
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Laporan Indeks Pembangunan Manusia 2013 yang dikeluarkan badan PBB 

untuk program pembangunan, UNDP, baru-baru ini memperlihatkan bahwa 

Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang kuat dalam setiap indikator 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam 40 tahun terakhir. Nilai IPM 

Indonesia pada 2012 meningkat menjadi 0,629, menjadikannya naik tiga 

posisi ke peringkat 121 dari peringkat 124 pada 2011 (0,624), dari 187 negara. 

Menduduki peringkat yang sama dengan Indonesia adalah Afrika Selatan dan 

Kiribati. (http://m.voaindonesia.com/a/1624179.html) 

 

Peringkat Indonesia masih jauh di bawah beberapa negara anggota ASEAN, 

termasuk Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina. 

Singapura memiliki IPM tertinggi di antara negara-negara ASEAN dengan 

0,895 dan peringkat 18 di seluruh dunia. Brunei memiliki IPM 0,855 dan 

berada di peringkat 30, sementara Malaysia memiliki IPM 0,769 dengan 

peringkat 64. Thailand dan Filipina masing-masing ada di peringkat 103 dan 

114, dengan IPM 0,690 dan 0,654. Negara ASEAN lain seperti Vietnam, Laos 

dan Kamboja ada di bawah Indonesia. 

http://m.voaindonesia.com/a/1624179.html


2 

 

(http://news.detik.com/read/2013/03/19/140516/2197893/10/undp-indeks-

pembangunan-manusia-ri-naik-ranking-sama-dengan-afsel) 

 

Dalam rangka mengejar ketertinggalan tersebut dan meningkatkan daya saing, 

Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan (Depdikbud) telah 

memprogramkan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

dalam sistem pendidikan karena TIK dinilai dapat berfungsi sebagai sumber, 

sarana belajar, cara berkomunikasi yang efisien dan 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 (Nurhaida dkk, 2001). 

 

Penemuan dunia internet menambah kekayaan media untuk mempercepat 

ketersediaan dan pertukaran informasi di seluruh dunia. banyak manfaat yang 

diperoleh dengan diterapkannya teknologi informasi, awa mula TI diprakarsai 

dengan kehadiran komputer, hampir setiap instansi maupun orang saat ini 

menggunakan komputer, Hal inilah yang menjadi sebab penggunaan dan 

penerapan teknologi komputer di suatu instansi (Penerbit Kanisius, 2008:14). 

Sekolah termasuk salah satu instansi di bidang pendidikan yang menerapkan 

teknologi dalam kegiatannya. 

 

Interaksi antara guru dan siswa tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap 

muka tetapi juga dilakukan dengan menggunakan media-media tersebut. Guru 

dapat memberikan layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa. 

http://news.detik.com/read/2013/03/19/140516/2197893/10/undp-indeks-pembangunan-manusia-ri-naik-ranking-sama-dengan-afsel
http://news.detik.com/read/2013/03/19/140516/2197893/10/undp-indeks-pembangunan-manusia-ri-naik-ranking-sama-dengan-afsel
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Demikian pula siswa dapat memperoleh informasi dalam lingkup yang luas 

dari berbagai sumber melalui cyber space atau ruang maya dengan 

menggunakan komputer atau internet. Hal yang paling mutakhir adalah 

berkembangnya apa yang disebut “cyber teaching” atau pengajaran maya, 

yaitu proses pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan internet. Istilah 

lain yang makin poluper saat ini ialah e-learning yaitu satu model 

pembelajaran dengan menggunakan media teknologi komunikasi dan 

informasi khususnya internet (Muhammad, 2006). 

 

Demikian juga di Kota Bandarlampung yang memiliki 17 SMA Negeri, 

sejalan dengan kebijakan nasional telah menerapkan TIK dalam kurikulum 

dan mengintegrasikan dalam proses belajar mengajar, namun dalam 

pelaksanaannya sangat beragam, ada sekolah telah memiliki laboratorium dan 

terkoneksi ke internet dan mengintegrasikan dalam proses belajar mengajar, 

ada laboratorium tapi tidak terkoneksi bahkan tidak memiliki laboratorium. 

Padahal agar terampil dalam literasi TIK, khususnya internet harus tersedia 

sarana dan prasarananya, maka diduga terdapat beragam kesiapan guru dalam 

mengimplementasikan TIK dalam pengajarannya, termasuk di dalamnya 

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 

Bandarlampung. 
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B. Rumusan Masalah 

Atas latar belakang yang diuraikan di atas, permasalahan yang akan 

diungkapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah Kesenjangan Digital pada SMA Negeri di Kota 

Bandarlampung? 

2. Apakah ada perbedaan tingkat literasi internet Guru berdasarkan 

kesenjangan digital sekolah, faktor demografik dan bidang studi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menggambarkan kesenjangan digital (Digital Divide) pada SMA Negeri di 

Kota Bandarlampung. 

3. Mengungkapkan perbedaan literasi internet (Internet Literacy) guru 

berdasarkan kesenjangan digital sekolah, aspek demografik dan bidang 

studi. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu : 

1. Secara teoritis  

Secara teoritis penemuan penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan 

ilmu komunikasi di bidang Komunikasi Pembangunan, khususnya 

Komunikasi Inovasi di bidang TIK. 

 

 



5 

 

2. Secara praktis 

Secara praktis penemuan penelitian literasi internet Guru SMA Negeri ini 

diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemegang kebijakan dalam 

merancang trategi mentransformasi pendidikan modern melalui e-

education yaitu bagi Kementrian Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan 

Propinsi dan khususnya Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung. 

  


