the
internet devide. Test results influence perceptions towards adoption by using test
anova showed the value of Sig is 0.821 > 0.05 then no influence between the
perceptions of teachers towards the adoption of the internet devide digitally in
high school the country town of Bandar Lampung.

Key Words : Adoption, Perceptions, TIK
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan United Nations Development Program (UNDP) mencatat Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia meningkat sebesar 0,629. Data yang

dirilis oleh UNDP pada Senin, 18 Maret 2013 tersebut menunjukkan angka IPM

Indonesia terus naik dibandingkankan di 2011 sebesar 0,624 dan pada 2010

sebesar 0,620. Dengan niai IPM saat ini, Indonesia menempati peringkat ke-121

di seluruh dunia.  Ini naik tipis dari tahun sebelumnya yang menempati posisi 124.

Nilai IPM Indonesia masuk kategori menengah. Peringkat Indonesia tersebut

setara dengan negara-negara di Karibia dan Afrika Selatan yang memiliki nilai

IPM yang sama.

Namun nilai IPM Indonesia saat ini masih di bawah angka rata-rata negara dengan

nilai IPM menengah, rata-rata angka IPM negara yang masuk kategori menengah

sebesar 0,640. Nilai IPM Indonesia juga lebih rendah jika dibandingkan nilai rata-

rata IPM negara di kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik yang sebesar 0,683.

Catatan lain yang menunjukkan bahwa angka harapan tahun belajar Indonesia

yang terus stagnan dalam tiga tahun terakhir. Data UNPD menyebutkan, tingkat

ekspektasi tahun belajar Indonesia tetap berada pada level 12,9 pada 2010, 2011,
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dan 2012. Artinya, penduduk Indonesia memiliki harapan sekolah selama 12,9

tahun atau hanya mencapai sekolah menengah pertama. Oleh sebab itu,

pemerintah Indonesia harus lebih inovatif meningkatkan angka ekspektasi tahun

belajar demi meningkatkan kesejahteraan dan angka IPM.

Dalam rangka mengejar ketertinggalan tersebut dan meningkatkan daya saing,

Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan (Depdikbud) telah

memprogramkan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

dalam system pendidikan karena TIK dinilai dapat berfungsi sebagai sumber,

sarana belajar, dan cara berkomunikasi yang efisien selain itu jika dikelola secara

bijaksana, TIK dapat dimanfaatkan untuk mengurangi disparitas pendidikan, yang

pada hakekatnya memang selalu ada seperti perbedaan letak geografis,

kekurangan guru baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, perbedaan tingkat

sosial, ekonomi dan sejumlah barrier lainnya (Haddad dan Zurich, 2006).

Sejak tahun 1994, TIK menjadi mata ajar wajib dalam kurikulum sekolah mulai

dari SD sampai SLTA yang mengajarkan keterampilan komputer dan internet

(ICT literacy). Kemudian TIK juga diimplementasikan dalam system sekolah

termasuk dalam proses belajar mengajar.  Namun dalam pelaksanaannya di

lapangan sangat beragam. Ada sekolah-sekolah yang berhasil

mengimplemetasikan dengan baik, ada juga yang banyak mengalami kendala,

seperti sekolah tidak memiliki laboratorium komputer, koneksitas internet,

ketidaksiapan guru baik karena rendahnya ICT literacy (dalam hal ini internet)

maupun mispersepsi, ketiadaan kepemimpinan teknologi, dan sejumlah barrier
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lainnya. Persepsi guru dalam menggunakan teknologi baru yaitu internet

merupakan hal yang sangat penting dalam mengimplementasikan TIK di sekolah,

karena bagaimanapun, persepsi guru terhadap penggunaan internet akan

mempengaruhi sikap dan prilakunya. Sebagian dari mereka mungkin ada yang

memiliki persepsi positif bahwa internet dapat dengan mudah untuk dipahami dan

digunakan. Mereka memandang bahwa dengan internet dapat dengan mudah dan

cepat untuk melakukan kegiatan dengan hasil yang sesuai dengan keinginan

pengguna. Keunggulan teknologi tersebut akan menjadikan pekerjaan lebih

mudah, bermanfaat, dan menambah produktivitas. Selain itu, mereka juga

berpandangan bahwa pemanfaatan teknologi baru berupa internet akan

mempertinggi efektifitas untuk pengembangan kinerja pekerja (Amijaya, 2010).

Selain guru-guru yang mempunyai persepsi positif, terdapat pula guru-guru yang

memiliki persepsi negatif terhadap teknologi baru. Persepsi negatif tersebut

muncul sebagai dampak penggunaan teknologi tersebut. Dengan kata lain,

persepsi positif ataupun negatif sebenarnya berkembang setelah pengguna pernah

mencoba teknologi tersebut, atau pengalaman terhadap penggunaan teknologi

tersebut (Rakhmat, 2004). Selain itu, masih dijumpai banyaknya persepsi negatif

bahwa teknologi sulit dipelajari dan digunakan serta tidak setiap orang mampu

mengadopsinya. Masing-masing persepsi guru tersebut tentulah akan

mempengaruhi perilakunya dalam mengimplementasikan TIK di sekolah.
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Dalam faktanya berkembang juga mispersepsi terhadap internet, baik dalam

penggunaan individual, seperti dampak negatif internet, misalnya kecanduan

pornografi yang ada di internet, karena kemudahan mengakses gambar-gambar

atau video-video yang kurang pantas untuk di tonton (porno). Menurut Google,

setiap hari terjadi 68 juta pencarian dengan menggunakan kata "porno" atau

variasinya. Selain dampak porno tersebut, dampak-dampak negatif lain yaitu

kecanduan game online, merusak kesehatan karena penggunaan yang berlebihan,

penipuan, dan lain sebagainya.

Selain dari fakta tentang dampak negatif tersebut, internet juga memiliki dampak

yang kurang baik terhadap proses belajar mengajar. Pada dasarnya proses belajar

mengajar tidak hanya sekedar transfer ilmu, tetapi harus dikelola secara baik pula.

Pembelajaran sebaiknya dimulai dengan face to face untuk menumbuhkan

motivasi siswa dengan menghadirkan permasalahan atau fakta dari kehidupan

sehari-hari siswa sehingga menumbuhkan keaktifan siswa untuk bertanya,

berhipotesis, melakukan pengamatan, menganalisis, menyimpulkan dan

mengkomunikasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan.  Berbeda dengan proses

belajar face to face, proses belajar mengajar yang dilakukan dengan menggunakan

media internet cenderung kurang efektif karena kurangnya interaksi antara

pengajar dan siswa atau bahkan antara siswa itu sendiri, yang memperlambat

terbentuknya values dalam proses belajar mengajar, proses belajar dan

mengajarnya cenderung ke arah pelatihan dari pada pendidikan.  Berubahnya

peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini
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dituntut untuk menguasai teknik pembelajaran dengan menggunakan ICT

(Information Communication Technology) (Bullen : 2001, Bean : 1997).

Menggunakan internet sebagai sumber informasi telah berkembang sejalan

dengan meningkatnya kebutuhan pengguna terhadap informasi yang semakin hari

semakin bertambah. 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 2009 baru

17.000 dari 220.000 sekolah yang terkoneksi ke internet atau 7,72 % saja

(ISODEL, 2009).  Keadaan ini akan menyebabkan adanya kesenjangan digital

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

punya akses kepada internet dan komputer.  Dalam defenisi tersebut akses berarti

akses secara fisik, yaitu punya komputer personal dan koneksi internet.  ‘Punya’

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 masyarakat informasi.

Dalam dunia pendidikan kesenjangan digital akan menyebabkan kesenjangan

dalam memanfaatkan internet, yang pada akhirnya akan menyebabkan disparitas

mutu pendidikan. Perkembangan terakhir sekolah sedang mulai mengembangkan

fungsi e-learning dengan banyaknya penggunaan moodle sebagai program

penunjang belajar interaktif berbasis web.  Namun demikian sekolah pada
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umumnya belum menggunakan internet sebagai media untuk menyebarkan atau

memamerkan hasil karya guru dan siswa. Fungsi menggunakan internet sebagai

penyebar informasi untuk meningkatkan pencitraaan sekolah belum dapat

didorong secara optimal.  Hal tersebut karena penguasaan internet yang belum

maksimal terutama pada guru TIK.

Demikian juga di Kota Bandar Lampung yang memiliki 17 SMA Negeri, sejalan

dengan kebijakan nasional telah menerapkan TIK dalam kurikulum dan

mengintergrasikan dalam proses belajar mengajar, namun dalam pelaksanaanya

sangat beragam, ada sekolah yang telah memiliki laboratorium dan terkoneksi ke

internet dan mengintergrasikan dalam proses belajar mengajar, ada laboratorium

tapi tidak terkoneksi bahkan tidak memiliki laboratorium.  Padahal agar dapat

terampil dan literate TIK, khususnya internet harus tersedia sarana dan

prasarananya, maka di duga terdapat beragam kesiapan guru dalam

mengimplementasikan TIK dalam pengajarannya, termasuk didalamnya adalah

keragaman dalam literasi internet atau internet literacy.  Namun sampai saat ini

mengukur kesiapan guru mengimplementasikan TIK dengan mengungkapkan

literasi internetnya belum pernah dilakukan di kota Bandar Lampung.

B. Rumusan Masalah

Secara rinci masalah yang akan diungkapkan melalui penelitian ini adalah Apakah

ada perbedaan persepsi dan adopsi Guru SMA terhadap internet yang senjang

secara digital di SMA Negeri di Kota Bandar Lampung ?
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C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh persepsi guru terhadap internet dan adopsi internetnya

di SMA negeri yang senjang secara digital di Kota Bandar Lampung.

2. Mengungkapkan persepsi guru terhadap internet dan adopsinya di SMA

Negeri di Kota Bandar Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Secara teoritis

Penemuan penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu komunikasi

dibidang Komunikasi Pembangunan, khususnya Komunikasi Inovasi di bidang

TIK.

2. Secara praktis

Penemuan model adopsi internet Guru SMA Negeri ini diharapkan dapat

menjadi masukan bagi pemegang kebijaksanaan dalam merancang strategi

mentrsformasi pendidikan modern melalui e-education yaitu Bagi Kementrian

Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi dan khususnya Dinas

Pendidikan Kota Bandar Lampung.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:849) pengaruh adalah daya yang

ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak,

kepercayaan atau perbuatan seseorang. Sedangkan Stuart (1988) mendefinisikan

pengaruh sebagai perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan

oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi

pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku seseorang (De Fleur, 1982). Pengaruh

juga merupakan perubahan atau penguatan keyakinan pada pengetahuan, sikap

dan tindakan seseorang sebagai akibat penerimaan pesan (dalam Hafied Cangara,

2006:25). Pengaruh dalam bahasa Inggrisnya ialah effect merupakan hasil yang

ditimbulkan oleh suatu tindakan (Kamus Kedokteran Dorland, 2002:703).

Pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan pengetahuan (knowledge), sikap

(attitude) dan perilaku (behavior). Pada tingkat pengetahuan pengaruh bisa terjadi

dalam bentuk perubahan persepsi dan perubahan pendapat. Antara perubahan

persepsi dan perubahan pendapat terdapat hubungan yang sangat erat, sebab

persepsi yang dilakukan dengan interpretasi dapat diorganisir menjadi pendapat.

Sedangkan perubahan sikap yang dimaksud adanya perubahan internal pada diri
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seseorang yang diorganisir dalam bentuk prinsip, sebagai hasil evaluasi yang

dilakukannya terhadap suatu obyek baik yang terdapat di dalam maupun di luar

dirinya. Dalam banyak hal, terutama yang berkaitan dengan kepercayaan atau

ideologi, orang bisa berubah sikap karena melihat bahwa apa yang tadinya

dipercaya tidak benar. Karena itu ia berubah sikap untuk mengganti dengan

kepercayaan lain.

Berdasarkan penjabaran definisi pengaruh di atas maka dapat disimpulkan bahwa

pengaruh merupakan perubahan yang ditimbulkan dari sesuatu (orang, benda)

pada pembentukan sikap, perilaku maupun pengetahuan seseorang. Dalam

penelitian ini lebih ditekankan pada sikap dan pengetahuan (berhubungan dengan

pola pikir) remaja SMA.

B. Tinjauan tentang Persepsi

Persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses

pengindraan, yaitu proses diterimnya stimulus oleh alat indra, lalu diteruskan ke

otak, dan baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dipersepsikan

(Sunaryo, 2004). Sedangkan menurut Rakhmat (2004) persepsi adalah

pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh

dengan menyimpulkan informasi dan melampirkan pesan.

Syarat timbulnya persepsi yakni, adanya objek, adanya perhatian sebagai langkah

pertama untuk megadakan persepsi, adanya alat indra sebagai reseptor penerima

stimulus yakni saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak dan
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dari otak dibawa melalui saraf motoris sebagai alat untuk mengadakan respons

(Sunaryo, 2004).

Secara umum, terdapat beberapa sifat persepsi, antara lain bahwa persepsi timbul

secara spontan pada manusia, yaitu ketika seseorang berhadapan dengan dunia

yang penuh dengan rangsangan. Persepsi merupakan sifat paling asli yang

merupakan titik tolak perubahan. Dalam mempersepsikan tidak selalu

dipersepsikan secara keseluruhan, mungkin cukup hanya diingat. Persepsi tidak

berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi atau bergantung pada konteks dan pengalaman

(Baiqhaqi, 2005).

Terdapat dua macam persepsi, yaitu External Perception, yaitu persepsi yang

terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar diri individu dan Self

Perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal

dari dalam diri individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri.

Dengan persepsi, individu dapat menyadari dan mengerti keadaan lingkungan

yang ada disekitarnya maupun tentang keadaan diri individu (Sunaryo, 2004).

Menurut Siagian (1995) ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu :

1. Diri orang yang bersangkutan, dalam hal ini orang yang berpengaruh adalah

karakteristik individual meliputi dimana sikap, kepentingan, minat,

pengalaman dan harapan.

2. Sasaran persepsi, yang menjadi sasaran persepsi dapat berupa orang, benda,

peristiwa yang sifat sasaran dari persepsi dapat mempengaruhi persepsi

orang yang melihatnya. Hal-hal lain yang ikut mempengaruhi persepsi
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seseorang adalah gerakan, suara, ukuran, tindak tanduk dan lain-lain dari

sasaran persepsi.

3. Faktor situasi, dalam hal ini tinjauan terhadap persepsi harus secara

kontekstual artinya perlu dalam situasi yang mana persepsi itu timbul.

Sementara menurut Walgito (2002) dalam persepsi individu mengorganisasikan

dan menginterpretasikan stimulus mempunyai arti individu yang bersangkutan

dimana stimulus merupakan salah satu faktor yang berperan dalam persepsi.

Berkaitan dengan hal itu faktor-faktor yang berperan dalam persepsi yaitu :

1. Adanya objek yang diamati

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor stimulus

dapat datang dari luar langsung mengenai alat indera (reseptor), dan dapat

datang dari dalam yang langsung mengenai syaraf penerima (sensori) yang

bekerja sebagai reseptor.

2. Alat indera atau reseptor

Alat indera (reseptor) merupakan alat untuk menerima stimulus. Disamping itu

harus ada syaraf sensori sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima

reseptor ke pusat syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Dan sebagai alat

untuk mengadakan respon diperlukan syaraf sensorik.

3. Adanya perhatian

Perhatian merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam suatu

persepsi. Tanpa adanya perhatian tidak akan terbentuk persepsi. Mengukur
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persepsi hampir sama dengan mengukur sikap. Walaupun materi yang diukur

bersifat abstrak, tetapi secara ilmiah sikap dan persepsi dapat diukur, dimana

sikap terhadap obyek diterjemahkan dalam sistem angka.

Dua metode pengukuran sikap terdiri dari metode Self Report dan pengukuran

Involuntary Behavior.

1. Self Report merupakan suatu metode dimana jawaban yang diberikan dapat

menjadi indikator sikap seseorang. Namun kelemahannya adalah bila

individu tidak menjawab pertanyaan yang diajukan maka tidak dapat

mengetahui pendapat atau sikapnya.

2. Involuntary Behaviour dilakukan jika memang diinginkan atau dapat

dilakukan oleh responden, dalam banyak situasi akurasi pengukuran sikap

dipengaruhi kerelaan responden (Azzahy, 2010).

Jika merujuk pada pernyataan diatas, bahwa mengukur persepsi hampir sama

dengan mengukur sikap, maka skala sikap dapat dipakai atau dimodifikasi untuk

mengungkap persepsi sehingga dapat diketahui apakah persepsi seseorang positif,

atau negatif terhadap suatu hal atau obyek.

C. Tinjauan tentang Guru

Ketika mendengar kata ‘guru’ setiap seniman yang lahir sebelum era 90-an pasti

akan langsung teringat sebuah karya seniman yang kritis pada pemerintahan yang

berkuasa pada saat itu yaitu Iwan Fals dengan judul lagunya “Oemar Bakri”.
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“Oemar Bakri” yang dideskriptifkan dalam lagu tersebut sebagai seorang

“pahlawan” tanpa tanda jasa yang profesinya sebagai seorang guru.

Guru adalah orang yang pekerjaan, mata pencahariaan atau profesinya mengajar.

Guru merupakan sosok yang mengemban tugas mengajar, mendidik, dan

membimbing (Kamus Besar bahasa Indonesia, 79:2005). Jika ketiga sifat tersebut

tidak melekat pada seorang guru, maka ia tidak dapat dipandang sebagai seorang

guru. Menurut Henry Adam, seperti yang dikutip A. Malik Fadjar, guru itu

berdampak abadi, ia tidak pernah tahu, dimana pengaruhnya itu berhenti “A

theacher effects eternity, he can never tell where his influence stops”. Menurut

Moh. Uzer Usman (2002) guru adalah jabatan atau profesi yang memerlukan

keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan ini bisa dilakukan oleh orang yang tidak

memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Untuk

menjadi guru diperlukan syarat-syarat tertentu, apalagi sebagai guru yang

profesional yang harus menguasai betul seluk-beluk pendidikan dan pengajaran

dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan

melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan prajabatan.

Keberadaan guru sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan sangat

mempengaruhi hasil proses belajar mengajar di sekolah. Keberadaannya memiliki

relasi yang sangat dekat dengan peserta didiknya. Hubungan antara guru dan

peserta didik adalah relasi kewibawaan. Relasi kewibawaan bukan menimbulkan

rasa takut pada peserta didik, akan tetapi relasi yang membutuhkan kesadaran

pribadi untuk belajar. Kewibawaan tumbuh karena kemampuan guru
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menampakkan kebulatan pribadinya. Sikap yang mantap karena kemampuan

profesional yang dimilikinya sehingga relasi kewibawaan itu menjadi katalisator

peserta didik mencapi kepribadiannya sebagai manusia secara utuh atau bulat.

Guru adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai tugas unik. Masyarakat itu

berkembang, berubah mengalami kemajuan dan pembaharuan. Masyarakat

dinamis menghendaki perubahan dan pembaharuan untuk mencapai taraf hidup

yang lebih baik, untuk mencapai harkat kemanusiaan yang lebih tinggi dari

keadaan dan statusnya sekarang. Status yang demikian telah terbukti oleh sejarah

hanya dapat dicapai melalui pendidikan. Dalam pendidikan peran guru tidak dapat

dilepaskan, karena guru berperan sebagai agen pembaharuan, mengarah peserta

didik dan juga masyarakat mencapai sesuatu yang telah ditentukan oleh

masyarakat itu sendiri. Untuk mencapai pembaruan yang diinginkan itu mustahil

dilakukan tanpa perubahan. Untuk melakukan perubahan perlu ada pendidikan

dan proses pendidikan tidak berjalan dengan sendirinya akan tetapi juga

diarahkan. Disinilah peranan dan fungsi guru sebagai agen pembaruan.

Daoed Yoesoef (1980) menyatakan bahwa seseorang mempunyai tiga tugas

pokok yaitu tugas professional, tugas manusiawi dan tugas kemasyarakatan (civic

mission). jika dikaitkan dengan pembahasan tentang kebudayaan, maka tugas

pertama berkaitan dengan logika dan estetika, tugas kedua dan ketiga berkaitan

dengan etika. Tugas-tugas professional dari seorang guru yaitu meneruskan atau

transmisi ilmu pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai yang sejenis yang belum

diketahui anak dan seharusnya diketahui oleh anak. Tugas manusiawi adalah
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tugas-tugas membantu anak didik agar dapat memenuhi tugas-tugas utama dan

manusia kelak dengan sebaik-baiknya. Tugas-tugas manusiawi itu adalah

transformasi diri, identifikasi diri sendiri dan pengertian tentang diri sendiri.

Jika dapat disimpulkan bahwa guru merupakan sebuah profesi yang sesuai dengan

keahliannya dan bertugas mendidik, membimbing dan mengajarkan ilmu yang

didapatkannya kepada peserta didik demi mencapai hasil yang maksimal. Cara

demi mendapatkan hasil yang maksimal berkembang dari waktu ke waktu

mengikuti perkembangan zaman sehingga guru dituntut untuk mengikuti zaman

agar tidak terjadi ketertinggalan zaman.

D. Tinjauan tentang Internet

Secara fisik internet tak lain adalah sekumpulan komputer yang tersebar di

seluruh dunia yang dihubungkan satu dengan yang lain melalui jaringan

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

sebuah ruang informasi dan komunikasi budaya yang menembus batas-batas

negara, mempercepat penyebaran, pertukaran ilmu dan gagasan di kalangan

ilmuwan dan cendekiawan di seluruh penjuru dunia (Severin, Tankard,235: 2005).

Internet merupakan suatu medium komunikasi baru yang memungkinkan kita

untuk mengakses informasi mengenai topik apapun serta berapa banyaknya, dari

seluruh belahan dunia tanpa dibatasi wilayah (Ishadi, 45:1999). Internet sebagai

media baru yang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan media massa
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lainnya seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, dan sebagainya. Internet

menggabungkan semua karakter media massa.

Internet pada dasarnya merupakan sebuah jaringan antar-komputer yang saling

berkaitan, jaringan ini tersedia secara terus-menerus sebagai pesan-pesan

elektronik, termasuk email, transmisi file, dan komunikasi dua arah antar-individu

atau komputer. Jadi dengan demikian, internet merupakan suatu teknologi

komunikasi yang menyediakan berbagai informasi, baik bersifat berita, ilmu

pengetahuan, sampai hiburan dari seluruh dunia melalui jaringan komputer.

Sejak pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat dunia dalam suatu

demonstrasi di International Computer Communication Conference (ICCC) pada

bulan Oktober 1972 (ISOC Organization), internet telah membawa perubahan

yang revolusioner bagi kehidupan komunikasi manusia. Sepanjang tahun 1980an,

internet telah tersebar ke sebagian besar lembaga-lembaga akademik dan pusat-

pusat riset di Amerika Serikat dan ke banyak lokasi lain di seluruh dunia.

Kemudian pada tahun 1991, internet telah digunakan secara umum untuk berbagai

kepentingan, termasuk untuk kepentingan komersil.

Menjelang tahun 1995, diketahui bahwa sekitar 30 juta orang yang berasal dari

lebih dari seratus negara telah terkoneksi dan memanfaatkan akses internet

tersebut. Pada awalnya internet hanya digunakan untuk memudahkan riset,

pemrograman, surat dan informasi secara elektronik di kalangan para pendidik,

akademisi dan peneliti. Kemudian internet menjadi suatu sistem komunikasi
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global besar yang digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk berbagai

tujuan seperti hiburan, akademik, bisnis, pencarian informasi dan komunikasi

massa.

Penemuan teknologi internet seolah mewujudkan konsep yang dikemukakan oleh

McLuhan pada tahun 1960an lalu tentang global village. Istilah global village

tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi dunia yang mana pengaruh

teknologi komunikasi telah menghilangkan sekat-sekat geografis dan mengatasi

keterpisahan jarak, sehingga dunia seakan menjadi satu perkampungan besar.

Keberadaan internet saat ini telah menyatukan heterogenitas umat manusia di

seluruh dunia dalam suatu jaringan komunikasi global. Dengan teknologi internet,

jarak ribuan kilometer ataupun perbedaan waktu tidak lagi menjadi halangan

untuk berkomunikasi dan menjalin interaksi.

Jutaan orang kini telah menghabiskan begitu banyak waktu mereka dalam dunia

maya, atau yang lebih dikenal dengan istilah cyberspace. Istilah cyberspace

tersebut pertama kali digunakan oleh William Gibson dalam novel fiksi sains-nya

Neoromancer yang diterbitkan tahun 1984. Sejak itu istilah cyber tersebut

dikaitkan dengan ruang konseptual dimana orang berinteraksi memakai teknologi

komunikasi berperantara komputer Computer Mediated Communication (CMC)

dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan CMC. Interaktifitas

menjadi salah satu faktor yang menjadi kekuatan teknologi ini (Fidler dalam

Nurist, 2005).
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Pada dasarnya, internet merupakan suatu infrastruktur komunikasi yang tidak

menjadi properti suatu pihak tertentu. Tidak ada badan pemerintah atau

perusahaan komersil yang memiliki sistem tersebut atau secara langsung

memperoleh keuntungan dari pengoperasiannya. Internet tidak memiliki presiden,

ataupun kantor pusat. Tidak ada regulasi ataupun nilai-nilai kemasyarakatan yang

bisa mengendalikan atau mengontrol akses media tersebut dengan ketat. Internet

kemudian menjadi suatu media yang sifatnya massa, personal, global, bebas,

interaktif dan tidak mewakili suatu kepentingan tertentu (Caldwell dalam Nurist,

2005).

E. Tinjauan tentang Pola Adopsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:886), pola adalah sistem, cara kerja,

bentuk (struktur yang tetap). Pola juga dapat diartikan dengan suatu urutan

aktifitas netral yang dapat diulang, serta setiap konsepsi (gambaran), gagasan,

buah pikiran atau kesan yang senantiasa dapat diulang-ulang. Suatu pola dapat

pula menyatu pada susunan pola yang lain, yang secara bersama-sama

membentuk suatu pendekatan terhadap suatu masalah, segi pandangan dan cara

untuk mengamati sesuatu. Suatu pola harus dapat diulang-ulang, mudah dikenal

dan dapat dimanfaatkan (Edward D. Bono, 1991:53). Jadi pola dapat disimpulkan

sebagai suatu sistem maupun bentuk dari setiap konsepsi, gagasan, serta buah

pikiran terhadap suatu masalah, segi pandang dan cara mengamati sesuatu yang

bisa diulang. Pola adopsi internet adalah berbagai bentuk atau cara seseorang

memanfaatkan internet untuk memenuhi kebutuhannya
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Berbagai teori perilaku (behavioral theory) banyak digunakan untuk mengkaji

proses adopsi teknologi informasi oleh pengguna akhir (end users), diantaranya

adalah Theory of Reason Action, Theory of Planned Behaviour, Task-Technology

Fit Theory, dan Technology Acceptance Model. Technology Acceptance Model

(TAM) merupakan model penelitian yang paling luas digunakan untuk meneliti

adopsi teknologi informasi. Lee, Kozar, dan Larsen (2003) menjelaskan bahwa

dalam kurun waktu 18 tahun terakhir TAM merupakan model yang popular dan

banyak digunakan dalam berbagai penelitian mengenai proses adopsi teknologi

informasi. Model atau teori yang paling mutakhir adalah Unified Theory of

Acceptance and Use of Technology (UTAUT), yang dikemukakan pertama kali

oleh Venkantesh (2003

F. Landasan Teori

1. Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) adalah model yang disusun oleh Davis

(1986) untuk menjelaskan penerimaan teknologi yang akan digunakan oleh

pengguna teknologi. Dalam memformulasikan TAM, Davis menggunakan

TRA sebagai grand theory-nya namun tidak mengakomodasi semua komponen

teori TRA saja. Davis hanya memanfaatkan komponen ’Belief” dan Attitude”

saja, sedangkan Normative Belief dan Subjective Norms tidak digunakannya.
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Gambar 1. Skema Teori TRA (Theory Reasoned Action)

Dalam TRA ini, Ajzen (1980) menyatakan bahwa niat seseorang untuk

melakukan suatu perilaku menentukan akan dilakukan atau tidak dilakukannya

perilaku tersebut. Lebih lanjut, Ajzen mengemukakan bahwa niat melakukan

atau tidak melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh dua penentu dasar,

yang pertama berhubungan dengan sikap (attitude towards behavior) dan yang

lain berhubungan dengan pengaruh sosial yaitu norma subjektif (subjective

norms). Dalam upaya mengungkapkan pengaruh sikap dan norma subjektif

terhadap niat untuk dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku, Ajzen

melengkapi TRA ini dengan keyakinan (beliefs). Dikemukakannya bahwa

sikap berasal dari keyakinan terhadap perilaku (behavioral beliefs), sedangkan

norma subjektif berasal dari keyakinan normatif (normative beliefs).

Gambar 2. Skema Teori TAM (Theory AcceptanceModel) (Davis, 1986)
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Menurut Davis perilaku menggunakan Information Technology (IT) diawali

oleh adanya persepsi mengenai manfaat (usefulness) dan persepsi mengenai

kemudahan menggunakan IT (ease of use). Kedua komponen ini bila dikaitkan

dengan TRA adalah bagian dari Belief. Davis mendefinisikan persepsi

mengenai kegunaan (usefulness) ini berdasarkan definisi dari kata useful yaitu

capable of being used advantageously, atau dapat digunakan untuk tujuan yang

menguntungkan. Persepsi terhadap usefulness adalah manfaat yang diyakini

individu dapat diperolehnya apabila menggunakan IT. Dalam konteks

organisasi, kegunaan ini tentu saja dikaitkan dengan peningkatan kinerja

individu yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada

kesempatan memperoleh keuntungankeuntungan baik yang bersifat fisik atau

materi maupun non materi.

Agak berbeda dengan persepsi individu terhadap kegunaan IT ini, variabel lain

yang dikemukakan Davis mempengaruhi kecenderungan individu

menggunakan IT adalah persepsi terhadap kemudahan dalam menggunakan IT.

Kemudahan (ease) bermakna tanpa kesulitan atau terbebaskan dari kesulitan

atau tidak perlu berusaha keras. Dengan demikian persepsi mengenai

kemudahan menggunakan ini merujuk pada keyakinan individu bahwa sistem

IT yang akan digunakan tidak merepotkan atau tidak membutuhkan usaha yang

besar, pada saat digunakan.
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Persepsi terhadap manfaat IT (Perceived usefulness) dan persepsi terhadap

kemudahan penggunaan IT (Perceived ease of use) mempengaruhi sikap

(Attitude) individu terhadap penggunaan IT, yang selanjutnya akan

menentukan apakah orang berniat untuk menggunakan IT (Intention). Niat

untuk menggunakan IT akan menentukan apakah orang akan menggunakan IT

(Behavior). Dalam TAM, Davis (1986) menemukan bahwa persepsi terhadap

manfaat IT juga mempengaruhi persepsi kemudahan penggunaan IT tetapi

tidak berlaku sebaliknya. Dengan demikian, selama individu merasa bahwa IT

bermanfaat dalam tugas-tugasnya, ia akan berniat untuk menggunakannya

terlepas apakah IT itu mudah atau tidak mudah digunakan.

Untuk mengungkap lebih jauh mengenai saling hubungan antara persepsi

terhadap manfaat dan persepsi kemudahan menggunakan IT ini, Davis  (1989)

melakukan riset dengan cara menyajikan masing-masing 6 item (tabel 1).

Tabel 1 Faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan IT

No Kegunaan (usefulness) Kemudahan (ease of use)
1 Bekerja lebih cepat Mudah dipelajari

2 Kinerja Dapat dikontrol

3 Produktivitas Meningkat Jelas dan mudah dipahami

4 Efektif Fleksibel

5 Mempermudah tugas Mudah dikuasai/terampil

6 Kegunaan Mudah digunakan

Analisis Davis terhadap riset tersebut menunjukkan bahwa persepsi individu

terhadap kemudahan dalam menggunakan IT berkorelasi dengan penggunaan

IT saat ini dan keinginan untuk menggunakannya di masa yang akan datang.
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Persepsi terhadap kemudahan dalam menggunakan IT ini juga merupakan

anteseden bagi persepsi individu mengenai manfaat IT dalam kehidupan

individu.

2. Perkembangan dan Riset-riset Mengenai Technology Acceptance Model

(TAM)

Beberapa riset telah dilakukan untuk menguji model TAM ini sebagai alat

untuk memprediksi perilaku menggunakan IT. Lee (2003) mengemukakan

bahwa TAM merupakan salah satu teori penerimaan teknologi yang sangat

berpengaruh. Sampai tahun 2000, TAM sudah dirujuk oleh tidak kurang dari

424 penelitian. Sedangkan Social Science Citation Index (SSCI)

mencantumkan bahwa hingga tahun 2003, TAM sudah dirujuk oleh 698

penelitian. Mengikuti perkembangan TAM, Lee  (2003) mengemukakan pada

dasarnya riset tentang TAM dapat diklasifikasikan ke dalam empat periode,

yaitu periode pengenalan TAM, periode validasi model, periode ekstensi

(extended) model TAM, dan periode elaborasi.

Beberapa riset yang telah dilakukan pada periode pengenalan lebih banyak

menguji TAM dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan teknologi,

misalnya dalam penggunaan word processor (Davis, 1989). Dalam riset ini,

Davis melaporkan bahwa persepsi terhadap kemudahan menggunakan

mempengaruhi persepsi terhadap manfaat komputer dalam melakukan tugas

sehari-hari. Baik persepsi manfaat maupun persepsi kemudahan menggunakan

komputer menentukan sikap terhadap penggunaan komputer dalam



24

mengerjakan tugas sehari-hari. Sedangkan sikap ini menentukan niat kemudian

perilaku menggunakan komputer. Hasil serupa juga dilaporkan oleh Szajna

(1994) yang menginvestigasi validitas prediktif TAM. Dengan menggunakan

47 orang sampel mahasiswa MBA, Sjana   melaporkan bahwa persepsi manfaat

IT dan kemudahan dalam menggunakan IT dapat digunakan untuk

memprediksi perilaku ke depan dari pengguna IT.

Selanjutnya pada 1996, Sjana secara spesifik memvalidasi model TAM yang

sudah diekstensi ini pada pengguna email dan Morris & Dillon (1997)

melakukan riset serupa dengan subjek pengguna web browser, telemedicine

(Hu, Chau, Sheng, & Tam, 1999), websites (Koufaris, 2002), dan sistem

perkuliahan berbasis web (Gao, 2005), dan Kiraz & Ozdemir (2006) yang

menguji model TAM pada para guru. Dalam risetnya, Gao melaporkan bahwa

TAM dapat digunakan untuk memprediksi pemanfaatan perkuliahan online

berbasis web. Persepsi individu terhadap manfaat (perceived usefulness) dan

kemudahan (perceive of ease) dalam menggunakan teknologi secara signifikan

mempengaruhi niat untuk menggunakan metode perkuliahan berbasis website.

TAM telah menjadi sangat populer karena memiliki ciri-ciri teori yang baik

sederhana (parsimony) dan didukung oleh data (verifiability) serta dapat

diterapkan dalam memprediksi penerimaan dan penggunaan sebuah hasil

inovasi dalam berbagai bidang (generalibility). Pada periode validasi ini pula,

Davis et all (1989) mulai membandingkan Technology Acceptance Model

(TAM) ini dengan Theory of Reasoned Action (TRA). Dalam riset ini, Davis
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melaporkan bahwa TAM lebih baik dalam menjelaskan keinginan seseorang

untuk menerima teknologi dibandingkan dengan TRA.

Perbandingan antara TAM dan TPB juga dilakukan oleh Mathieson (1991),

diperoleh hasil bahwa TAM lebih baik dalam menjelaskan sikap daripada TPB.

Lebih lanjut, Mathieson mengemukakan bahwa walaupun secara umum model

satu tidak dapat begitu saja dikatakan lebih baik daripada model lainnya tetapi

Hubona & Cheney (1994) menyatakan bahwa TAM lebih mudah

menggunakannya dan sederhana untuk menjelaskan penerimaan teknologi.

Perkembangan TRA menjadi TPB dan berbagai hasil riset yang dilakukan baik

dalam pengujian TAM maupun teori perilaku lainnya, telah mendorong

beberapa peneliti untuk mengekstensi model yang ada. Chismar & Willey-

Patton (2003) menguji TAM yang sudah diekstensi untuk memprediksi

perilaku pemanfaatan IT pada para dokter. Dilaporkan bahwa berbeda dengan

persepsi manfaat yang terbukti menjadi prediktor bagi pemanfaatan IT,

persepsi kemudahan dalam menggunakan tidak terbukti menjadi prediktor bagi

perilaku pemanfaatan IT oleh para dokter. Penelitian lain yang mencoba

membuat TAM versi ekstensi dilakukan oleh Rosen (2005) yang memasukkan

variabel personal inovativeness. Hasil ini membuktikan bahwa variabel

tambahan tersebut dapat dijadikan prediktor bagi penerimaan teknologi.
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Periode terakhir yang dilakukan sepanjang perjalanan riset TAM, adalah

periode elaborasi model. Banyaknya penelitian TAM yang sudah

dipublikasikan merupakan salah satu pendorong dilakukannya meta analisis

terhadap dari hasil riset tersebut. Lee (2003) melakukan meta analisis terhadap

101 penelitian, menghasilkan model yang lebih lengkap dengan variabel

penentu perilaku lainnya, misalnya aksesabilitas, kecemasan, kompatibelitas,

perceived enjoyment dll. Sedangkan Hooff (2005) melaporkan hasil

metaanalisis yang dilakukan bahwa secara garis besar, konstruk yang

menentukan perilaku penerimaan IT adalah pengguna (users), karakteristik

tugas (task), lingkungan tugas, dan media.

3. Kritik terhadap Teori Technology Acceptance Model (TAM)

Kritisi terhadap teori yang sudah ada sangat berguna untuk pengembangan

teori tersebut dalam rangka menjelaskan saling hubungan antara variabel

penentu perilaku. Dengan mempertimbangkan perkembangan TRA (cek

gambar 2) dan TPB (Theory of Planned Behavior) yang menjadi dasar acuan

TAM, dikemukakan bahwa peranan disekitar individu dalam menentukan

perilaku dan peranan perbedaan. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai

berikut:

a) Teori TAM tidak mengakomodasi peranan orang lain disekitarnya dalam

mempengaruhi sikap dan perilaku individu. Padahal dalam berbagai hasil

penelitian psikologi, perilaku individu dipengaruhi oleh perilaku orang

lain di sekitarnya. Konsep psikologi seperti konformitas dan pengaruh

sosial (Latane, 1981) bertolak dari asumsi bahwa perilaku seseorang
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sangat dipengaruhi oleh perilaku dan kehadiran orang lain. Miner (2002)

mengutip teori perilaku yang sangat populer di kalangan psikologi, yaitu

Field Theory dari Kurt Lewin. Menurut Lewin, perilaku manusia

ditentukan oleh dua variabel besar yang saling berinteraksi, yaitu variabel

yang berada di dalam diri seseorang (Organism) dan variabel yang

berada di luar diri (Environment). Faktor di dalam diri antara lain adalah

sifat kepribadian (personality traits), motivasi, nilai hidup (values), dan

sikap (attitude). Sedangkan variabel di luar diri (Environment) adalah

stimulus dari luar yang membuat orang melakukan atau tidak melakukan

suatu tindakan. Lewin menggunakan formula B = f (O,E) di dalam

menggambarkan interaksi dari kedua variabel tersebut. B adalah

Behavior (perilaku), f adalah function (fungsi), O adalah Organism

(segala sesuatu yang merupakan ciri diri seseorang), dan E adalah

Environment (Lingkungan) segala jenis stimulus di luar diri seseorang

yang memicu orang tersebut untuk berperilaku. Dalam kajian teori TAM

sejauh mana persepsi seorang indvidu terhadap sikap dan perilaku

orangorang disekitarnya akan menentukan apakah orang akan

menggunakan suatu teknologi.

Oleh karena itu Fishbein dan Ajzen (1975) dalam teori mereka

memasukkan komponen Normative Beliefs (lihat Gambar-2) sebagai

faktor penentu niat untuk melakukan sesuatu (dalam TAM disebutkan

sebagai intention to use the technology). Normative belief adalah persepsi

seseorang terhadap perilaku dan sikap orang lain terhadap suatu objek

(misalnya penggunaan IT). Apakah orang lain mendukung kalau
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seseorang menggunakan IT atau apakah orang lain juga menggunakan IT

dalam pekerjaannya. Oleh karena itu dalam model penerimaan teknologi

(Technology Acceptance Model) seharusnya komponen persepsi individu

terhadap perilaku dan sikap orang lain dalam penggunaan IT harus pula

diperhitungkan.

b) Adanya perbedaan individu dalam berperilaku (individual differences).

Dalam Ilmu psikologi sifat individu terbukti sangat menentukan perilaku

seseorang. Kehadiran tes psikologi (kognitif dan kepribadian) dan

penerapannya dalam kehidupan merupakan bukti dari perbedaan

individu. Perbedaan itu dapat berasal dari perbedaan kemampuan

kognitif, sifat kepribadian dan tata-nilai yang dianutnya. Sejalan dengan

Field Theory yang dikemukan oleh Kurt Lewin, maka terwujud suatu

perilaku ditentukan oleh sifat kepribadian seseorang. Upaya memahami

perilaku individu mendorong para ahli psikologi untuk mengungkap

lebih lanjut mengenai karakteristik individual. Salah satu upaya yang

dilakukan adalah mengelompokkan individu berdasarkan ciri-ciri

tertentu. Greenberg (2003) menyebutkan istilah kepribadian sebagai pola

perilaku, pikiran, dan emosi yang unik dan relatif stabil terdapat dalam

diri seseorang. Keunikan inilah yang menyebabkan kepribadian menjadi

variabel yang sering digunakan untuk menggambarkan diri individu yang

berbeda dengan individu lainnya. Mengapa seseorang senang melakukan

suatu perilaku tertentu sementara orang lainnya tidak senang? Mengapa

seorang dosen sering menggunakan email sementara dosen lainnya tidak
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sering? Model kepribadian yang banyak dikaitkan dengan penggunaan IT

adalah extraversion, neuroticism, dan openness to experience. Ramdhani

(2007) melakukan meta analisis terhadap hubungan kepribadian dengan

pengggunaan IT. Meta analisis yang dilakukan terhadap 11 penelitian

menunjukkan bahwa kepribadian extraversion, neuroticism, dan

openness to experience secara signifikan menentukan frekuensi

penggunaan IT.

c) Teori TAM tidak mempertimbangkan peranan dari kemampuan orang

untuk merealisasikan setiap keinginannya. Seseorang akan menggunakan

sesuatu produk (teknologi atau lainnya) sangat ditentukan apakah ia

mampu untuk memperoleh teknologi itu. Kalau keinginan untuk

menggunakan sangat tinggi tetapi tidak ada teknologi yang tersedia, atau

teknologinya tersedia tetapi individu tidak mampu membelinya, maka

tidak mungkin akan terwujud dalam perilaku menggunakan teknologi itu.

G. Kerangka Pikir

Menurut (Budi K dan M. Basrowi, 2006) kerangka pikir adalah penjelasan

sementara terhadap gejala yang menjadi obyek permasalahan atau penjelasan

sementara yang merupakan argumentasi dalam perumusan hipotesis.

Berkaitan dengan penelitian ini, penggunaan teknologi dikalangan guru SMA

Negeri di Bandar Lampung semakin lama semakin meningkat. Keterkaitan

semakin meningkatnya dalam hal ini peneliti memberikan sampel yaitu 3 SMA
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Negeri terpilih di Bandar Lampung yang sekolahnya telah memiliki laboratorium

komputernya dan telah terkoneksi ke internet atau tidak, maupun yang tidak

memiliki laboratorium internet yang memang secara psikologis sangat rentan pada

pengaruh media massa khusunya internet.

Internet memiliki karakteristik sendiri dibandingkan dengan media-media massa

lainnya. Berbagai jenis kontens yang banyak sehingga para guru dapat

memanfaatkan fasilitas ini dalam memanfaatkan koneksitas internet. Kegunaan

dan kemudahan terhadap pemanfaatan internet mempengaruhi persepsi pengguna

terutama guru untuk munggunakan internet dalam proses belajar mengajar. Proses

belajar mengajar tidak hanya terjadi didalam kelas dan tidak harus bertatap muka.

Pemanfaatan internet dapat memanfaatkan waktu dan ruang yang sangat luas jika

digunakan dengan tujuan yang benar. Para guru dapat memanfaatkan internet

dengan beberapa tujuan dan syarat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan

individu pengguna intenet. Literasi dan adopsi penggunaan teknologi sangat

penting dalam motivasi untuk memanfaatkan komputer dan koneksitas internet.

Berikut kerangka pikir penelitian adalah :

Gambar 3. Kerangka Pikir Penelitian



31

H. Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah taksiran atau  referensi yang dirumuskan serta diterima

untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta maupun kondisi yang

sedang diamati sebagai petunjuk dan  langkah penelitian selanjutnya.

Berdasarkan kerangka pikir diatas maka dapat ditarik kesimpulan yang

merupakan jawaban sementara masalah penelitian sebagai berikut :

Ho : Ada perbedaan persepsi Guru SMA terhadap adopsi internet yang senjang

secara digital di SMA Negeri di Kota Bandar Lampung.

Ha : Tidak ada perbedaan persepsi Guru SMA terhadap adopsi internet yang

senjang secara digital di SMA Negeri di Kota Bandar Lampung.



BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pengaruh persepsi

guru terhadap internet dan adopsinya di SMA Negeri yang di Kota Bandar

Lampung. Karena itu tipe penelitian ini termasuk pada penelitian deskriptif

dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek

atau subjek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat

sekarang berdasarkan fakta-fakta tampak atau sebagaimana adanya (Hadar

Nawawi, 1991: 25) dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang

menggunakan analisis statisktik.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian survei. Penelitian survei ialah penelitian

yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai

alat pengumpulan data yang pokok (Masri Singarimbun, 2006:3). Ciri khas

penelitian ini adalah data dikumpulkan dari responden yang banyak jumlahnya

dengan menggunakan kuesioner (Masri Singarimbun, 2006:5). Kuesioner

merupakan lembaran yang berisi beberapa pertanyaan dengan struktur yang baku.
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C. Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel, yang

dijadikan pedoman dalam penelitian, sehingga tujuan dan arahnya tidak

menyimpang. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Persepsi

Persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses

pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indra, lalu diteruskan

keotak, dan baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang

dipersepsikan.

2. Internet

Internet adalah hubungan (koneksi) satu komputer ke komputer lainnya

diseluruh dunia melalui server dan router terdedikasi. Mereka bisa saling kirim

dan terima informasi seperti teks, grafik (gambar), suara, video dan program

komputer berupa software dan aplikasi.

3. Adopsi

Adopsi merupakan proses penerimaan pesan atau perubahan perilaku baik yang

berupa pengetahuan (cognitive), sikap (affective) maupun keterampilan

(psycho-motoric) pada diri seseorang.
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4. Guru

Guru adalah tenaga pendidik untuk mengajar, membimbing, dan mengarahkan

anak didik pada pendidikan formal dan non-formal untuk memberikan ilmu

pengetahuan dan informasi yang baru sehingga bermanfaat bagi anak didiknya.

D. Definisi Operasional

Adapun indikator dari definisi operasional dalam penelitian ini adalah aktifitas

menggunakan internet berupa :

1. Persepsi

Persepsi yang dimaksud adalah pandangan dari setiap guru tentang penting

atau tidaknya internet untuk kepentingan pembelajaran dan individual.

2. Frekuensi

Frekuensi yang dimaksud adalah jumlah hari dalam  tiap minggu yang

digunakan untuk mengakses internet oleh guru.

3. Intensitas waktu online

Intensitas yang dimaksud adalah lamanya waktu yang digunakan guru dalam

mengakses internet.

4. Lokasi online

Lokasi atau tempat yang biasa digunakan oleh guru dalam menggunakan

internet.

5. Tujuan online

Tujuan yang dimaksud adalah maksud dari guru menggunakan internet itu

untuk kegiatan apa saja, dapat untuk hiburan, pendidikan (bahan ajar) dan

lainnya.
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6. Jenis web dan aplikasi yang paling sering diakses.

7. Aktivitas partisipasi di Internet yaitu penggunaan bahan yang ada di internet

untuk kepentingan pembelajaran maupun individual.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan

diduga (Singarimbun dan Efendi, 1987:108). Populasi dalam penelitian ini

adalah 17 SMA Negeri di Bandar Lampung yang laboratorium komputernya

telah terkoneksi ke internet dan tidak, serta SMA Negeri yang tidak ada

laboratorium dan tidak terkoneksi ke internet.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melaluui cara-cara tertentu

yang juga memiliki karakteristik tertentu (Hasan, 2002:44). Sampel dalam

penelitian ini adalah 3 sekolah dari 17 SMA Negeri yang senjang secara

digital. Sampel penelitian ini diambil dengan beberapa tahap:

a) Tahap I adalah mensensus 17 SMA Negeri untuk mengetahui

implementasi TIK disekolah berdasarkan keadaan laboratorium komputer

sekolah dan koneksinya ke internet.

b) Tahap II, hasil sensus ditetapakan 3 sampel SMA Negeri dengan teknik

“sample random sampling” yang masing – masing mewakili 3 kategori

kesenjangan digital :
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1) SMA Negeri yang mempunyai Lab Komputer dan terkoneksi ke

internet.

2) SMA Negeri yang mempunyai Lab komputer dan belum / tidak

terkoneksi ke internet.

3) SMA Negeri yang tidak/belum mempunyai Lab Komputer.

c) Tahap III merupakan menentukan besar sampel yang terdiri dari 3 SMA

Negeri di Bandarlampung yang senjang secara digital. Untuk

menentukan besar sampel akan menggunakan rumus Cochran. Adapun

rumus tersebut dinyatakan sebagai berikut (Cochran dalam Sudarmanto

2009: 92): t2. p. qd21 + 1N(t2. p. qd2 − 1)
Keterangan :

n = Jumlah sampel minimal

N = ukuran populasi

t = tingkat kepercayaan (digunakan 0,95 sehingga nilai t = 1,96)

d = taraf kekeliruan (digunakan 0,05)

p = proporsi dari karakteristik tertentu (golongan)

q= 1 – p

1 = Bilangan Konstan

p = ( proporsi untuk guru laki − laki)
q=1- p (proporsi untuk guru perempuan)



37

d) Tahap IV penelitian ini menggunakan teknik random sampling non-

probability yang menentukan responden dipilih dengan sengaja

berdasarkan pertimbangan untuk mewakilkan jenis kelamin dan bidang

studi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Kuisioner

Sampel akan diberi kuesioner berkenaan dengan masalah penelitian.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung ke lokasi objek

penelitian.

3. Studi Pustaka

Pengumpulan data dari berbagai literatur pendukung.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data dari lapangan, maka tahap selanjutnya adalah

mengadakan pengolahan data dengan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Editing

Editing adalah proses pemeriksaan dan penyelesaian kembali data yang telah

diisi atau dijawab oleh responden.
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2. Koding

Koding merupakan tahap dimana jawaban responden diklasifikasikan menurut

jenis pertanyaan dengan jalan member tanda pada tiap-tiap data termasuk

dalam katagori yang sama.

3. Tabulasi

Tabulasi adalah mengelompokkan jawaban-jawaban yang serupa secara teratur

dan sistematis untuk kemudian dihitung berapa banyak yang masuk ke dalam

suatu katagori yaitu membuat table tunggal dan table silang.

H. Teknik Pemberian Skor

Setiap pertanyaan dalam kuesioner akan diberi empat alternatif jawaban, yaitu SB

(Sangat Benar), B (Benar), TB (Tidak Benar), STB (Sangat Tidak Benar).

Penentuan skor untuk masing-masing jawaban adalah sebagai berikut :

1. Skor 4 merupakan nilai yang sangat diharapkan yang menunjukan kontinum

yang sangat tinggi.

2. Skor 3 merupakan nilai yang diharapkan yang menunjukan kontinum yang

tinggi.

3. Skor 2 merupakan nilai yang tidak diharapkan yang menunjukan kontinum

rendah.

4. Skor 1 merupakan nilai yang sangat tidak diharapkan yang menunjukan

kontinum yang sangat rendah.
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I. Teknik Pengujian Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Validitas menunjukan sejauh mana suatu alat pengukuran itu mengukur apa

yang ingin diukur (Singarimbun, 1995: 124). Uji validitas yang digunakan

dalam penelitian ini adalah validitas butir, dimana setiap pertanyaan dicari nilai

indeks validitasnya dengan menggunakan rumus pearson product moment

correlation. Jika nilai indeks validitas butir ≤ 0,05, maka butir pertanyaan

tersebut valid. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

= (∑ ) − (∑ ∑ )[ ∑ − (∑ ) ][ ∑ − (∑ )
Keterangan :

r = Angka kolerasi

N = Jumlah responden

X = Skor pertanyaan atau pernyataan

Y = Skor total sub variable

Kemudian berdasarkan korelasi ini akan dikonsultasikan pada kriteria

Guildford sebagai berikut :

< 0,2 = tidak ada korelasi

0,2 - < 0,4 = korelasi rendah

0,4 - <0,7 = korelasi sedang

0,7 - <0,9 = korelasi sangat tinggi

1,00 = korelasi sempurna
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2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana suatu alat

pengukuran dapat dipercaya atau diandalkan. Dengan kata lain reliabilitas

menunjukan konsisten suatu alat pengukuran di dalam mengukur gejala yang

sama (Singarimbun, 1995:140).

Untuk mengukur tingkat reliabilitas instrument yang digunakan dalam

penelitian ini menggunkan metode Alfa – Cronbach. Standar yang digunakan

dalam menentukan reliabel atau tidaknya suatu instrument penelitian umumnya

adalah perbandingan antara nilai r hitung dengan r tabel pada taraf

kepercayaan 95% atau tingkat signifikansi 5%. Apabila dilakukan pengujian

reliabilitas dengan metode Alpha Cronbach, maka nilai r hitung diwakili  oleh

nilai Alpha. Rumus yang digunakan sebagai berikut :

α = [ −1][1 ∑ 12∑ 2]
Keterangan :

α = Nilai reliabilitas

k = Jumlah item pertanyaan atau pernyataan∑ 2 =Nilai varian masing – masing item∑ 2 =  Nilai total

Tingkat reliabilitas dengan metode Alpha Cronbach diukur berdasarkan skla 0

sampai dengan 1 (Triton, 248:2006). Ukuran kemantapan Alpha dapat

diinterpretasi pada tabel berikut :
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Tabel 2. Ukuran Kemantapan Alpha

Alpha Tingkat Reliabilitas
0,00 s.d 0,20
>0,20 s.d 0,40
>0,40 s.d 0,60
>0,60 s.d 0,80
>0,80 s.d 1,00

Kurang Reliabel
Agak Reliabel
Cukup Reliabel
Reliabel
Sangat Reliabel

J. Teknik Analisis Data

Data-data yang berhasil dikumpulkan dilapangan dianalisis dengan tabel frekuensi

dan tabel silang. Hal ini dikarenakan penulis  ingin mengetahui pengaruh persepsi

guru. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh persepsi guru terhadap internet

dan adopsinya, maka teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan rumus

regresi linear sederhana, yakni regresi dimana variabel yang terlibat di dalamnya

hanya 2. Bentuk persamaannya:

Y= a + bx

Keterangan:

Y= nilai variabel bebas yang diramalkan

a= konstanta

b= koefisien regresi dari x

x= nilai variabel terikat yang diramalkan

Sedangkan untuk mencari nilai a dan b digunakan rumus sebagai berikut:

a = (∑ )(∑ 2)−(∑ )(∑ )(∑ 2)−(∑ )2
b =

[∑ −(∑ )(∑ )](∑ 2)−(∑ )2
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Keterangan:

y = jumlah skor dari variabel terikat

x = jumlah skor dari variabel bebas

n = jumlah sampel

K. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesa perlu digunakan rumus statistik untuk menguji hasil

penelitian. Pada penelitian ini, uji statistik yang digunakan adalah chi kuadrat.

Rumus chi kuadrat adalah sebagai berikut:

2 = ( − )2
Di mana, 2 adalah chi kuadrat, O adalah frekuensi observasi, dan E adalah

frekuensi harapan. Dasar pengambilan keputusan : jika probabilitas > 0,05 maka

0 ditolak. Sementara jika probabilitas < 0,05 maka 0 diterima. Dengan

rumusan hipotesis sebagai berikut:

Ho : Ada perbedaan persepsi Guru SMA terhadap adopsi internet yang senjang

secara digital di SMA Negeri di Kota Bandar Lampung.

Ha : Tidak ada perbedaan persepsi Guru SMA terhadap adopsi internet yang

senjang secara digital di SMA Negeri di Kota Bandar Lampung.



BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum SMA Negeri di Kota Bandarlampung

Sekolah menengah atas (SMA) merupakan lanjutan dari jenjang pendidikan

dasar. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional pasal 18 diatur tentang pendidikan menengah yaitu:

1. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

2. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan

pendidikan menengah kejuruan.

3. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah

aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah

kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

4. Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan

pemerintah

B. Profil Sampel Sekolah dalam Penelitian

Dari ke-17 SMA Negeri di Bandarlampung telah diklasifikasikan dan digunakan

sebagai sampel penelitian yaitu SMA Negeri 1 Bandarlampung sekolah kategori

pertama dengan fasilitas lengkap, SMA Negeri 13 Bandarlampung sekolah
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kategori kedua dengan fasilitas cukup lengkap, dan SMA Negeri 8

Bandarlampung sekolah kategori ketiga dengan fasilitas belum/tidak lengkap.

1. Profil SMA Negeri 1 Bandarlampung

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Bandarlampung

Alamat : Jalan Jenderal Soedirman nomor 41 Pahoman

Bandarlampung 35152

Telepon : (0721) 252190

NSS : 301126005001

Akreditasi Sekolah : A

Situs Web : www.smansa-bdl.sch.id

Email : info@smansa-bdl.sch.id

Visi dan Misi Sekolah

Visi Sekolah : Menjadi sekolah yang berwibawa, bertaqwa, terampil, dan

bermutu menuju prestasi.

Misi Sekolah :

a) Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b) Meningkatkan kedisiplinan guru, karyawan, dan siswa.

c) Menciptakan situasi belajar yang kondusif, efektif, dan inovatif.

d) Mencukupi sarana/prasarana yang menunjang kegiatan belajar mengajar.

e) Meningkatkan perolehan nilai UN rata-rata 0,5 per tahun.
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f) Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, komite sekolah,

pengusaha, tenaga professional, dan instansi terkait.

g) Mewujudkan siswa mampu berbahasa inggris aktif, lisan maupun tulisan.

h) Mewujudkan siswa mampu mengoperasikan komputer dan pemanfaatan

internet.

Tabel 3. Daftar Guru SMA Negeri 1 Bandar Lampung

No Bidang Studi Jenis Kelamin Jumlah Status
Pendidikan

L P D3 S1 S2
1 Pend. Agama Islam 0 3 3 0 3 0
2 Kimia 2 3 5 0 4 1
3 Bhs. Indonesia & Sastra 2 4 6 0 2 4
4 PKN 1 5 6 0 5 1
5 Penjaskes 2 0 2 0 2 0
6 MuLok 1 4 5 0 4 1
7 Bhs. Jerman 0 2 2 0 1 1
8 Geografi 1 1 2 0 1 1
9 Pend. Seni 0 4 4 0 4 0
10 Matematika 3 3 6 0 4 2
11 Biologi 2 1 3 1 1 1
12 Bhs. Inggris 0 3 3 0 3 0
13 BP/BK 1 7 8 0 8 0
14 Sosiologi 0 4 4 0 3 1
15 Ekonomi/Akuntansi 0 3 3 0 2 1
16 TIK 1 3 4 0 4 0
17 Sejarah 0 2 2 0 2 0
18 Fisika 2 2 4 0 4 0
Jumlah 18 54 72 1 57 14
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2. Profil SMA Negeri 13 Bandarlampung

Nama Sekolah : SMA Negeri 13 Bandarlampung

Alamat : Jalan Padat Karya Sinar Harapan Rajabasa

Bandarlampung 35144

Telepon : (0721) 7690304

NSS : 30112810044

Akreditasi Sekolah : B

Blog Sekolah : sman13bandarlampung.blogspot.com

Email : galaz13bdl@yahoo.co.id

Visi dan Misi Sekolah

Visi Sekolah : SMA Negeri 13 Bandarlampung berprestasi dengan

mengedepankan Imtaq, Iptek, dan Seni.

Misi Sekolah :

a) Meningkatkan profesionalisme tenaga pemikiran.

b) Melengkapi, memanfaatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana

secara optimal.

c) Meningkatkan mutu kelulusan dengan suasana belajar yang kondusif.

d) Meningkatkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut untuk

menjadikan masyarakat sekolah beriman dan bertaqwa.

e) Meningkatkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam pendidikan.

f) Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan melaksanakan

kegiatan remedial teaching.
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Tabel 4. Daftar Guru SMA Negeri 13 Bandar Lampung

No Bidang Studi Jenis Kelamin Jumlah Status
Pendidikan

L P D3 S1 S2
1 Pend. Agama Islam 1 0 1 0 1 0
2 Kimia 1 2 3 0 3 0
3 Bhs. Indonesia & Sastra 1 2 3 0 2 1
4 PKN 1 1 2 0 2 0
5 Penjaskes 2 0 2 0 2 0
6 Geografi 1 2 3 0 3 0
7 Pend. Seni 0 1 1 0 1 0
8 Matematika 2 1 3 0 1 2
9 Biologi 2 1 3 0 2 1
10 Bhs. Inggris 1 2 3 0 2 1
11 BP/BK 3 3 6 0 6 0
12 Sosiologi 1 1 2 0 2 0
13 Ekonomi/Akuntansi 0 2 2 0 2 0
14 TIK 2 1 3 1 2 0
15 Sejarah 0 2 2 0 2 0
16 Fisika 3 0 3 0 2 1
Jumlah 21 21 42 1 35 6

3. Profil SMA Negeri 8 Bandarlampung

Nama Sekolah : SMA Negeri 8 Bandarlampung

Alamat : Jalan Laksamana Malahayati nomor 10 Teluk Betung

Bandar Lampung 35229

Telepon : (0721) 484453

Akreditasi Sekolah : B

Visi dan Misi Sekolah

Visi Sekolah : Baik dalam citra unggul dalam prestasi dan berwawasan global.

a) Terdepan dalam pencapaian selisih UN

b) Terdepan dalam lomba karya ilmiah remaja

c) Terdepan dalam lomba Bahasa Inggris
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d) Terdepan dalam kreativitas

e) Terdepan dalam disiplin

f) Terdepan dalam kepedulian social

g) Terdepan dalam aktivitas keagamaan

Misi Sekolah :

a) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga dapat

meningkatkan rasa percaya diri siswa terhadap kemampuan yang dimiliki

b) Membentuk dan membangun kebiasaan belajar siswa yang baik, dan

memperbaiki persepsi siswa terhadap belajar dan pencapaian hasil belajar

c) Menjadikan siswa sebagai individu yang berprestasi khususnya dalam

pelajaran/ kemampuan akademik seperti :

1) peningkatan prestasi belajar rata-rata setiap semester siswa dengan

kemampuan lebih diberikan proporsi yang baik siswa yang belum

berprestasi diupayakan agar dapat mengejar ketinggalannya

2) Peningkatan perolehan nilai ujian nasional

3) Peningkatan Kemampuan bahasa asing yang baik

4) Meningkatan jumlah siswa yang masuk perguruan tinggi melalui tes

SPMB dan non SPMB (PMKA,USMI, dsb)

5) Menciptakan sekolah sebagai tempat belajar dengan sarana dan

prasarana yang lengkap dan memadai sebagai tempat mengolah

prestasi dengan basis dasar TIK
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6) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan

juga budaya bangsa, sehingga menjadi sumber kearifan dalam

bertindak.

7) Menuju Tewujudnya Sekolah Mandiri

Tabel 5. Daftar Guru SMA Negeri 8 Bandar Lampung

No Bidang Studi Jenis Kelamin Jumlah Status
Pendidikan

L P D3 S1 S2
1 Pend. Agama Islam 2 1 3 0 3 0
2 Kimia 2 2 4 0 3 1
3 Bhs. Indonesia & Sastra 2 4 6 0 4 2
4 PKN 1 3 4 0 4 0
5 Penjaskes 3 0 3 0 3 0
6 Bhs. Jepang 0 1 1 0 1 0
7 Geografi 1 3 4 0 3 1
8 Pend. Seni 2 1 3 0 3 0
9 Matematika 2 4 6 0 6 0
10 Biologi 2 3 5 0 5 0
11 Bhs. Inggris 3 3 6 0 5 1
12 BP/BK 1 4 5 0 5 0
13 Sosiologi 0 3 3 0 2 1
14 Ekonomi/Akuntansi 3 4 7 0 4 3
15 TIK 1 2 3 1 2 0
16 Sejarah 1 3 4 0 4 0
17 Fisika 2 1 3 0 3 0
18 Agama Kristen 0 1 1 0 1 0
19 Agama Katholik 1 0 1 0 1 0
Jumlah 29 43 72 1 62 9



BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berikut ini kesimpulan yang peneliti berikan berdasarkan data dan fakta yang

peneliti dapatkan selama mengerjakan penelitian ini :

1. Sampel pada penelitian ini ialah 3 sekolah dari 17 SMA Negeri di

Bandarlampung yang senjang secara digital dengan kategori fasilitas

komputer dan internetnya tinggi, sedang dan rendah yaitu SMA Negeri 1,

SMA Negeri 8, dan SMA Negeri 13 Bandarlampung.

2. Ada perbedaan persepsi Guru SMA terhadap adopsi internet yang senjang

secara digital di SMA Negeri di Kota Bandar Lampung. Hal ini dibuktikan

dari hasil pengolahan data diperoleh nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0.00 < 0.05,

maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji Paired Sample

Test, maka dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak dan Ho diterima.

3. Tidak ada pengaruh antara persepsi guru terhadap adopsi internet yang

senjang secara digital di SMA Negeri Kota Bandarlampung karena hasil

penelitian menunjukkan bahwa nilai Sig 0,821>  0,05.
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4. Hubungan antara persepsi guru terhadap adopsi internet yang senjang secara

digital di SMA Negeri Kota Bandarlampung sangat rendah karena nilai R =

0,022 berada di antara nilai 0,00-0,199.

B. Saran

1. Setiap sekolah sebaiknya menyediakan fasilitas komputer dan internet yang

memadai untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar karena komputer

dan internet sangat berguna dan memiliki banyak manfaat untuk membantu

kelancaran proses belajar mengajar.

2. Sebaiknya guru memanfaatkan dengan baik fasilitas-fasilitas yang

disediakan oleh komputer dan internet untuk kegiatan belajar mengajar agar

ilmu yang dimiliki juga selalu ter-update dari berbagai sumber di internet.

3. Guru sebaiknya mengajarkan pengalaman nya dalam menggunakan internet

kepada peserta didiknya agar mereka juga mampu mencari bahan-bahan

pelajaran melalui internet.

4. Dalam pengajaran mengenai internet kepada peserta didik, guru sebaiknya

melakukan pengawasan yang ketat mengingat segala hal baik dan buruk

yang terdapat di dalam internet.
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