
1 
 

KESENJANGAN DIGITAL PADA KALANGAN REMAJA 

Whopy Chidya Putri
1
 

 

ABSTRACT 

The digital divide is a study that emerged because of some phenomena that occur in the 

midst of society related to the existence of a technology. According to van Dijk, the digital divide 

is caused by several factors such as limited access, whether in terms of interest, ownership, 

capability or utilization. In the era of information and network society today, the ability and 

utilization of technology is an important thing that needs to be studied and considered. Based on 

research results from the Association of Internet Service Providers Indonesia shows about 

75.5% of teenagers in Indonesia have been connected with the internet (APJII, 2016). In 

addition, this group is also claimed to be the largest internet user in Indonesia in 2018. The 

other phenomenon comes from the city-based smart city, Mojokerto. This smallest and densely 

populated city by 2014 has found that 90% of teenagers regularly access to adult content on the 

internet, while the remaining 10% use technology by accessing the Internet for learning 

purposes (SatuJurnal.com, 2014). The research method of this study is the descriptive 

quantitative that purpose to see whether there is a digital divide that occurs in adolescents in a 

city that began to seek the achievement of a smart city. This study uses multistage random 

sampling technique with the findings of the sample of 100 people counted proportionally. The 

results showed that the operational ability of adolescent Mojokerto at 3.49 was classified as a 

medium category, the formal ability of 3.64 belonged to the high category, the information 

ability of 3.11 was in the medium category, and the strategic capability of 3.19 belonged to the 

medium category. The utilization stage, especially on the frequency of use of ICT and internet, 

showed that the adolescent of Mojokerto City belonged to the high category with the average 

score of 3.99. 

ABSTRAK 

 Studi kesenjangan digital merupakan kajian yang muncul lantaran ditemukannya beberapa 

fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terkait keberadaan suatu teknologi. Menurut 

van Dijk kesenjangan digital disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena keterbatasan 

akses, baik dalam segi ketertarikan, kepemilikan, kemampuan maupun pemanfaatan. Namun di 

era masyarakat informasi dan masyarakat berjejaring saat ini, faktor kemampuan dan 

pemanfaatan teknologi merupakan suatu hal penting yang perlu untuk dikaji dan diperhatikan. 

Berdasarkan hasil riset dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan sekitar 

75,5% remaja di Indonesia telah terhubung dengan internet (APJII, 2016). Selain itu kelompok 

ini juga diklaim sebagai pengguna internet terbesar di Indonesia pada tahun 2018. Adapun 

fenomena lain berasal dari wilayah penopang kota berbasis smart city (Kota Surabaya), yakni 

Kota Mojokerto. Kota dengan luas wilayah terkecil dan juga padat penduduk ini pada tahun 2014 

telah ditemukan bahwa 90% remajanya terjaring rutin melakukan akses terhadap konten-konten 

dewasa, sedangkan 10% sisanya menggunakan teknologi dengan mengakses internet untuk 

kepentingan belajar ( SatuJurnal.com, 2014). Sebagaimana data yang telah diketahui tersebut, 

terdorong keingintahuan untuk melihat gambaran mengenai masih adakah kesenjangan digital 

yang terjadi pada remaja dalam suatu kota yang mulai mengupayakan pencapaian smart city. 

Penelitian ini menggunakan teknik multistage random sampling dengan temuan sampel sebanyak 

100 orang yang dihitung secara proporsional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan 
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operasional remaja Kota Mojokerto sebesar 3,49 tergolong dalam kategori sedang, kemampuan 

formal sebesar 3,64 tergolong dalam kategori tinggi, kemampuan informasi sebesar 3,11 

tergolong dalam kategori sedang, dan kemampuan strategis sebesar 3,19 tergolong dalam 

kategori sedang. Kemudian untuk tahap pemanfaatan terutama pada frekuensi penggunaan TIK 

dan internet, menunjukkan bahwa remaja Kota Mojokerto tergolong dalam kategori tinggi yaitu 

dengan perolehan rata-rata skor sebesar 3,99. 

 

Kata kunci : Kesenjangan Digital, Kelompok Remaja, Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) beserta internet di era masyarakat 

informasi dan masyarakat berjejaring saat 

ini secara masif telah membawa perubahan 

yang signifikan pada berbagai bidang 

kegiatan manusia sehari-hari. Banyak 

individu dari beragam kalangan usia turut 

berpartisipasi dalam memanfaatkan berbagai 

fitur yang ditawarkan oleh TIK. Baru-baru 

ini hasil riset dari WeAreSocial yang 

bekerjasama dengan Hootsuite melansir 

Global Digital Report 2018 yang berisikan 

bahwa Indonesia pada tahun 2018 

menempati ranking ke-empat dunia dalam 

penggunaan internet, hal ini dibuktikan 

bahwa hampir 132 juta penduduk Indonesia 

telah mengakses internet (Ramadhan, 2018). 

Pemberitaan ini diperjelas lagi oleh Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang 

menyatakan bahwa banyaknya pengguna 

internet di Indonesia diduduki oleh kalangan 

remaja, yakni sebesar 75,5% (APJII, 2016). 

Pada banyak studi, kemampuan remaja 

cenderung dibandingkan dengan kalangan 

sebayanya atau bahkan dengan usia remaja 

awal dan usia remaja akhir terkait dalam 

aktifitas penggunaan teknologi digital 

beserta internet. Faktor sosio-demografi 

remaja yang lebih baik seperti dari segi 

tingkat pendidikan, usia dan sebagainya juga 

cenderung dibandingkan dengan faktor 

sosio-demografi remaja yang lebih rendah, 

karena latar belakang tersebut dapat 

berimbas pada kemampuan yang dimiliki 

tiap individu. Sehingga keberadaan TIK juga 

telah memiliki kontribusi baik dalam 

memberikan dampak positif ataupun negatif 

di kalangan remaja. TIK juga dapat 

menyebabkan terjadinya suatu masalah 

berupa kesenjangan digital (digital divide). 

Pentingnya kajian kesenjangan digital 

pada kalangan remaja dalam poin 

kemampuan dan jenis pemanfaatan internet 

telah dilakukan oleh beberapa peneliti luar 

negeri yang diantaranya menarik beberapa 

permasalahan mengenai usia, jenis kelamin 

dan juga status sosial ekonomi terhadap 

kualitas akses remaja dan penggunaan 

internet dengan hasil perempuan dengan 

usia lebih muda dan laki-laki yang berusia 

lebih tua sering mengakses internet daripada 

laki-laki yang berusia lebih muda dan 

perempuan yang berusia lebih tua, dan 

sebagainya (Livingstone & Helsper, 2007), 

kesenjangan digital antar remaja: faktor 

sosial-budaya dan implikasinya dengan hasil 

bahwa kesenjangan digital di Austria 

memang masih rentan di kalangan remaja, 

khususnya berkaitan dengan jenis kelamin, 

status sosial-ekonomi dan jenis sekolah, 

selain itu yang menjadi perhatian yakni 

adanya kesulitan dalam membedakan antara 

konten yang jelas dan tidak pada internet 

bahkan tidak meratanya literasi digital yang 

dimiliki antar remaja Austria (Parycek, 

Sachs, & Schossbock, 2011) dan 

sebagainya.   

Kemampuan remaja dalam 

menggunakan perangkat digital dan internet 

perlu disoroti, karena persoalan keterbatasan 
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kemampuan digital pada kelompok remaja 

dapat memunculkan adanya ruang berupa 

gap antara golongan yang gaptek dan tidak. 

Beberapa penelitian seperti halnya van Dijk, 

menunjukkan bahwa kelompok remaja 

berhasil menyelesaikan tes kemampuan 

menggunakan TIK dengan cukup tinggi 

pada tingkat kemampuan operasional dan 

formal, namun untuk kemampuan informasi 

dan strategis mereka cenderung mengalami 

kesulitan pada beberapa indikator (van 

Deursen & van Diepen, 2013). Selain itu 

beberapa penelitian lain memaparkan bahwa 

remaja yang memiliki background 

pendidikan tinggi cenderung lebih mampu 

mengoperasikan dan menggunakan 

teknologi informasi dibandingkan dengan 

remaja yang memiliki latar belakang 

pendidikan rendah (Bondafelli, 2003; 

Hargittai & Hinnant, 2008).  

Prevalensi kemampuan menggunakan 

internet oleh remaja ini dapat memicu 

munculnya wacana intelektual terkait 

dengan ketidaksetaraan tingkat pemanfaatan 

teknologi informasi antar remaja. Persoalan 

tersebut tentu menimbukan masalah baru 

mengenai ketimpangan sekelompok remaja 

yang menggunakan internet untuk hal-hal 

positif dan juga negatif. Permasalahan ini 

dibuktikan oleh beberapa hasil penelitian 

diantaranya kelompok remaja lebih sering 

memanfaatkan teknologi informasi untuk 

kegiatan hiburan (pleasure) dibandingkan 

kegiatan edukasi ( Tahiroglu, dkk., 2008; 

Fox & Madden (Hargittai & Hinnant, 

2008)), remaja lebih banyak ditemukan 

sering memanfaatkan internet dan TIK 

untuk mengisi kegiatan leisure seperti 

menggunakan sosial media daripada 

mengakses kegiatan terkait pendidikan 

(Peter & Valkenburg, 2006; Parycek, dkk., 

2011; Saputri, 2014; Pew Research Center, 

2010; Adiningrum, 2016). Hasil penelitian 

Elfan Rahardiyan K. (2013) dengan judul 

Pemanfaatan Internet Dan Dampaknya Pada 

Pelajar Sekolah Menengah Atas Di 

Surabaya menemukan bahwa penggunaan 

internet oleh pelajar di SMAN 9 Surabaya 

didominasi pada kepentingan hiburan 

dengan presentase 53,85% mendapat 

manfaat sedang, dan paling rendah 34.07% 

untuk memenuhi kebutuhan informasi 

dengan mendapatkan manfaat sedang. Selain 

itu hasil penelitian Dutton dkk.; Fox & 

Madden; Jones & Fox menemukan bahwa 

remaja memimpin tingkat penggunaan alat 

komunikasi seperti mengolah pesan dan 

mengobrol dengan koneksi cepat, dan lebih 

cenderung mengejar aktivitas hiburan dan 

rekreasi, seperti mendownload musik atau 

berselancar untuk bersenang-senang (Van 

Deursen & Van Dijk, 2013). 

Beberapa hasil penelitian yang telah 

dipaparkan sebelumnya telah merujuk pada 

pemberitaan dan hasil riset kesenjangan 

digital yang terjadi di Indonesia, salah 

satunya berkaitan dengan kurangnya skill 

remaja dalam menggunakan teknologi 

digital. Hal ini dialami oleh sekitar 51 calon 

siswa SMA di Kota Blitar pada tahun 2017 

yang gagal masuk sekolah negeri karena 

kurang mampu 

menggunakan/mengoperasikan fitur sistem 

pendaftaran sekolah online (Riady, 2017). 

Jika saja remaja di Kota Blitar mengalami 

hal demikian, bagaimanakah dengan kondisi 

remaja di Kota terkecil se-Jawa Timur? Pada 

tahun 2014 ditemukan data dari  Balai 

Konseling Anak & Remaja Kota Mojokerto, 

dimana sebanyak 90% anak dan remaja Kota 

Mojokerto tersangkut kasus salah 

pemanfaatan teknologi informasi atau 

internet terutama saat kelompok ini 

berselancar di dunia maya, sedangkan 

sisanya sebesar 10% remaja Kota Mojokerto 

mengakses internet untuk kepentingan 

belajar. Devi Anjuwita Silalahi (Sekretaris 

Balai Konseling Anak dan Remaja Kota 

Mojokerto) memaparkan bahwa “dari 

eksplorasi masalah, kasus penyalahgunaan 

internet terjadi karena salah berselancar di 

dunia maya dan ‘rajin’ menjelajah konten 
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khusus orang tua dan dewasa. Tak hanya itu, 

persoalan dunia maya, game online dan 

kenakalan remaja yang menjurus ke 

tindakan kriminal harus ditangani terpadu” ( 

SatuJurnal.com, 2014). Penggunaan internet 

oleh masyarakat Kota Mojokerto sendiri 

telah tercatat sebanyak 53.728 pengguna 

(Badan Pusat Statistik, 2017). Jumlah 

tersebut merupakan data secara global yang 

didalamnya termasuk kelompok remaja. 

Kota Mojokerto menjadi lokasi yang 

disorot oleh peneliti dikarenakan saat ini 

Kota Mojokerto sedang berupaya 

membangun wilayahnya menjadi kota 

berbasis digital, layaknya keberhasilan yang 

dicapai oleh Kota Surabaya sebagai pusat 

peradaban di Jawa Timur.  

1.2 Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Kesenjangan Digital Berdasarkan 

Motivational Access 

Van Dijk dan Hacker mendeskripsikan 

motivational access sebagai ketidaktahuan 

seseorang akan teknologi baru. Sebagaimana 

yang dimaksud, generasi ini kurang 

memiliki dasar pengalaman untuk 

mengakses teknologi digital dan kurang 

berminat untuk memiliki teknologi digital 

(Van Dijk & Hacker, 2003), seperti halnya 

tidak memiliki komputer, handphone, dan 

sebagainya. Kurangnya pengalaman 

menggunakan teknologi digital merujuk 

pada motivasi seseorang dalam 

menggunakan teknologi, dimana nantinya 

berpengaruh pada keputusan pilihan antara 

membeli perangkat TIK atau tidak untuk 

dapat melanjutkan akses ke internet 

(Ragnedda, 2017). Kesenjangan digital 

terkait motivational access saat ini sedikit 

dirasakan oleh kelompok remaja, namun 

untuk kepemilikan teknologi digital masih 

terdapat beberapa kesenjangan pada remaja 

meskipun hanya sedikit. Perlu digaris 

bawahi bahwasannya motivational access 

sudah bukan menjadi suatu hambatan 

penting dalam penyebaran teknologi di 

kalangan remaja (Ragnedda & Muschert, 

2013), karena perkembangan teknologi saat 

ini telah menawarkan berbagai harga yang 

relatif dapat dijangkau oleh masyarakat 

berpendapatan rendah sekalipun. 

1.2.2 Kesenjangan Digital Berdasarkan 

Material Access 

Material Access merupakan kesenjangan 

aksesibilitas pada teknologi, layanan 

broadband dan kurangnya infrastruktur TIK 

(Van Dijk & Hacker, 2003). Hal ini 

merupakan suatu permasalahan umum, yang 

menunjukkan belum terpenuhinya 

aksesibilitas yang diperoleh seseorang dari 

perangkat digital agar terhubung dengan 

internet (Ragnedda, 2017). Krueger 

menggunakan istilah digital divide untuk 

menandai kesenjangan antara mereka yang 

menggunakan atau memiliki akses terhadap 

teknologi telekomunikasi (yaitu, telepon, 

komputer, dan internet) dan mereka yang 

tidak (Mohamed, Judi, Nor, & Yusof, 

2012 ). Ketidaksamaan akses berkaitan 

dengan bagaimana individu memperoleh 

akses terhadap ketersediaan hardware, 

software, jaringan dan penggunaan alat-alat 

TIK beserta aplikasinya (Fuchs & Horak, 

2007). 

Kesenjangan akses saat ini sudah bukan 

menjadi permasalahan serius di kalangan 

remaja. Survey UNICEF, bersama dengan 

Kementerian Komunikasi dan Informasi, 

The Berkman Center for Internet and 

Society, dan Harvard University 

menunjukkan bahwa sekitar 30 juta remaja 

Indonesia sudah online. Jumlah tersebut 

menunjukkan bahwa hampir separoh dari 

penduduk Indonesia didominasi oleh 

kelompok remaja. Terlebih akses internet 

gratis saat ini dapat dengan mudah diperoleh 

di beberapa tempat terutama 

sekolah/kampus/tempat kerja maupun 

beberapa tempat tertentu. Sehingga 

permasalahan kesenjangan digital terkait 

akses pada kalangan remaja dapat berkurang 

(Ragnedda & Muschert, 2013). 
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1.2.3 Kesenjangan Digital Berdasarkan 

Skill Access 

Moss Berger et al. mengatakan bahwa 

kompetensi teknis yang dimiliki seseorang 

yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk 

mengoperasikan perangkat lunak dan keras 

(software dan hardware) seperti mengetik, 

menggunakan mouse dan memberi intruksi 

pada komputer untuk menggolongkan 

rekaman dengan cara tertentu (Scheerder, 

Van Deursen, & Van Dijck, 2017). Selain 

hal tersebut ada beberapa peningkatan yang 

lebih kompleks lagi menurut vand Dijk, 

yaitu mencari, memilih, dan memproses 

informasi dari banyaknya sumber (Van Dijk 

& Hacker, 2003).   

Dalam skill access van Dijk mengatakan 

perlunya untuk membedakan antara 

operational skills; mampu mengoperasikan 

internet beserta perangkat lunak (software) 

dan perangkat keras (hardware),  formal 

skills; kemampuan menangani struktur 

khusus media digital (seperti menu dan 

hyperlink), sehingga pengguna tidak menjadi 

bingung saat sedang membuka halaman 

website kemudian diarahkan untuk 

membuka lagi halaman website lain yang 

saling terhubung (ini disebut sebagai 

referensi silang), information skills; 

kemampuan yang dibutuhkan untuk 

menemukan, memilih, dan mengevaluasi 

informasi melalui sumber dari komputer dan 

jaringannya dengan menyesuaikan 

pertanyaan dan kebutuhan, dan juga 

strategic skills; kemampuan strategis dalam 

menggunakan perangkat digital dan sumber 

informasi sebagai sarana untuk tujuan 

tertentu (misalnya memperbaiki posisi 

seseorang dalam masyarakat).  

1.2.4 Kesenjangan Digital Berdasarkan 

Pemanfaatan TIK 

ICT usage berhubungan dengan 

ketidakmerataan distribusi atau kurangnya 

peluang penggunaan perangkat TIK oleh 

masyarakat (Ragnedda, 2017). Pemanfaatan 

TIK memiliki beberapa aspek pengukuran 

yang dapat menentukan tingkat kesenjangan 

digital pada kalangan remaja, aspek tersebut 

terbagi diantaranya mengenai waktu 

penggunaan dan frekuensi; jumlah 

keragaman penggunaan aplikasi (beberapa 

orang akan menggunakan dengan serius 

aplikasi TIK dikarenakan membawa efek 

yang menguntungkan baik pada modal dan 

sumber daya (pekerjaan, karier, studi, 

partisipasi masyarakat, dan sebagainya), 

namun yang lainnya hanya akan 

memanfaatkan aplikasi untuk hiburan yang 

memberikan sedikit efek keuntungan pada 

modal dan sumber daya); lebih aktif atau 

kurang aktif maupun lebih kreatif atau 

kurang kreatif dalam memanfaatkan 

perangkat TIK (Van Dijk J. A., 2012). 

Beberapa aspek yang menjadi tolak ukur 

tersebut akan dapat menghantarkan pada 

fakta terkait akan terjadi atau tidak 

terjadinya problematika kesenjangan digital 

di kalangan remaja, yang mana pemanfaatan 

TIK ini juga mengacu pada penggunaan TIK 

yang menguntungkan individu dan untuk 

kemajuan masyarakat yang baik (Fuchs & 

Horak, 2007). 

1.3 Metodologi 

 Pada penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan tipe 

deskriptif. Untuk pengambilan sampel 

penelitian menggunakan teknik multistage 

random sampling, yakni untuk populasi 

yang luas dan heterogen, karena populasi 

yang besar maka gugus atau wilayah itu 

dipecah lagi ke dalam beberapa 

gugus/wilayah lagi hingga menemukan 

wilayah yang tepat untuk pengambilan 

sampel. Adapun sampel penelitian yang 

ditemukan sebanyak 100 responden, yang 

telah dihitung secara proporsional. 

2. PEMBAHASAN  

2.1 Skill Access 

2.1.1 Operational Skill 

 Van Dijk menyatakan bahwa dalam 

mengoperasikan perangkat digital dan 

internet, seseorang harus belajar mengelola 
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software dan hardware (Van Dijk & Hacker, 

2003). Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

OECD (2006); van Deursen & van Dijk 

(2009) terhadap sejumlah remaja, 

menunjukkan hasil bahwa mereka mampu 

mendownload file musik maupun file 

lainnya dari internet dengan baik. Hal ini 

sesuai dengan ditemukannya 49% remaja 

Kota Mojokerto yang langsung  

mendownload file yang ditemui, bahkan jika 

file tersebut tidak bisa dibuka, maka mereka 

akan mencari lagi. Pada kemampuan ini 

remaja Kota Mojokerto tergolong dalam 

kategori sedang. Namun yang menjadi 

perhatian dalam temuan ini remaja di Kota 

Mojokerto masih belum mampu 

membedakan format suatu file dengan baik. 

 Kemudian sebanyak 58% responden 

sering menyimpan berbagai file baik yang di 

download atau yang dibuat pada harddisk, 

flashdisk, memory card atau media 

penyimpanan lainnya yang dimiliki dengan 

membuat beberapa folder sebagai pembeda 

antar file, ketika mengalami kendala 

seringkali responden mencari tahu hingga 

mereka mampu menyelesaikannya. Temuan 

data tersebut sesuai dengan statement yang 

dikemukakan van Dijk bahwa individu 

belajar mengasah kemampuan digitalnya 

melalui praktek, yakni dengan trial and 

error daripada belajar melalui sistem 

pendidikan formal (dalam van Deursen dan 

van Dijk, 2010). 

2.1.2 Formal Skill 

 Van Dijk menjelaskan bahwa 

kemampuan formal kelompok anak muda 

menunjukkan hasil dalam kategori tinggi 

(Ragnedda & Muschert, 2013). Hasil 

tersebut sesuai dengan temuan data pada 

kalkulasi kemampuan formal, dimana nilai 

rata-rata yang dihasilkan menggolongkan 

kemampuan formal remaja Kota Mojokerto 

dalam kategori tinggi, dengan skor rata-rata 

sebesar 3,80. Temuan ini juga sesuai dengan 

temuan dalam penelitian van Dijk, dimana 

responden penelitiannya merupakan warga 

Belanda. Hal ini dibuktikan dengan 

banyaknya remaja Kota Mojokerto yang 

mampu menelusur halaman website dengan 

tampilan lain dan melakukan browsing pada 

hasil pencarian yang dibutuhkan pada tautan 

link yang telah disediakan lagi dengan 

presentase 54%. Hasil tersebut sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh van 

Dijk dan van Deursen, dimana pada 

kemampuan formal merupakan kemampuan 

individu untuk menggunakan tata letak web 

dan menu yang berbeda yang ditawarkan di 

web (van Deursen & van Dijk, 2010). 

Sehingga individu mampu mencegah 

disorientasi saat menjelajah melalui situs 

website di internet. 

2.1.3 Information Skill 

Untuk mendapatkan informasi yang 

sesuai, masing-masing individu tentu 

memiliki cara tersendiri dalam mencari 

informasi yang dibutuhkan. Salah satu cara 

tersebut seperti halnya penyertaan Boolean 

logic dalam memasukkan kata kunci, 

Boolean logic berguna untuk membatasi 

hasil pencarian (van Deursen & van Diepen, 

2013). Dalam hal ini sebanyak 54% 

responden memasukkan kata kunci sesuai 

dengan pertanyaan guna mendapatkan hasil 

pencarian yang sesuai dengan kebutuhan. 

Sedangkan untuk penggunaan Boolean logic 

justru diperoleh dengan jumlah responden 

terendah yakni 7% responden. Setelah 

dirata-rata, kemampuan remaja Kota 

Mojokerto akan hal ini tergolong dalam 

kategori rendah yang ditunjukkan dengan 

rata-rata skor yang diperoleh sebesar 2,06. 

Temuan ini selaras dengan hasil penelitian 

van Deursen dan van Diepen yang 

menggunakan objek penelitian remaja 

khususnya pelajar sekolah menengah, 

mereka menemukan mayoritas responden 

tidak ada yang menggunakan boolean logic 

saat akan mencari informasi. Penggunaan 

Boolean logic ditemukan hanya sekali saja 

dalam pencarian informasi (van Deursen & 

van Diepen, 2013). 
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Selain itu, pentingnya menyeleksi 

sumber informasi merupakan suatu 

keharusan untuk dilakukan oleh tiap 

individu, karena belum tentu informasi yang 

tersedia di internet merupakan informasi 

yang terbukti kebenarannya. Pada penelitian 

ini ditemukan sebanyak 41% responden 

menyeleksi atau memilih informasi yang 

sekiranya sesuai dengan kebutuhan 

responden, namun menggunakan situs 

website yang reliabilitasnya tidak mereka 

ketahui. Sehingga untuk menyeleksi 

informasi dari sumber yang jelas pun 

mereka mengaku tidak pernah 

melakukannya bahkan tidak mengetahuinya. 

Kemampuan remaja Kota Mojokerto 

tersebut sesuai dengan problematika yang 

dihasilkan dari hasil penelitian Parycek, dkk. 

dimana kurangnya kompetensi yang dimiliki 

responden penelitian mereka menghasilkan 

2 aspek permasalahan yakni salah satunya 

terkait ketidakmampuan mereka dalam 

memfilter atau menyeleksi informasi dari 

sumber yang jelas (Parycek, Sachs, & 

Schossbock, 2011).  

Selanjutnya ditemukan sebanyak 

49% responden meninjau kemutakhiran 

informasi hanya dengan melihat kesesuaian 

isi informasi dengan kebutuhan, tanpa 

memperhatikan tanggal informasi dibuat dan 

hak ciptanya. Temuan ini sepadan dengan 

apa yang dungkapkan van Dijk, bahwa 

individu perlu meninjau kembali keakuratan 

data dan reliabilitas dari sumber informasi 

yang ditemukan (van Deursen & van Dijk, 

2010). Kemampuan remaja Kota Mojokerto 

terkait hal ini perlu diasah lebih dalam lagi, 

mengingat hasil skor rata-rata meunjukkan 

bahwa tingkat kemampuan remaja Kota 

Mojokerto dalam meninjau kemutakhkiran 

informasi terkini tergolong pada kategori 

sedang. Oleh sebab itu mereka juga harus 

menyadari bagaimana berfikir secara kritis 

terkait kualitas, tujuan dan juga realiabilitas 

dari suatu website. Selain itu sebanyak 68% 

responden penelitian juga terbukti kurang 

memiliki pengetahuan mengenai sumber 

informasi yang jelas, terbukti bahwa 

mayoritas responden sering menggunakan 

blogspot sebagai acuan pemenuhan 

kebutuhan informasi. Kurangnya 

pengetahuan remaja Kota Mojokerto ini 

sesuai dengan saran yang dimandatkan oleh 

The Libraries of Albany University 

(perpustakaan perguruan tinggi di New 

York) bahwa dalam melihat keakuratan 

suatu informasi, perlu untuk memperhatikan 

kompetensi penulis, link ataupun alamat 

situsnya (The Libraries of Albany 

University). 

2.1.4 Strategic Skill 

Untuk mencapai kemampuan stretegis 

yang baik, tiap individu diminta untuk 

memantapkan tujuannya dalam 

menggunakan perangkat TIK dan internet. 

Menurut van Dijk tiap individu sepatutnya 

menyadari akan peluang yang dapat 

dimanfaatkan guna mencapai tujuannya (van 

Deursen & van Dijk, 2010). Berkaitan 

dengan pernyataan tersebut, individu 

selayaknya memiliki upaya untuk mencapai 

tujuannya dengan memanfaatkan peluang 

yang diberikan oleh internet.  Sebanyak 69% 

remaja Kota Mojokerto menyadari akan 

peluang yang dapat dimanfaatkan mereka 

dari internet, yaitu dengan berusaha mencari 

dan mempelajari berbagai macam informasi 

terkait tujuan mereka meskipun tanpa 

memperhatikan kejelasan sumbernya.  

 Selain itu remaja Kota Mojokerto 

juga dituntut untuk mengambil tindakan 

yang tepat ketika menggunakan internet. 

sebagaimana yang dimaksud, merujuk pada 

bagaimana strategi mengambil tindakan 

dengan menggabungkan berbagai sumber 

informasi untuk bisa mencapai tujuan (van 

Deursen & van Dijk, 2010). Pernyataan van 

Dijk tersebut selaras dengan hasil temuan 

data dimana sebanyak 56% responden 

mengambil keseluruhan informasi 

(menggabungkan) yang menurut mereka 

relevan dengan kebutuhan. Kesesuaian 
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antara teori dan temuan penelitian ini 

menunjukkan bahwa remaja Kota Mojokerto 

menggabungkan informasi dengan 

mengambil keseluruhan informasi yang 

ditemukan di internet (baik dari sumber 

yang jelas atapun dari sumber yang kurang 

jelas), dimana menurut mereka informasi 

tersebut telah sesuai dengan kebutuhan guna 

mencapai tujuan. 

 Kemampuan strategis yang dimiliki tiap 

individu dengan baik dapat mendorong 

seseorang untuk mendapatkan suatu 

keuntungan atau manfaat. Ketika keputusan 

yang benar telah dibuat, seseorang dapat 

memperoleh manfaat baik secara pribadi, 

sosial, professional, pendidikan dan 

sebagainya (van Deursen & van Dijk, 2010). 

Pada tahap ini mayoritas remaja Kota 

Mojokerto (63% responden) telah 

menggunakan perangkat digital sebagai 

interaksi sosial yang juga telah memberikan 

mereka keuntungan dalam hal menambah 

teman atau menjain silaturahmi. Hasil 

temuan ini sepadan dengan teori yang 

dikemukakan oleh van Dijk, bahwa remaja 

Kota Mojokerto telah memperoleh manfaat 

yang beragam dari penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi terutama untuk 

melakukan interaksi sosial. 

2.2 ICT Usage 

2.2.1 Intensitas Penggunaan Teknologi 

Informasi Dan Komunikasi 

 Pemanfaatan TIK untuk dapat terhubung 

ke internet salah satunya diukur dari 

intensitas waktu yang dihabiskan responden 

penelitian. Disinyalir bahwa individu 

dengan tingkat pendidikan yang lebih 

rendah cenderung menghabiskan lebih 

banyak waktu untuk online saat waktu luang 

mereka dibandingkan dengan individu yang 

memiliki tingkat pendidikan tinggi (Van 

Deursen & Van Dijk, 2013). 

Tabel 4.1 Hasil Tabulasi Silang antara Tingkat Pendidikan dan Lama Waktu Terkoneksi 

Internet 

No. 
Lama waktu terkoneksi internet 

dalam satu hari 

Tingkat Pendidikan 

SD/MI SMP/MTS 
SMA/MA/ 

SMK 
D3 S1 Total 

F % F % F % F % F % F % 

1. >4 jam 0 0 13 48 23 52 4 67 14 74 54 54 

2. 3 s/d 4 jam 1 25 7 26 18 41 1 17 3 16 30 17 

3. 1 s/d 2 jam 3 75 7 25 3 7 1 16 2 10 16 16 

Total  4 100 27 100 44 100 6 100 19 100 100 100 

Berdasarkan tabel tersebut ditemukan 

bahwa tingkat pendidikan responden 

menunjukkan adanya suatu hubungan 

dengan intensitas waktu pemanfaatan 

internet. Temuan tersebut menunjukkan 

bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan 

justru semakin meningkat pula jangka waktu 

untuk terkoneksi internet. Pada tabel 

tersebut ditemukan sebanyak 75% 

responden SD/MI terkoneksi internet selama 

1 s/d 2 jam, kemudian sebanyak 41% 

responden SMA/MA/SMK terkoneksi 

internet selama 3 s/d 4 jam dan sebanyak 

74% responden S1 terkoneksi internet 
selama >4 jam. Temuan dalam penelitian ini 

terlihat berbanding terbalik dengan hasil 

temuan van Deursen dan van Dijk (2013), 

namun temuan ini selaras dengan kutipan 

Eurostat dalam Agnetha Broos dan Keith 

Roe (2006) dimana antara orang 

berpendidikan tinggi lebih banyak 

menggunakan internet 2,5 hingga 3 kali 

lebih tinggi dibandingkan dengan orang 

berpendidikan rendah. Hasil penggunaan 

internet yang melebihi kurun waktu 4 jam 

ditunjukkan oleh mayoritas kalangan remaja 

Kota Mojokerto dengan presentase hasil 

sebanyak 54%. 

 Hasil tabulasi pada tabel di atas juga 

mendukung temuan terkait lama waktu 
terkoneksi internet remaja Kota Mojokerto 

dalam 1 hari, yang mana sebanyak 54 
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responden dengan presentase 54% tergolong 

dalam kategori heavy users. Untuk temuan 

jangka waktu remaja Kota Mojokerto 

terkoneksi internet dalam 1 bulan juga lebih 

memperkuat hasil penelitian bahwasannya 

sebanyak 79% responden hampir setiap hari 

terkoneksi dengan internet. Jika 

dikalkulasikan penggunaan internet remaja 

Kota Mojokerto dalam jangka waktu 1 

bulan, didapati mereka telah online selama 

>40 jam per bulan dengan predikat addict. 

2.2.2 Keragaman Penggunaan Aplikasi 

pada Perangkat Digital 

  Menurut Peter & Valkenburg (2006) 

dan van Deursen & van Dijk (2013) 

seseorang dengan tingkat pendidikan yang 

lebih tinggi sering menggunakan internet 

untuk penemuan informasi, sedangkan 

seseorang dengan tingkat pendidikan rendah 

menggunakan internet untuk kegiatan 

hiburan.  

Tabel 4.2 Hasil Tabulasi Silang antara Tingkat Pendidikan dengan Tujuan Penggunaan 

Perangkat Digital dan Internet  

No. 
Tujuan penggunaan 

perangkat digital & internet 

Tingkat Pendidikan 

SD/MI SMP/MTS 
SMA/MA/ 

SMK 
D3 S1 Total 

F % F % F % F % F % F % 

1. Mencari informasi 0 0 5 18,5 7 15,9 1 16,7 1 5,3 14 14 

2. Update berita 0 0 1 3,7 1 2,3 0 0 0 0 2 2 

3. Interaksi sosial 3 75 13 48,1 29 65,9 5 83,3 14 73,7 64 64 

4. Menjalankan bisnis 0 0 1 3,7 1 2,3 0 0 0 0 2 2 

5. Mencari hiburan 1 25 7 26 6 13,6 0 0 4 21 18 18 

Total 
4 100 27 100 44 100 6 100 19 100 

100 
100 

Pada tabel tersebut ditemukan bahwa 

tidak adanya keterkaitan hubungan antara 

rendahnya tingkat pendidikan dengan tujuan 

penggunaan internet untuk kegiatan bermain 

dan juga berinteraksi sosial. Selain itu 

mayoritas remaja Kota Mojokerto memiliki 

tujuan menggunakan perangkat digital dan 

internet untuk tujuan interaksi sosial, yakni 

aktifitas berkomunikasi melalui sosial media 

atau jejaring sosial baik dengan kerabat 

ataupun teman. Temuan ini menonjolkan 

data dengan jumlah terbanyak, yakni 64%  

responden memiliki tujuan tersebut.  

 Hasil analisis ini juga didukung oleh 

temuan data penelitian terkait banyaknya 

jumlah aplikasi yang terpasang pada 

perangkat digital remaja Kota Mojokerto. 

Sebanyak 25 responden dengan presentase 

25% memiliki aplikasi sosial media 

sejumlah 3-4, sedangkan untuk aplikasi 

jejaring sosial sebanyak 12 responden 

dengan presentase 12% memiliki sejumlah 

3-4. Selain itu kegiatan yang seringkali 

dilakukan oleh remaja Kota Mojokerto 

mengarah pada kegiatan chatting dengan 

presentase sebesar 63%. Hasil temuan data 

di lapangan ini didukung oleh pernyataan 

beberapa peneliti, dimana remaja lebih 

banyak ditemukan sering memanfaatkan 

internet dan TIK untuk mengisi kegiatan 

leisure seperti menggunakan sosial media 

daripada mengakses kegiatan terkait 

pendidikan (Peter & Valkenburg, 2006; 

Parycek, dkk., 2011; Saputri, 2014; Pew 

Research Center, 2010; Adiningrum, 2016). 

2.2.3 Keaktifan dan Kreatifitas dalam 

Pemanfaatan TIK 

 Menurut van Dijk kreatifitas dan 

keaktifan dalam memanfaatkan perangkat 

digital beserta jaringan internet yakni 

membuat suatu kontribusi aktif terhadap 

konten internet. ditemukan sebanyak 94 

responden dengan presentase 94% belum 

memiliki bentuk kreatifitas apapun. Namun 

sebanyak 4 responden dengan presentase 4% 

dan 2 responden lain dengan presentase 

masing-masing 1% mendukung statement 

van Dijk bahwa untuk bersikap partisipatif 
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dengan berkontribusi aktif terhadap konten 

internet yang ditawarkan oleh web 2.0, 

masih dianggap sebagai suatu fenomena 

minoritas di masyarakat (van Dijk, 2008). 

Bentuk dukungan untuk statement yang 

dikemukakan oleh van Dijk yakni 

mampunya 6 remaja Kota Mojokerto 

tersebut dalam berkreasi membuat video 

blog, mengedit video meski untuk konsumsi 

pribadi dan mengedit foto untuk di upload 

ke instagram. 

3. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisa dan temuan 

data yang telah dipaparkan oleh peneliti 

pada Bab III dan Bab IV, Kesimpulan yang 

pertama digambarkan dari tahap 

kemampuan remaja Kota Mojokerto, dimana 

pada tahap ini dibagi ke dalam beberapa 

aspek pengukuran meliputi operational skill, 

formal skill, information skill, dan strategic 

skill. Dimulai dari aspek operational skill, 

ditemukan bahwa remaja Kota Mojokerto 

rata-rata memiliki kemampuan dalam 

kategori sedang, sebagaimana data yang 

didapati darii rata-rata skor sebesar 3,49. 

Kemudian pada formal skill menunjukkan 

bahwa rata-rata kemampuan remaja Kota 

Mojokerto dalam hal ini tergolong pada 

kategori tinggi, yakni dengan ditopang oleh 

perolehan rata-rata skor sebesar 3,64. 

Selanjutnya pada kemampuan information 

skill menunjukkan bahwa rata-rata remaja 

Kota Mojokerto memiliki kemampuan 

sedang, sebagaimana perolehan data yang 

ditemukan sebesar 3,11. Adapun aspek 

dalam tahap kemampuan yang terakhir 

yakni strategic skill, yang menunjukkan 

rata-rata kemampuan remaja Kota 

Mojokerto berada dalam kategori sedang. 

Hasil perolehan data yang dihasilkan pada 

aspek strategic skill yakni sebesar 3,19. 

 Selain itu terkait gambaran kondisi 

kesenjangan digital kalangan remaja di Kota 

Mojokerto terkait pada tahap pemanfaatan 

teknologi digital, telah diukur melalui 

beberapa aspek diantaranya mengenai 

frekuensi penggunaan internet, keragaman 

penggunaan aplikasi serta bentuk keaktifan 

atau kreatifitas dalam menggunakan 

teknologi digital. Namun hanya  satu aspek 

yang mampu untuk mengeluarkan adanya 

data terkait pengukuran kesenjangan digital, 

tepatnya pada aspek frekuensi atau intensitas 

pemanfaatan TIK beserta internet. Perolehan 

rata-rata skor yakni sebesar 3,99 dan 

tergolong pada kategori tinggi. 
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