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1. Pendahuluan 

Perbedaan penerimaan informasi sangat jelas dapat kita lihat pada 

wilayah-wilayah yang ada di negara kita, mulai dari perbedaan perkembangan laju 

perekonomian hingga perbedaan penerimaan pengetahuan bagi masyarakat. 

Beberapa faktor yang sangat mempengaruhi kondisi dan menyebabkan 

masyarakat yang tidak mengikuti perkembangan teknologi informasi menjadi 

tidak mengerti seberapa pentingnya kebutuhan teknologi yang bisa menolong, 

mengimbangi kekurangan-kekurangan bahkan kelemahan-kelemahan dari 

kebutuhan mereka.  

Komposisi penduduk Jayawijaya didominasi oleh penduduk muda/dewasa. 

Jumlah penduduk Kabupaten Jayawijaya berdasarkan proyeksi adalah 118.799 

jiwa yang terdiri atas 59.971 laki-laki dan  58.828 perempuan. Pada tahun 2008, 

penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Jayawijaya yang dapat membaca 

dan menulis hanya sebesar 51,63 persen, dengan  kata lain masih banyak 

penduduk di Kabupaten Jayawijaya  yang masih buta huruf (48,37 persen) dan 

belum menikmati pendidikan dengan baik.  Pemerintah Kabupaten Jayawijaya 

harus tetap memberikan prioritas dan pemantauan secara terus menerus akan 

program pemberantasan buta huruf. Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten 

Jayawijaya tahun 2008 sebesar 3,77 [3].  Jika kondisi ini tidak segera disikapi 

oleh pemerintah daerah, terutama dinas terkait maka angka buta huruf akan 

semakin bertambah dalam kurun waktu yang cukup lama [4]. 

Mengingat masalah yang terjadi saat ini di  Papua pada umumnya adalah 

banyaknya tenaga pengajar namun sangat sedikit tenaga pengajar di bidang ilmu 

komputer, kondisi geografis pun menjadi salah satu faktor yang menghambat 

penerimaan pengetahuan untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil. 

Dilihat dari kurang memadainya pendidikan di Kabupaten Jayawijaya sangat 

mempengaruhi perkembangan siswa-siswi SMA YPK Wamena dalam 

pengenalan, penerimaan dan penggunaan teknologi informasi di sekolah. Ini 

terlihat dari tidak dimilikinya guru yang mempunyai kapasitas dalam 

pengelolahan teknologi informasi di SMA YPK Wamena. Ada pun perangkat 

teknologi informasi kurang memadai karena dari enam perangkat komputer yang 

dimiliki SMA YPK Wamena semuanya tidak berfungsi dengan baik, maka 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan teknologi informasi yang 

di dapatkan oleh siswa-siswi di SMA YPK Wamena. Alasan pengambilan objek 

penelitian di SMA YPK adalah karena dari beberapa SMA yang ada di Wamena 

jumlah siswa putra daerah di SMA YPK lebih banyak. Sehingga, peneliti ingin 

melihat pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan oleh siswa di SMA 

YPK. Penggunaan model TAM digunakan untuk mempertimbangkan manfaat dan 

kegunaan dalam pemakaian teknologi informasi komputer.  

Analisis permasalahan yang dilakukan dirumuskan dalam beberapa hal (1) 

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan teknologi informasi di 

SMA YPK Wamena, (2) Sejauh mana pemahaman siswa SMA YPK Wamena 

dalam menyikapi perkembangan Teknologi Informasi, serta Kendala-kendala 

yang dihadapi, (3) Apakah sudah difungsikan alat-alat teknologi informasi dengan 

baik oleh siswa SMA YPK Wamena.  



3 
 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka tujuan dan manfaat dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui  faktor- faktor yang mempengaruhi 

pemanfaatan, tingkat pemahaman teknologi informasi, kemampuan menggunakan, 

pengetahuan mengenai perkembagan teknologi informasi serta kondisi 

infrastruktur dan bagaimana pemanfaatan teknologi informasi yang sudah 

dilakukan oleh siswa dan pihak sekolah di SMA YPK Wamena. dapat 

memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemanfaatan teknologi informasi dan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi 

pada siswa SMA YPK di Wilayah Wamena Jayawijaya-papua. Dapat memberikan 

masukan terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi pada Pemerintah daerah 

Wamena dan SMA YPK Wamena. 

 

2. Kajian Pustaka 
  

Pada penelitian pertama “Pemanfaatan IT Terhadap Kualitas Pelayanan 

Pegawai Administrasi dan Pengaruh Kualitas Pelayanan Pegawai Administrasi 

Terhadap Kepuasan Mahasiswa”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : (1) 

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelayanan pegawai 

administrasi di lingkungan FISE UNY. (2) Pengaruh kualitas pelayanan pegawai 

administrasi terhadap kepuasan mahasiswa dilingkungan FISE UNY. Pada 

penelitian ini menggunakan pengujian reliabilitas menggunakan PLS dimana 

reliabilitas dilihat dari hasil nilai composite reliability. Nilai hubungan antar 

variabel dengan dimensi pengukur lebih dari 0,7 dan dengan menggukan 

Cronbachs alpha minimal 0,7. Validitas instrumen diuji menggunakan validitas 

konvergen dan validitas diskriminan. Konstruk dianggap memenuhi validitas 

konvergen jika nilai rata-rata varian (Average variance extracted AVE) 

mempunyai nilai lebih dari 0,5 mempunyai loading factor minimal 0,60 dan 

idealnya 0,70 atau lebih. Pengujian model penelitian menggunakan teknik analisis 

second order dalam PLS dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diuji 

dengan menggunakan teknik Partial-leastsquare (PLS). Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa (1) Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh 

Terhadap Kualitas Pelayanan Pegawai Administrasi di Lingkungan FISE UNY. 

Dan (2) Kualitas Pelayanan Pegawai Administrasi Berpengaruh Terhadap 

Kepuasan Mahasiswa di Lingkungan FISE UNY. [7] 

 

Pada penelitian kedua adalah “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Penerimaan dan Penggunaan Software Akuntansi MYOB dengan 

Menggunakan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)”. Penelitian ini 

ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan 

penggunaan sistem informasi, dalam hal ini software MYOB dengan TAM 

(Technology Acceptance Model).[6] 

 

Pada penelitian ketiga adalah ” Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemanfaatan teknologi informasi dan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi 

terhadap kinerja akuntan publik”. Penelitian ini menggunakan model 

pengembangan oleh Thompson et. al. (1991) untuk melihat faktor yang 
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mempengaruhi seperti faktor sosial, perasaan individu, kompleksitas, kesesuaian 

tugas, konsekuensi jangka panjang dan kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan 

teknologi informasi. Data diolah menggunakan SEM pada Lisrel 8.3. Hasil 

penelitian menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara faktor sosial 

dan pemanfaatan TI. Sementara itu, perasaan individu tidak menunjukkan 

hubungan yang positif dan signifikan dengan menggunakan SEM. [12] 

 

Persamaan pada penelitian pertama “Pemanfaatan IT Terhadap Kualitas 

Pelayanan Pegawai Administrasi dan Pengaruh Kualitas Pelayanan Pegawai 

Administrasi Terhadap Kepuasan Mahasiswa” menggunakan pengujian validitas 

dan reliabilitas. Pada penelitian kedua Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Penerimaan Dan Penggunaan Software Akuntansi MYOB dengan 

Menggunakan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)”. Pada 

penelitian ketiga  ” Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan 

teknologi informasi dan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap 

kinerja akuntan publik”. Penelitian ini menggunakan model pengembangan oleh 

Thompson et. al. Untuk melihat faktor yang mempengaruhi seperti faktor sosial, 

perasaan individu, kompleksitas, kesesuaian tugas, konsekuensi jangka panjang 

dan kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi. 

 

Perbedan pada penelitian “Analisa Pemanfaatan IT diwilayah Kabupaten 

Jayawijaya pada SMA YPK Wamena-Papua” dengan ketiga penelitian 

sebelumnya, pada penelitian ini peneliti tidak menganalisis menggunakan 

pendekatan  Technology  Acceptance Model (TAM) tetapi hanya menambahkan 5 

konstruk yang terdapat dalam TAM untuk dipakai dalam penyusunan kuisioner, 

pengujian tidak menggunakan teknik Partial-leastsquare (PLS) dan Data yang 

diolah tidak menggunakan SEM pada Lisrel 8.3. 

 

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

menambahkan 5 konstruk dalam pendekatan  Technology  Acceptance Model 

(TAM), pengujian menggunakan analisis statistik deskriptif dan perhitungan 

menggunakan SPSS untuk mengetahui uji validitas dan reliabilitas setiap 

indikator yang diuji yaitu indikator sosial, perasaan individu, kesuaian tugas, 

konsekuensi jangka panjang, kondisi yang memfasilitasi, persepsi kegunaan 

penggunaan, persepsi kemudahan penggunaan, sikap, minta perilaku penggunaan, 

pengalaman dan kerumitan dimana sangat membantu untuk mendapatkan data 

yang obyektif dan valid dalam rangka memahami, memecahkan, serta 

mengupayakan pemecahan masalah tentang analisa pemanfaatan TI pada wilayah 

kabupaten Jayawijaya. Pada penelitian di SMA YPK Wamena. 

 

Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 
Teknologi adalah suatu jaringan komputer yang terdiri atas berbagai 

komponen pemrosesan informasi yang menggunakan berbagai jenis hardware, 

software, manajemen data,dan teknologi jaringan informasi. Informasi adalah data 

atas berbagai komponen pemrosesan informasi yang terolah dan sifatnya menjadi 

data lain yang bermanfaat dan biasa disebut informasi.[10] 
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Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan 

oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku 

dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya 

berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan, dan jumlah aplikasi 

atau perangkat lunak yang digunakan. Pemanfaatan teknologi informasi yang 

tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan maupun kinerja individu yang 

bersangkutan.[14] 

 

Technology Acceptance  Model  (TAM).   
TAM  menawarkan suatu penjelasan yang kuat dan sederhana untuk 

penerimaan teknologi dan perilaku penggunanya, TAM merupakan model 

penelitian yang paling luas digunakan untuk meneliti perilaku pengguna dalam 

menerima dan menggunakan TIK. 

Dalam perkembangan saat ini teknik analisis jalur dapat dilakukan dalam 

kerangka pemodelan persamaan struktur (Structural Equation Modeling atau 

SEM), suatu teknik analisis yang menggabungkan analisis faktor dan analisis 

regresi, selain analisis jalur. Subjek utama analisis ini adalah variabel-variabel 

yang saling berkorelasi. Analisis ini mendasarkan diri pada model hubungan 

antarvariabel yang ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Penentuan model 

didasarkan pada hipotesis mengenai berbagai variabel yang diamati sehingga 

dapat dibandingkan dengan TAM karena sama-sama melakukan pengujian antar 

variabel, uji validitas dan reliabilitas.  

Bentuk original  TAM memiliki konstruk-konstruk  persepsi  kegunaan  

(perceived usefulness), persepsi kemudahan penggunaan  (perceived  ease of  use),  

sikap (atitude),  minat  perilaku  (behavioral intention), dan  penggunaan  

senyatanya (actual  use). TAM  digunakan  untuk melihat pengaruh variabel 

perceived ease of use (persepsi kemudahan penggunaan) dan perceived usefulness 

(persepsi penggunaan) terhadap variabel  behavior intention  (niat untuk 

menggunakan) teknologi  informasi dan beberapa konstruk eksternal yaitu jenis 

kelamin (gender), pengalaman experience),  kerumitan (complexity),  dan 

kesukarelaan (voluntariness).  

 
 

Gambar 1. Technology Acceptance Model, version 1. 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Model_persamaan_struktur&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Analisis_faktor&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Hipotesis
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Kegunaan TI dengan pengalaman dan kerumitan, Pengalaman pengguna 

(user experience) adalah bagaimana cara seseorang merasakan ketika 

menggunakan sebuah produk, sistem, atau jasa. Pengalaman pengguna menyoroti 

aspek-aspek pengalaman, pengaruh, arti dan nilai dari interaksi manusia-komputer 

dan kepemilikan sebuah produk, juga termasuk persepsi seseorang mengenai 

aspek-aspek praktis seperti kegunaan, kemudahan penggunaan, dan efisiensi dari 

sebuah sistem. Pengalaman pengguna pada dasarnya subyektif, karena 

pengalaman pengguna berdasar atas perasaan dan pemikiran individu mengenai 

sebuah sistem. Pengalaman pengguna sifatnya dinamis, karena senantiasa berubah 

dari waktu ke waktu seiring berubahnya keadaan. Kerumitan (complexity) adalah 

tingkat persepsi terhadap teknologi komputer yang dipersepsikan sebagai hal yang 

relatif sulit dipahami dan digunakan. menemukan bahwa semakin kompleks suatu 

inovasi, semakin rendah tingkat penyerapannya. Inovasi  terhadap sebuah TI dapat 

mempengaruhi pemahaman pengguna dalam menggunakan TI. 

 

Model TAM sebenarnya diadopsi dari model The Theory of Reasoned 

Action (TRA), yaitu teori tindakan yang beralasan, dengan satu premis bahwa 

reaksi dan persepsi seseorang terhadap sesuatu hal, akan menentukan sikap dan 

prilaku orang tersebut. Teori ini membuat model prilaku seseorang sebagai suatu 

fungsi dari tujuan prilaku . Tujuan perilaku di tentukan oleh sikap atas perilaku 

tersebut. Dengan demikian dapat di pahami reaksi dan persepsi pengguna TI akan 

mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan penggunaan TI, yaitu salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi adalah persepsi pengguna atas kemanfaatan dan 

kemudahan penggunaan TI sebagai suatu tindakan yang beralasan dalam konteks 

penggunaa TI, sehingga alasan seseorang dalam melihat manfaat dan kemudahan 

penggunaan TI menjadikan tindakan orang tersebut dapat menerima penggunaan 

TI. Model TAM yang dikembangkan dari teori psikologis menjelaskan prilaku 

pengguna komputer, yaitu berlandaskan pada kepercayaan (belief), sikap 

(attitude), intensitas (intention) dan hubungan prilaku pengguna (user behavior 

relationship). Tujuan model ini untuk menjelaskan faktor-faktor utama dari 

prilaku pengguna TI tehadap penerimaan penggunaan TI itu sendiri. Model TAM 

secara lebih terperinci menjelaskan penerimaan TI dengan dimensi-dimensi 

tertentu yang dapat mempengaruhi dengan mudah diterimanya TI oleh sipengguna 

(user). Model ini menempatkan faktor sikap dari tiap-tiap prilaku pengguna 

dengan dua variabel yaitu kemanfaatan (usefulness) dan kemudahan penggunaan 

(ease of use). [11] 

 

Penelitian Kuantitatif  
Secara umum dapat dipahami makna penelitian kuantitatif dari kata 

“kuantitatif” itu sendiri yang bermakna jumlah atau penjumlahan, sehingga 

penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka-angka yang 

dijumlahkan sebagai data yang kemudian di analisis. Metode penelitian kuantitatif 

merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena 

dengan menggunakan data-data numerik, kemudian dianalisis yang umumnya 

menggunakan statistik. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Produk
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem
http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Interaksi_manusia-komputer
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Pendekatan kuantitatif merupakan salah satu pendekatan yang ada dalam 

ilmu sosiologi. Pendekatan ini menekankan pada prosedur yang ketat dalam 

menentukan variabel-variabel penelitiannya. Keketatan pendekatan ini sudah 

terlihat dari asumsi dasar penelitian kuantitatif. Pembahasan asumsi dasar yang 

dipakai dalam penelitian kuantitatif . Asumsi dasar itu meliputi ontologi (hakikat 

dasar gejala sosial), epistemologi (hakikat dasar ilmu pengetahuan), hakikat dasar 

manusia, serta aksiologi (tujuan dilakukannya suatu penelitian). [1] 

Metode kuantitatif adalah ilmu dan seni yang berkaitan dengan tata cara 

(metode) pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil analisis untuk 

mendapatkan informasi guna penarikan kesimpulan dan pengambilan 

keputusan.[2] 

 

Validitas dan Reliabilitas  
Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya 

sedangkan Reliabilitas adalah pengujian alat ukur yang bertujuan untuk melihat 

stabilitas dan konsistensi dari suatu definisi operasional. Suatu alas ukur dikatakan 

reliabel jika kita selalu mendapatkan hasil yang tetap sama dari pengukuran gejala 

yang sama, meski dilakukan pada waktu yang berbeda-beda. 

 

Statistik dan Data 

Statistik adalah sekumpulan angka untuk menerangkan sesuatu, baik 

angka yang belum tersusun (masih acak) maupun angka-angka yang sudah 

tersusun dalam suatu daftar atau grafik sedangkan Data adalah bentuk jamak dari 

datum. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa 

sesuatu yang diketahui atau dianggap. Jadi, data dapat diartikan sebagai sesuatu 

yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. 

 

3. Metode Penelitian 
 

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Metode Survei. Metode 

survei adalah riset yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta tentang gejala-

gejala atas permasalahan yang timbul, Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kuantitatif karena penelitian ini memerlukan pengujian menggunakan 

statistik Serta tergolong penelitian deskriptif yaitu penelitian yang di lakukan 

untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independent)  tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara varibel 

yang satu dengan yang lain. Pada penelitian ini, populasinya adalah Seluruh siswa 

SMA YPK Wamena Kabupaten jayawijaya yang berjumlah 315 siswa, sampel 

dalam penelitian ini adalah sebesar 14,2% dari setiap kelas sehingga berjumlah 50 

sampel. 
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Secara umum penelitian ini terbagi dalam 3 (empat) tahap, yaitu : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 2 Tahapan-tahapan penelitian 

 

Dalam tahap ini, akan dibahas tentang metode pengumpulan data 

menggunakan Analisis Deskriptif Kuantitatif, dengan tujuan untuk memperoleh 

informasi guna mendapatkan data yang akurat dan obyektif terhadap 

permasalahan yang diteliti yang  dari responden, yaitu : Wawancara dan 

Kuesioner. Alasan Kepala Sekolah yang wawancarai adalah untuk menjawab 

permasalahan penelitian, wawancara lebih tepat digunakan untuk memperoleh 

data mengenai perasaan, pengalaman dan ingatan, emosi, motif, dan sejenisnya 

secara langsung dari subjeknya dalam hal ini kepala sekolah, yang ingin diketahui 

lewat pemanfaatan TI yang berkaitan langsung dengan masalah teknis disekolah 

seperti pengadaan fasilitas dan pengajar, sedangkan kuesioner bagi siswa adalah 

karena ingin diketahui tingkat pemahaman siswa tentang TI sehingga kuesioner 

hanya dibagikan pada siswa. 

 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan guna memperoleh gambaran yang lebih akurat dan 

menyeluruh mengenai pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi oleh 

siswa. Responden yang diwawancarai adalah kepala sekolah SMA YPK            

Ibu. Maria. Okoka, S.Pd pada tanggal 1 desember 2012. Berdasarkan wawancara 

singkat yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa pengajar TI dilakukan oleh 

pengajar bidang studi bahasa inggris yang bisa menggunakan komputer untuk 

mengisi kekosongan pengajar karena belum tersedianya pengajar TIK. Untuk 

hasil wawancara diketahui lama waktu pelajaran berlangsung yaitu 1 jam. 

Menurut ibu. Maria untuk pengadaan alat-alat komputer sekolah pernah mendapat 

bantuan dari pemerintah daerah kepada kepala sekolah sebelumnya sebanyak 15 

unit komputer. namun, pada kenyataannya yang tersisa di Lab. Komputer hanya 6 

unit yang juga seluruhnya tidak dapat difungsikan karena rusak. Berbanding 

dengan jumlah siswa perkelas yang berjumlah 30-40 siswa tidak mungkin bisa 

Wawancara 

Kepala Sekolah 

Kuesioner 

Siswa – siswi SMA YPK 

Pengolahan Data 

Analisis Deskriptif Kuantitatif 

(Teknik Sampling/Statistik 

Data) Microsoft Excel dan SPSS 

16.0 
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langsung mempraktekan materi yang dipelajari karena keterbatasan alat-alat TI. 

 

2. Kuesioner 

Angket atau kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Penyusunan kuesioner pada penelitian ini 

menggunakan indikator–indikator dari TAM dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemanfaatan yaitu sosial, perasaan individu, kesuaian tugas, 

konsekuensi jangka panjang, kondisi yang memfasilitasi, persepsi kegunaan 

penggunaan, persepsi kemudahan penggunaan, sikap, minta perilaku penggunaan, 

pengalaman dan kerumitan.  

- Sosial yaitu pemanfaatan akan meningkat jika mendapatkan dukungan dari 

individu lain 

- Perasaan individu yaitu penggunaan meningkat jika individu senang 

melakukan pekerjaan 

- Kesuaian tugas yaitu pemanfaatan akan meningkat jika TI diterapkan 

sesuai dengan tugas.  

- Konsekuensi jangka panjang yaitu pemanfaatan akan meningkat jika 

output yang dihasilkan dapat memberikan keuntungan pada masa yang 

akan datang. 

- Kondisi yang memfasilitasi yaitu pemanfaatan akan memudahkan pemakai 

melakukan pekerjaan  jika pemakai memanfaatkan fasilitas yang tersedia.  

- Persepsi kegunaan penggunaan yaitu seseorang percaya bahwa pengguna 

suatu sistem tertentu akan dapat meningkatkan prestasi kerja orang yang 

menggunakannya  

- Persepsi kemudahan penggunaan yaitu seseorang percaya bahwa 

penggunaan sistem tertentu dapat mengurangi usaha seseorang dalam 

mengerjakan sesuatu jika intensistas penggunaan dan interaksi antara 

pengguna  dengan sistem meningkat. 

- Sikap yaitu pemanfaatan IT akan meningkat jika ada ketertarikan dari 

pemakai dalam menggunakan teknologi. 

- Minta perilaku penggunaan yaitu tingkat penggunaan sebuah teknologi 

komputer pada seseorang dapat  diprediksi dari sikap perhatian pengguna  

terhadap teknologi tersebut 

- Pengalaman yaitu pengalaman mempengaruhi penggunaan senyatanya dan 

menunjukan adanya korelasi antara Minat perilaku penggunaan. 

- Kerumitan yaitu TI dipersepsikan sebagai hal yang relatif sulit dipahami 

dan digunakan. 

 

Studi Literatur 

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami secara lebih luas 

tentang masalah yang akan diteliti sehingga posisi masalah menjadi jelas dalam 

konteks teori atau hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh 

para pakar dengan cara mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan 

penulisan penelitian dan informasi di internet untuk menambah wawasan 

mengenai tema penelitian. 
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Pengolahan Data 

Pengolahan data pada SPSS dilakukan untuk perhitungan nilai rataan, 

modus, median, standar deviasi, variansi dan untuk melakukan uji statistik 

deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas dan uji korelasi.  

 

Analisis Deskriptif 

Ukuran yang digunakan untuk kepentigan analisis deskriptif adalah mean, 

standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Selanjutnya untuk 

mengetahui distribusi frekuensi dari masing-masing variabel, data yang diperoleh 

terlebih dahulu diberi skor dan diklasifikasikan dalam kategori tertentu. 

 

Skala Likert 

Bentuk pilihan responden terhadap sestiap pernyataan dalam skala likert 

adalah sebagai berikut : sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), sangat 

tidak setuju (STS). Penskoran yang diberikan untuk setiap jawaban adalah 1 s/d 4 

setuju dengan urutan jawaban sebagai berikut : sangat setuju (SS) diberi skor 1, 

setuju (S) diberi skor 2, tidak setuju (TS) diberi skor 3 dan sangat tidak setuju 

(STS) diberi skor 4. 

4. Hasil dan Pembahasan 

Setelah pengumpulan data menggunakan kuesioner telah dilakukan, maka 

langkah selanjutnya adalah pembahasan distribusi frekuensi tiap variabel 

Uji Validitas 

Validitas instrumen berhubungan dengan kesesuaian dan ketepatan fungsi 

alat ukur yang digunakannya. Kriteria validitas kuesioner yang disebarkan adalah 

validitas internal/rasional (teoritis). Validitas internal kuesioner telah memenuhi 

construct validity (validitas kontruks) dan content validity (validitasisi),  

Setelah pengujian konstruk selesai, perlu diteruskan dengan uji coba 

kuesioner tersebut pada populasi yang mempunyai kriteria serupa, setelah data 

ditabulasi maka pengujian validitas konstruk dilakukan dengan analisis faktor, 

yaitu mengkorelasikan antar skor item kuesioner. 

Pengujian validitas isi dilakukan dengan membandingkan antara isi 

kuesioner dengan isi yang terdapat dalam konsep. Untuk pengujian validitas 

konstruksi dan validitas isi dapat dilakukan dengan uji coba kuesioner tersebut 

pada responden yang mempunyai karakteristik sama, kemudian hasil masing-

masing item kuesioner dikorelasikan dengan skor total (korelasi product moment). 

Hasil uji validitas pemanfaatan teknologi informasi pada siswa di SMA 

YPK Wamena dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini : 
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Tabel 1 Komponen indikator dan nomor item yang valid dan gugur 

Indikator No Item 

Valid Gugur 

Sosial 5 dan 6 - 

perasaan individu 17 - 

Kesesuaian Tugas 13 - 

Konsekuensi Jangka Panjang 20 - 

Kondisi yang Memfasilitasi 10 15 

Persepsi Kegunaan Penggunaan 18 12 

Persepsi Kemudahan Penggunaan 14 dan16 - 

Sikap  7 - 

Minat Perilaku Penggunaan 11 dan19 - 

Pengalaman 2 dan 4 1 dan 3 

Kerumitan 8 9 

Jumlah 15 5 
 

 

Pengujian validitas menggunakan jumlah sampel sebanyak 50 responden 

(perhitungan menggunakan SPSS dapat dilihat pada lampiran 1). Dalam pegujian 

validitas pada SPSS menunjukan bahwa terdapat beberapa item yang dianggap 

gugur yakni, item 1 (0,023), item 3 (0,015), item 9 (0,198), item 12 (0,064) dan 

item 15 (0,021). Dikatakan gugur karena nilai Corrected Item-Total 

Correlationnya dibawah 0,3. Syarat yang digunakan adalah PEARSON 

CORRELATIONS lebih besar dari R kritis 0,3, jika kurang dari 0,3 maka poin 

instrumen yang R correlationnya kurang dari 0,3 diaggap gugur atau tidak 

dipakai. 

Uji Reliabilitas 

Perhitungan reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach. berdasarkan 

hasil analisis reliabilitas berdasarkan perhitungan adalah 0,446. Sehingga masuk 

dalam kategori buruk, seperti yang terlihat dalam tabel 2. Sehingga dilakukan 

kembali uji reliabiltias Setelah didapatkan item-item yang gugur, maka tinggal 

menghitung lagi reliabilitas skala setelah terbebas dari item-item yang gugur. Di 

sini kita dapatkan bahwa ada perubahan, reliabilitas skor meningkat dari 0,446 

menjadi 0,663, tetapi pergerakan korelasi item total menjadi kecil, hasilnya terihat 

dalam tabel 3. 

Tabel 2 Hasil analisis reliabilitas sebelum seleksi item 

 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

0,446 20 
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Tabel 3 Hasil analisis reliabilitas setelah seleksi item 
 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

0,663 7 

 

Dari hasil interprestasi diatas dalam menentukan pemanfaatan yang 

dilakukan, indikator yang ditekankan untuk menjawab permasalahan terlihat pada 

7 (tujuh) item yang telah diuji dan tidak gugur, ketujuh item ini terdapat didalam 

indikator Perasaan individu, persepsi kemudahan penggunaan, minat perilaku 

penggunaan, pengalaman dan kerumitan. 

Analisa dan Bahasan 

- Indikator Sosial : terkait indikator sosial pada gambar 2, responden menyatakan 

mereka sangat setuju sebesar 64 % paham tentang komputer karena diajarkan oleh 

guru dan teman yang mengerti tentang komputer dan setuju sebesar 84 % bahwa 

teman dari responden bisa mengoperasikan alat-alat teknologi informasi. Pada hasil 

di bawah dapat dikatakan bahwa responden paham tentang TI karena diajarkan oleh 

yang paham tentang TI. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Indikator Sosial  

- Indikator Perasaan individu : terkait indikator perasaan individu maka 

responden menyatakan mereka sangat setuju sebesar 80% bahwa responden 

senang menggunakan komputer untuk mempermudah pengerjaan tugas 

sekolah, maka, pada hasil di bawah dapat dikatakan bahwa responden senang 

menggunakan komputer karena membantu responden dalam menyelesaikan 

pekerjaan responden. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Indikator Perasaan individu 
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- Indikator kesesuaian tugas : terkait indikator kesesuaian tugas maka responden 

menyatakan mereka sangat setuju sebesar 80 % bahwa responden senang 

menggunakan komputer untuk mempermudah pengerjaan tugas sekolah, 

Maka, pada hasil di atas dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden 

senang menggunakan komputer karena membantu responden dalam 

menyelesaikan pekerjaan responden, responden yang tidak setuju bisa 

disebabkan karena pengetahuan atau responden belum bisa menggunakan alat-

alat TI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Indikator kesesuaian Tugas 

- Indikator Konsekuensi jangka panjang : terkait indikator pada gambar 5, 

Konsekuensi jangka panjang maka seluruh responden sangat setuju sebesar 

100% bahwa responden sangat ingin mempelajari TI agar dapat menyesuaikan 

diri dengan perkembangan dunia yang semakin modern. 

-  

 
Gambar 5. Indikator Konsekuensi jangka panjang 

 

- Indikator Kondisi yang memfasilitasi : terkait indikator kondisi pada gambar 

6, yang memfasilitasi maka responden menyatakan mereka sangat setuju 

sebesar 86% bahwa responden belum bisa mempelajari TI disekolah karena 

kondisi fasilitas yang kurang baik, dan setuju sebesar 96% bahwa dengan TI 

mempermudah siswa dalam mengerjakan tugas, Maka, pada hasil di atas dapat 

dikatakan bahwa teknologi sangat dibutuhkan oleh responden untuk 

membantu penyelesain pekerjaan tetapi tidak dapat dilakukan karena kondisi 

fasilitas yang tidak mendukung dan responden tidak dapat memanfaatkan 

teknologi informasi dengan baik. 
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Gambar 6. Kondisi yang memfasilitasi 

 

- Indikator Persepsi kegunaan penggunaan : terkait indikator persepsi kegunaan 

penggunaan pada gambar 7, maka sebesar 52% responden setuju bahwa 

responden bisa menggunakan internet dan komputer karena mempelajarinya, 

dan setuju sebesar 76%  berpendapat bahwa TI sangat bermanfaat bagi 

responden, Maka, pada hasil di atas dapat dikatakan bahwa teknologi 

informasi sangat bermanfaat sehingga responden harus mempelajari TI agar 

mampu menggunakan aplikasi dan alat-alat TI. 

 
Gambar 7. Indikator Persepsi kegunaan penggunaan 

 

- Indikator Persepsi kemudahan penggunaan: terlihat bahwa frekuensi data yang 

terjadi pada gambar 8, hampir merata pada indikator persepsi kemudahan 

penggunaan maka responden menyatakan mereka sangat setuju sebesar 92% 

responden memanfaatkan TI untuk menyelesaikan tugas-tugas dan mencari 

informasi dan setuju sebesar 90%  berpendapat bahwa responden bisa cepat 

meyelesaikan tugas sekolah dengan bantuan perangkat TI, Maka, pada hasil di 

atas dapat dikatakan bahwa responden sudah memanfaatkan TI namun hanya 

sebatas untuk membantu penyelesaian suatu pekerjaan karena lebih efisien 

pada waktu pengerjaan. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Indikator Persepsi kemudahan penggunaan 

- Indikator Sikap : terkait indikator sikap pada gambar 9, maka responden 

menyatakan mereka sangat setuju sebesar 84% bahwa lebih banyak responden 
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yang tertarik menggunakan perangkat TI dan ingin tahu lebih banyak 

mengenai TI. 

 

 
Gambar 9. Indikator Sikap 

 

- Indikator Minat perilaku penggunaan : terkait indikator minat perilaku 

penggunaan pada gambar 10, maka responden menyatakan mereka sangat 

setuju sebesar 82% banyak responden yang berusaha untuk bisa memiliki dan 

tahu cara penggunaan teknologi terbaru, dan setuju sebesar 94%  berpendapat 

bahwa responden sangat setuju untuk selalu mencari tahu mengenai teknologi 

tertentu untuk mengupdate pengetahuan saya mengenai perkembangan 

teknologi, Maka, pada hasil di atas dapat dikatakan bahwa responden 

menyadari akan pentingnya TI sehingga responden berkemauan untuk bisa 

mengetahui,menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi.   

 

 
Gambar 10. Indikator Minat perilaku penggunaan 

- Indikator Pengalaman : terkait indikator pengalaman pada gambar 11, maka 

responden menyatakan mereka sangat tidak setuju sebesar 90% disini 

responden berpendapat banyak responden yang tidak menggunakan komputer 

sejak SD, sangat setuju sebesar 96% bahwa responden baru menggunakan 

komputer saat di SMA, sebesar 60% responden setuju bahwa tidak hanya 

mempelajari komputer di sekolah saja tetapi juga di tempat kursus, dan 96% 

responden setuju bahwa responden sudah menggunakan fasilitas TI seperti HP 

dan komputer. Maka, hasil pada gambar 11 dapat dikatakan bahwa hampir 

keseluruhan responden baru mengenal teknologi informasi saat mengenyam 

pendidikan di sekolah menegah atas, fasilitas TI pun sudah dikenal namun 

responden masih membutuhkan pengetahuan tentang teknologi informasi dari 

tempat kursus untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan responden. 
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                       Gambar 11. Indikator Pengalaman 

 

Indikator Kerumitan : terkait indikator kerumitan pada gambar 12, sebesar 68% 

responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa merasa kesulitan menggunakan 

dan memanfaatkan perangkat TI dan sebesar 78% responden sangat setuju 

mempelajari TI disekolah tetapi hanya sebatas teori, Maka, pada hasil di atas 

dapat dikatakan bahwa walaupun hanya sebatas teori yang didapat responden 

tidak merasa kesulitan ketika harus berhadapan dengan perangkat TI. 

 

 
Gambar 12. Indikator Kerumitan 

 

Hubungan Antarvariabel  

Tujuan dilakukan pengujian antar variabel adalah untuk mengetahui 

apakah terdapat masalah antara hubungan setiap variabel sehingga dilakukan uji 

korelasi Syarat yang digunakan adalah PEARSON CORRELATIONS lebih besar 

dari R kritis 0,3 jika kurang dari 0,3 maka poin instrumen yang R correlationnya 

kurang dari 0,3 diaggap gugur atau tidak dipakai. Pada penelitian ini uji korelasi 

dilakukan pada penggunaan komputer sejak SD, Penggunaan Komputer sejak 

SMA, Penggunaan Komputer di tempat kursus, Fasilitas TIK, Usaha untuk 

mengetahui cara penggunaan dan Usaha untuk mengetahui perkembangan 

teknologi. Karena pengalaman mempengaruhi minat perilaku penggunaan, 

disajikan pada lampiran 1. 

Berdasarkan lampiran 1, terdapat masalah hubungan antar variabel, yaitu: 

a) penggunaan komputer sejak SMA dengan usaha untuk mengetahui 

perkembangan teknologi sebesar 0,719; b) usaha untuk mengetahui cara 

penggunaan dengan  penggunaan komputer sejak SMA sebesar 0,412; c) usaha 
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untuk mengetahui cara penggunaan dengan usaha untuk mengetahui 

perkembangan teknologi sebesar 0,352; dan d) usaha untuk mengetahui 

perkembangan teknologi dengan penggunaan komputer sejak SMA sebesar 0,719. 

dari table tersebut dapat dilihat bahwa nilai  paling besar yaitu 0,719 untuk 

indikator minat terhadap pengalaman, 0,719 berarti pengalaman mempengaruhi 

minat. Tabel diatas menggambarkan bahwa telah terjadi interaksi antara beberapa 

variabel tetapi dalam hal ini tidak terdapat masalah hubungan antar variabel 

karena telah memenuhi syarat PEARSON CORRELATIONS. Namun tetap pada 

penelitian ini difokuskan  dengan adanya interaksi antar masing-masing variabel 

yang perlu diwaspadai. 

 

 

5. Bahasan 

Analisis Korelasi 

Pengaruh antar Minat dan Pengalaman 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis, maka terlihat bahwa pada konstruk 

pengalaman ditemukan adanya hubungan yang signifikan terhadap konstruk minat 

perilaku penggunaan. Dapat dilihat dari Dari perhitungan tabel koefisien korelasi 

antara minat perilaku penggunaan dengan pengalaman diperoleh nilai 0,412 rhit 

dan 0,719 rhit  termasuk pada hubungan yang tinggi. Ini berarti bahwa terdapat 

korelasi positif antara minat perilaku penggunaan dengan pengalaman, terbukti 

bahwa pengalaman ada karena ada minat. Dari nilai rtabel (nilai-nilai rho) untuk 

sampel sebanyak 50 siswa dengan taraf signifikan 0,05 adalah 0,2732 nilai r yang 

diperoleh dari perhitungan lebih besar dari rtabel, maka r hasil perhitungan 

signifikan. Dengan demikian, konstruk pengalaman dalam penelitian ini diterima. 

Arah koefisien positif berarti bahwa semakin berpengalaman pengguna komputer 

maka semakin mudah menggunakannya. Maka dapat disimpulkan tingkat 

pengalaman siswa dalam menggunakan komputer membuat siswa 

mempersepsikan komputer mempunyai manfaat dan mampu meningkatkan 

kinerja mereka.  

Pada tabel korelasi (r) product momment. Karena jumlah item yang diuji 

adalah 50 (n=50) maka pada baris n=50,taraf signifikansinya 0,05 ternyata r 

tabelnya adalah 2,732. Pada kolom Corrected Item-Total Correlation, item-item 

yang di bawah 0,2732 tidak di pakai. Karena tidak dipakai sehingga tidak 

diikutkan dalam perhitungan selanjutnya. Sehingga hanya terdapat 7 item 

pernyataan dari jumlah keseluruhan 20 item pernyataan. 

 Untuk reliabilitas bernilai 0,446. Lalu pada kolom alpha if item deleted. 

Item-item yang nilainya di atas 0,446 harus dibuang. Asumsinya adalah item yang 

baik, jika dibuang maka reliabilitasnya akan turun. Lihat item 14 item paling 

bagus, dimana korelasi item totalnya cukup tinggi 0,440 jika dibuang maka 

reliabilitas kita akan turun menjadi 0,367. 

Setelah didapatkan item-item yang gugur, maka tinggal menghitung lagi 

reliabilitas skala setelah terbebas dari item-item yang gugur. Disini kita dapatkan 

bahwa ada perubahan, reliabilitas skor meningkat dari 0,446 menjadi 0,663, tetapi 

pergerakan korelasi item total menjadi kecil. Misalnya item 14, yang semula 
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bernilai 0,440 menjadi 0,203 dan ini memang konsekuensi dari pengurangan item, 

semakin sedikit item yang dipakai, semakin menurun nilai korelasinya. 

Sehubungan dengan pemanfaatan TI, dengan adanya persepsi kemudahan 

penggunaan, kerumitan dan pengalaman yang mempengaruhi minat. Terlihat jelas 

bahwa siswa sudah memiliki kemauan untuk mempelajari TI namun beranggapan 

bahwa TI susah untuk dipelajari, hal ini berkaitan dengan ilmu yang diajarkan 

bukan dari guru yang paham tentang TI, sehingga apabila siswa senang 

menggunakan perangkat TI dan paham tentang TI siswa dengan sendirinya akan 

memanfaatkan TI. 

 

6. Kesimpulan 

Melalui penggunaan metode Technology Acceptance Model (TAM) maka 

dapat disimpulkan yaitu pada penelitian ini, siswa belum sepenuhnya memahami 

tetapi mampu untuk menggunakan teknologi informasi, hal ini berkaitan pula 

dengan sistem pengajaran yang ditawarkan oleh pengajar. Jumlah pengadaan 

komputer pada sekolah yang masih sangat kurang bila dibandingkan dengan 

jumlah kebutuhan dan jumlah para siswa yang sangat tinggi, dalam pemanfaatan 

teknologi pun masih belum memiliki teknologi yang maju, bahkan sangat 

kekurangan tenaga pengajar yang mengerti atau memang ahli dibidang komputer. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan teknologi informasi 

pada siswa di SMA YPK Wamena adalah faktor perasaan individu, siswa merasa 

bahwa dirinya tidak mampu untuk menggunakan perangkat TI sehingga tidak 

berkeinginan untuk mempelajarinya, untuk faktor persepsi kemudahan 

penggunaan dan kerumitan, siswa sudah beranggapan bahwa TI sulit untuk 

dipelajari hal ini terlihat dari kurangnya pemahaman siswa tentang TIK yang 

diajarkan membuat siswa takut atau tidak mau mempelajari TI, minat perilaku 

penggunaan sudah ada namun tidak didukung dengan fasilitas, pengalaman siswa 

sudah ada dimana TI sudah di perkenalkan pada siswa saat siswa berada di SMA. 

Siswa SMA YPK Wamena sudah paham tentang teknologi informasi tetapi 

hanya sebatas menggunakan perangkat teknologi informasi seperti handphone dan 

komputer yang dimiliki maupun yang di jumpai di tempat kursus serta 

pengetahuan untuk menggunakan software tertentu untuk menjalankan internet 

sama sekali belum diketahui, kendala yang dihadapi adalah Perangkat TI belum 

sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik kemungkinan karena pengetahuan yang 

kurang juga intensitas penggunaan yang sangat kurang. 
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