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Kata kunci: Internet, Sumber Belajar 
 

Kehadiran internet telah mengubah sebagian besar cara hidup dan aktivitas 

manusia sehari-hari. Mahasiswa dapat menggunakan internet sebagai sumber 

belajar alternatif selain buku untuk mendapatkan informasi lebih banyak. Seiring 

dengan perubahan paradigma pembelajaran, maka keberhasilan kegiatan belajar 

mengajar di perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh faktor pengajar/dosen, 

melainkan sangat dipengaruhi oleh keaktifan mahasiswa. Melalui internet 

mahasiswa dapat mengakses berbagai literatur dan referensi ilmu pengetahuan 

yang dibutuhkan dengan cepat, sehingga dapat mempermudah proses studinya.  

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pola pemanfaatan internet 

oleh mahasiswa PPKn FIS UNNES, sejauhmanakah pemanfaatan internet sebagai 

sumber belajar mahasiswa PPKn FIS UNNES dan faktor apa yang mendukung 

mahasiswa PPKn FIS UNNES memanfaatkan internet sebagai sumber belajar. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  dengan lokasi penelitian di kampus 

UNNES Sekaran, Gunungpati. Fokus penelitian ini meliputi  mahasiswa dalam 

memanfaatkan internet,  sejauhmana mahasiswa memanfaatkan internet sebagai 

sumber belajar dan faktor yang mendukung mahasiswa dalam menggunakan 

internet sebagai sumber belajar. Teknik pengumpulan data berupa  pengumpulan 

data melalui wawancara dan observasi. Pemeriksaan keabsahan data yang 

digunakan adalah teknik triangulasi. Analisis data yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua mahasiswa PPKn FIS 

UNNES telah mengenal dan menggunakan internet. Setiap mahasiswa memiliki 

cara yang berbeda dalam menggunakan internet seperti tempat mengakses, lama 

mengaskses internet, dan juga situs yang diakses oleh mahasiswa. Tempat 

mengakses internet yang sering digunakan mahasiswa yaitu di warnet, di rumah, 

dan di lingkungan sekitar kampus. Mahasiswa PPKn FIS UNNES memanfaatkan 

internet sebagai sumber belajar, karena dengan internet dapat memudahkan dalam 

mencari informasi dan tugas mata kuliah. Faktor pendukung pemanfaatan internet 

sebagai sumber belajar mahasiswa antara lain  tuntutan dari dosen untuk 

memenuhi tugas mata kuliah,  sumber belajar yang ada di internet lebih lengkap, 

membantu dalam mendapat referensi mata kuliah, mempermudah untuk 

mengerjakan tugas, informasi yang ada lebih jelas dan valid, lebih cepat dalam 

pencarian informasi, sumber pengetahuan lebih lengkap, adanya fasilitas hotspot 

di kampus, berita yang up to date/baru, biaya lebih murah, mudah diakses, 

keingintahuan dan kebutuhan.  
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Simpulan dari penelitian ini yaitu mahasiswa PPKn FIS UNNES 

mempunyai cara sendiri dalam memanfaatkan internet. Tuntutan perkuliahan serta 

kemudahan mengakses informasi merupakan faktor pendorong responden 

menggunakan internet sebagai sumber belajar. Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, saran yang penulis sampaikan berkaitan dengan hasil penelitian 

ini yaitu bagi pihak UNNES agar menyediakan layanan internet  di perpustakaan 

PPKn FIS UNNES. Bagi pihak FIS UNNES agar memperluas fasilitas hotspot 

area di kampus sehingga mahasiswa dapat lebih mudah mengakses internet. 

Kepada mahasiswa FIS UNNES  agar menggunakan fasilitas internet sebagai 

sumber belajar.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat, baik di 

negara maju maupun di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Salah 

satu teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang adalah internet. 

Kehadiran internet telah mengubah sebagian besar cara hidup dan aktivitas 

manusia sehari-hari. Internet sebagai media interaktif dapat digunakan setiap 

orang untuk mendapatkan informasi dari seluruh dunia. Salah satu penggunanya 

adalah mahasiswa. Mahasiswa dapat menggunakan internet sebagai sumber 

belajar alternatif selain buku untuk mendapatkan informasi lebih banyak.  

  Teknologi informasi mutakhir yang kini banyak dikenal, bahkan sudah 

menjadi salah satu kebutuhan manusia adalah internet. Teknologi ini dapat 

menjadi ruang pertemuan virtual seluruh warga yang tinggal di bumi. Lewat 

internet, dunia seakan tak berjarak. Internet serasa telah  menihilkan lokasi dan 

waktu. Komunitas penduduk dunia dapat tergabungkan secara maya melalui 

teknologi yang luar biasa ini. Akan tetapi, di Indonesia, fenomena ini rupanya 

belum dikenal masyarakat luas. Sebagai piranti teknologi yang memiliki manfaat 

di bidang yang beragam, internet belum banyak digunakan masyarakat. 

Dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia, mulai 

banyak situs-situs yang menyediakan content-content untuk belajar. Jumlah 

pengguna internet di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, 

1 
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sehingga menyebabkan banyak bermunculan penyedia hosting situs dalam negeri 

yang salah satunya adalah situs dengan  content  berisi pendidikan. Hal ini 

membuat para pengguna internet yang sebagian besar adalah pelajar dapat 

memanfaatkan sebagai sumber belajar apabila mereka ingin mendapatkan 

informasi lebih banyak daripada yang didapatkan di kampus maupun untuk 

membantu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen.  

 Sebelum adanya internet, masalah utama yang dihadapi oleh pendidikan 

adalah akses kepada sumber informasi. Perpustakaan yang konvensional 

merupakan sumber informasi yang tidak murah. Buku-buku dan jurnal harus 

dibeli dengan harga mahal. Pengelolaan yang baik juga tidak mudah, sehingga 

akibatnya banyak tempat di berbagai lokasi di dunia yang tidak memiliki 

perpustakaan yang lengkap. Adanya internet memungkinkan mengakses sumber 

informasi yang mulai tersedia banyak. Dengan kata lain, masalah akses semestinya 

bukan menjadi masalah lagi.  

Internet merupakan salah satu  produk teknologi yang dapat membantu kita 

meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Meskipun masih banyak tantangan, 

kita masih bisa memanfaatkan internet sebesar mungkin. Seseorang dapat 

mengakses berbagai referensi, baik yang berupa hasil penelitian, maupun artikel 

hasil kajian dalam berbagai bidang. Tidak lagi harus secara fisik pergi ke 

perpustakaan yang terbesar dari perpustakaan yang ada di mana saja. Seseorang 

cukup hanya duduk saja di depan komputer (tentunya menggunakan komputer 

yang dilengkapi fasilitas koneksi ke internet) dan menggunakannya. Informasi 

yang tersedia dan dapat diakses melalui internet tidak hanya ada atau terjadi di 
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satu negara saja, tetapi juga yang terjadi di seluruh penjuru dunia (global world). 

Artinya, perkembangan yang terjadi di berbagai negara dapat dengan cepat 

diketahui oleh banyak orang. Demikian juga halnya dengan informasi yang 

menyangkut bidang pendidikan. Para akademisi merupakan salah satu pihak yang 

paling diuntungkan dengan kemunculan internet. 

Sebenarnya internet bisa menjadi sumber belajar alternatif yang cukup 

efektif dan efisien. Selama ini, yang umum dikenal sebagai sumber belajar  adalah 

buku dan pendidik. Padahal, semakin lama sumber belajar tradisional ini semakin 

terbatas, baik jumlah maupun distribusinya. Dalam hal ini internet bisa menjadi 

substitusi yang sifatnya lebih untuk melengkapi, bukan menggantikan peran 

pendidik secara keseluruhan. Pemanfaatan sumber belajar menggunakan alat bantu 

berbasis teknologi dengan media elektronik saat ini sangat umum digunakan di 

dunia pendidikan. Misalnya, penyebaran ilmu pengetahuan melalui pemutaran 

sebuah video, juga penggunaan media audio seperti kaset, hingga penggunaan 

media proyeksi dengan alat bantu komputer. Kesemua media ini sebenarnya 

berfungsi hampir sama dengan buku, yakni program yang diputar sesuai 

kebutuhan. Bedanya, visualisasi pada buku sangat kurang dan tidak semenarik jika 

dibandingkan  visualisasi yang ditampilkan media elektronik.  

Apabila keterbatasan akan sumber belajar tradisional menjadi kendala 

pemerataan kualitas pendidikan, sumber referensi pengetahuan lain harus dicari. 

Untuk masa kini, internet bisa menjadi jawaban alternatif bagi sumber belajar. 

Kendala jarak, waktu dan lokasi telah dinihilkan dengan adanya internet. Selain 

itu, keragaman jenis informasi yang terdapat di dalamnya melebihi pengetahuan 
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buku atau pendidik. Dalam kegiatan belajar di universitas, seorang mahasiswa 

harus membiasakan diri dengan cara baru dalam mengikuti pendidikan. 

Mahasiswa harus mencari sendiri bagaimana caranya untuk menyerap apa yang 

dikuliahkan oleh para dosen. Membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan 

topik yang disampaikan oleh dosen akan memberikan pemahaman yang 

komprehensif dan memperluas wawasan. Seorang mahasiswa juga harus berupaya 

untuk berintegrasi dengan teknologi. Teknologi informasi sebagai perpaduan 

antara teknologi komputer dan komunikasi membuat perubahan dalam melakukan 

sesuatu termasuk cara dalam mengidentifikasi dan mendapatkan informasi.  

Sumberdaya informasi web  atau internet tumbuh dan berkembang, bahkan dalam 

jenis tertentu melebihi jumlah yang berhasil dikumpulkan oleh perpustakaan 

bentuk fisik (Siregar, 2001:1). 

Seiring dengan perubahan paradigma pembelajaran, maka keberhasilan 

kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh faktor 

pengajar/dosen, melainkan sangat dipengaruhi oleh keaktifan mahasiswa. Proses 

pembelajaran harus berpusat pada peserta belajar, pengajar bukan sebagai satu-

satunya sumber belajar atau sumber informasi, melainkan berperan sebagai 

fasilitator, dinamisator, dan motivator dalam pembelajaran. Pesatnya 

perkembangan kuantitas pengguna internet juga turut meningkatkan nilai manfaat 

dari internet itu sendiri. Namun sayangnya masih banyak dari pengguna internet 

yang belum memanfaatkan internet dalam mendukung pendidikan mereka, 

sebagai salah satu layanan temu balik informasi. Melalui internet mahasiswa dapat 

mengakses berbagai literatur dan referensi ilmu pengetahuan yang dibutuhkan 
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dengan cepat, sehingga dapat mempermudah proses studinya. Penelitian ini ingin 

mengetahui sejauh mana mahasiswa UNNES telah memanfaatkan teknologi 

internet sebagai sumber belajar yang mendukung proses belajarnya di bangku 

kuliah.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa masalah yang 

mengemuka yang perlu mendapatkan pembahasan yaitu:  

1. Bagaimana pola pemanfaatan internet oleh mahasiswa PPKn FIS UNNES? 

2. Sejauhmanakah pemanfaatan  internet sebagai sumber belajar mahasiswa 

PPKn FIS UNNES? 

3. Faktor apa yang mendukung mahasiswa PPKn FIS UNNES memanfaatkan 

internet sebagai sumber belajar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui cara pemanfaatan internet oleh mahasiswa  PPKn FIS UNNES. 

2. Mengetahui sejauhmana pemanfaatan internet sebagai sumber belajar 

mahasiswa PPKn FIS UNNES. 

3. Mengetahui faktor yang mendukung mahasiswa PPKn FIS UNNES 

memanfaatkan internet sebagai sumber belajar. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta pemahaman 

tentang sejauhmana peran internet sebagai sumber belajar. 

2. Bagi pemerhati internet, untuk mengetahui sejauhmana internet dimanfaatkan 

dalam mendukung kegiatan perkuliahan. 

3. Bagi mahasiswa, sebagai tambahan pengetahuan tentang pemanfaatan 

internet sebagai sumber belajar.  
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Internet dan Manfaatnya 

Internet adalah kependekan dari inter-network. Secara harfiah 

mengandung pengertian sebagai jaringan komputer yang menghubungkan 

beberapa rangkaian (www.wikipedia.com). Jaringan internet juga didefinisikan 

sebagai jaringan komputer yang mampu menghubungkan komputer di seluruh 

dunia sehingga berbagai jenis dan bentuk informasi dapat dikomunikasikan antar 

belahan dunia secara instan dan global (www.jurnal-kopertis4.org).  Internet dapat 

diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu 

menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh 

dunia, dimana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai 

yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Semua komputer yang terhubung 

ke internet melakukan pertukaran informasi melalui protokol yang sama yaitu 

dengan cara TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) (Shahab, 

2000:17).  

Internet adalah milik publik, saling bekerjasama dan fasilitas 

berkesinambungan (selfsustaining) kepada ratusan bahkan jutaan manusia di 

seluruh dunia. Secara fisik, internet menggunakan sebagian sarana jaringan 

telekomunikasi publik. Secara teknik, internet menggunakan protokol TCP/IP. 

Intranet dan ekstranet adalah jaringan komputer yang masih tergabung dalam satu 

perusahaan, lokasi masing-masing komputer yang menghubungkan antara 

7 
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perusahaan dengan pemasoknya atau antara perusahaan dengan para 

pelanggannya. 

Peranan dan penggunaan internet telah mulai dikenal pasti dapat membantu 

pengurusan dalam sistem pendidikan negara khususnya dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran di dalam dan di luar kelas yang secara langsung melibatkan 

mahasiswa sebagai peserta didik, tenaga pengajar dan orang tua serta masyarakat 

yang peduli dengan pendidikan. Christie (1996) mengungkapkan bahwa 

penggunaan mail elektronik (e-mail) di kalangan para pelajar dapat meningkatkan  

semangat belajar. Nolan dan Martin (1994) menyatakan bahwa pembelajaran 

dalam suasana baru seperti menggunakan internet telah membawa banyak 

perubahan pada peserta didik. Peserta didik lebih  memahami materi yang ada 

dalam internet dan dapat berpikir kritis.   

Sesungguhnya kehadiran internet dalam dunia pendidikan mempunyai arti 

yang sangat luas. Internet telah mengubah cara pendidikan tradisional menuju arah 

yang lebih modern. Keaktifan seorang peserta didik dituntut lebih dalam 

memahami sesuatu karena keterbatasan jarak dan sumber informasi telah teratasi 

dengan kemunculan internet. Peranan internet  bagi pelajar guna pengembangan 

daya atau kemampuan berpikir kritisnya yaitu sebagai berikut (Hardjito, 2005). 

1.  Akses ke sumber informasi 

 Sebelum adanya internet, masalah utama yang dihadapi oleh dunia 

pendidikan khususnya pada peserta didik adalah akses ke sumber informasi. 

Perpustakaan konvensional merupakan sumber informasi yang tidak murah. Buku-

buku harus dibeli dengan harga mahal. Pengelolaan yang baik terhadap buku juga 
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tidak mudah. Akibatnya, banyak tempat di berbagai lokasi di dunia yang tidak 

memiliki perpustakaan yang lengkap. Adanya internet memungkinkan mengakses 

kepada sumber informasi yang mulai tersedia banyak. Di Indonesia, masalah 

kelangkaan sumber informasi konvensional (perpustakaan) lebih berat 

dibandingkan dengan di tempat lain. Adanya internet merupakan satu solusi untuk 

mengatasi masalah tersebut dan membantu peserta didik untuk mendapatkan 

informasi sebanyak-banyaknya untuk keperluan pengembangan bagi diri sendiri.  

2.  Akses ke pakar 

 Internet boleh dikatakan telah menghilangkan batas antara ruang dan 

waktu sehingga memungkinkan seorang peserta didik di suatu tempat dapat 

berkomunikasi dengan seorang pakar atau ahli yang  mungkin bisa membantu 

dalam pengembangan daya atau kemampauan berpikir kritis. 

3. Media kerjasama  

 Kolaborasi atau kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam bidang 

pendidikan dapat terjalin dengan mudah dan lebih efisien. Seperti yang dapat 

dilakukan oleh mahasiswa di satu tempat dengan mahasiswa lain di tempat lainnya 

dengan cara berdiskusi atau saling bertanya dan bertukar informasi mengenai suatu 

hal. Dengan seperti ini mereka akan mengalami perkembangan dalam kemampuan  

dan wawasan yang dapat membantu proses berpikir kritis. 

B. Fasilitas yang Tersedia di Internet 

Fasilitas aplikasi internet cukup banyak sehingga mampu memberikan 

dukungan bagi keperluan militer, akademisi, kalangan media massa, maupun 

kalangan bisnis. Diantara keseluruhan fasilitas internet tersebut terdapat aplikasi 
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standar internet yang dapat dipergunakan untuk keperluan pendidikan antara lain 

yaitu: 

1. World Wide Web (www) 

World Wide Web adalah layanan internet yang paling banyak dikenal 

orang dan paling cepat perkembangan teknologinya. Halaman web dapat berisi 

suara, gambar, animasi, text, dan program perangkat lunak yang menyusunnya 

menjadi dokumen yang dinamis. Pengguna dapat melihat World Wide Web dari 

sebuah browser yaitu program yang dapat menampilkan HTML (skrip halaman 

web). World Wide Web (biasa disingkat WWW) atau web adalah salah satu dari 

sekian banyak layanan yang ada di internet. Layanan ini paling banyak digunakan 

di internet untuk menyampaikan informasi karena sifatnya mendukung 

multimedia. Artinya informasi tidak hanya disampaikan melalui teks, tapi juga 

gambar, video dan suara. Web Server adalah komputer yang tergabung dalam 

jaringan atau internet yang memberikan informasi. Web client adalah komputer 

yang tergabung dalam jaringan atau internet yang meminta informasi. Untuk dapat 

mengakses web server, web client menggunakan aplikasi yang disebut Web 

browser.  

Sejarah Web bermula di European Laboratory for Particle Physics (lebih 

dikenal dengan nama CERN), di kota Geneva dekat perbatasan Perancis dan 

Swiss. CERN merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh 18 negara di Eropa. 

Dibulan Maret 1989, Tim Berners dan peneliti lainnya dari CERN mengusulkan 

suatu protokol sistem distribusi informasi di Internet yang memungkinkan para 
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anggotanya yang tersebar di seluruh dunia saling membagi informasi dan bahkan 

untuk menampilkan informasi tersebut dalam bentuk grafik.  

Web Browser pertama dibuat dengan berbasiskan pada teks. Untuk 

menyatakan suatu link, dibuat sebarisan nomor yang mirip dengan suatu menu. 

Pemakai mengetikkan suatu nomor untuk melakukan navigasi di dalam Web. 

Kebanyakan software tersebut dibuat untuk komputer-komputer yang 

menggunakan Sistem Operasi UNIX, dan belum banyak yang bisa dilakukan oleh 

pemakai komputer saat itu yang telah menggunakan Windows. Tetapi semua ini 

berubah setelah munculnya browser Mosaic dari NCSA (National Center for 

Supercomputing Applications). 

2. E-Mail 

Surat elektronik (disingkat ratel atau surel atau surat-e) atau pos 

elektronik (disingkat pos-el) atau nama umumnya dalam bahasa Inggris “e-mail 

atau email” (ejaan Indonesila: imel) adalah sarana mengirim surat melalui jalur 

internet. Dengan surat biasa umumnya pengirim perlu membayar per pengiriman 

(dengan membeli perangko), tetapi surat elektronik umumnya biaya yang 

dikeluarkan adalah biaya untuk membayar sambungan Internet. Email adalah 

surat atau pesan elektronik yang dikirimkan dan diterima oleh dan antar individu 

atau komputer. Email bekerja seperti mesin penjawab telpon, walaupun kita tidak 

sedang online dengan internet kita masih bisa menerima email dari seluruh 

penjuru dunia. Saat ini, email tidak hanya berisi teks saja tetapi sudah bisa 

dilampiri dengan grafik, gambar foto dan juga suara bahkan animasi. Email juga 

dapat digunakan untuk berkirim surat secara langsung kepada beberapa orang 
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sekaligus. Berkirim dan menerima email, saat ini sudah menjadi hal yang umum 

dilakukan orang di internet. Kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja di seluruh 

dunia dengan fasilitas email ini, asalkan sudah memiliki alamat email tertentu. 

3. File Transfer Protocol (FTP) 

FTP (singkatan dari File Transfer Protocol) adalah sebuah protokol Internet yang 

berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan 

berkas (file) komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internetwork. FTP 

merupakan salah satu protokol Internet yang paling awal dikembangkan, dan 

masih digunakan hingga saat ini untuk melakukan pengunduhan (download) dan 

penggugahan (upload) berkas-berkas komputer antara klien FTP dan server FTP. 

Sebuah Klien FTP merupakan aplikasi yang dapat mengeluarkan perintah-

perintah FTP ke sebuah server FTP, sementara server FTP adalah sebuah 

Windows Service atau daemon yang berjalan di atas sebuah komputer yang 

merespons perintah-perintah dari sebuah klien FTP. Perintah-perintah FTP dapat 

digunakan untuk mengubah direktori, mengubah modus transfer antara biner dan 

ASCII, menggugah berkas komputer ke server FTP, serta mengunduh berkas dari 

server FTP (http://devilzc0de.org/forum/thread-205.html) 

4. Newsgroup 

Newsgroups adalah juga salah satu discussion groups yang ada di 

internet. Tidak seperti milis, newsgroups menggunakan komputer jaringan khusus 

yang disebut sebagai UseNet. Setiap komputer terdapat beberapa newsgroup. 

Setiap newsgroups diatur berdasarkan satu topik general yang kemudian dibagi 

http://devilzc0de.org/forum/thread-205.html
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menjai beberapa subtopik dibawahnya contoh newsgroup: rec.arts.cinema 

(http://blog.ub.ac.id/johan). 

 Sejalan dengan perkembangan internet, telah banyak aktivitas yang 

dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet, seperti e-Commerce, e-

Banking, e-Government, e-Learning dan lainnya. Salah satu aktivitas yang 

berkaitan dengan proses pembelajaran adalah e-Learning. E-Learning adalah 

wujud penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan dalam bentuk  sekolah 

maya. E-Learning merupakan usaha untuk membuat sebuah transformasi proses 

belajar mengajar di sekolah dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi 

internet. 

C.   Search Engine 

Untuk mendapatkan informasi secara cepat dan akurat melalui halaman 

internet, saat ini telah dikembangkan mesin pencari ada banyak pilihan search 

engine yang bisa dimanfaatkan dan masing-masing memiliki keistimewaan. 

Namun pada prinsipnya semua search engine mempunyai fungsi sama 

yaitu mencari serta menganalisis semua halaman web, kemudahan membuat 

indeks kata bersama dengan daftar URL, halaman dan tempat dimana kata kunci 

yang dicari dapat ditemukan. Ada beberapa search engines yang populer dan 

sering dimanfaatkan antara lain yaitu Yahoo (www.yahoo.com) dan Google 

(www.google.com).  

 

 

 

http://www.yahoo.com/
http://www.google.com/
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D.   Sumber Belajar 

Belajar merupakan suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam 

interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, ketrampilan serta sikap. Perubahan ini bersifat relatif 

konstan dan berbekas . Dengan demikian belajar merupakan suatu kegiatan yang 

tidak dapat terpisahkan dari tata kehidupan manusia. Oleh karena itu, seseorang 

dikatakan belajar dapat diasumsikan pada diri orang itu menjadi suatu proses 

kegiatan yang mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku.  

Berhasil tidaknya kegiatan belajar akan sangat dipengaruhi oleh faktor-

faktor yang terlibat dalam proses belajar itu sendiri yaitu peserta didik, pengajar, 

sarana dan prasarana serta penilaian. Dalam kegiatan pembelajaran, belajar dan 

mengajar keduanya saling keterkaitan. Kegiatan mengajar merupakan suatu 

kegiatan yang mengatur terciptanya suatu lingkungan belajar. Dapat dikatakan 

bahwa proses belajar mengajar merupakan proses komunikasi antara guru dan 

peserta didik.  

Pembelajaran merupakan usaha sadar guru untuk membantu peserta didik 

agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan. Prinsip-prinsip belajar adalah 

sebagai berikut. 

1. Belajar harus mempunyai tujuan yang jelas. 

Tujuan ini dimaksudkan agar seseorang dapat menentukan arah yang jelas 

sehingga tahap-tahap yang harus ditempuh akan tersusun dengan baik, yang 

memungkinkan pencapaian hasil yang maksimal. Dengan adanya internet, 

tujuan belajar akan mudah tercapai karena peserta didik sudah mempunyai 
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tujuan belajar yaitu mencari informasi di internet untuk sumber belajar 

mereka. 

2. Proses belajar akan terjadi apabila seseorang dihadapkan pada situasi yang 

problematik. 

Dengan banyaknya problem yang dihadapi akan mendorong peserta didik 

untuk berpikir mencari jalan agar masalahnya dapat terselesaikan. Semakin 

besar kualitas dan kuantitas problem yang dihadapi, semakin luas pula cara 

peserta didik berpikir untuk memecahkannya. Internet dapat membantu 

peserta didik yang tengah dihadapkan pada suatu situasi dimana peserta didik 

mencari pemecahannya melalui internet. Internet menyediakan berbagai 

macam informasi yang dibutuhkan dan merupakan inspirasi bagi peserta 

didik. 

3. Belajar dengan pemahaman akan lebih bermakna dibanding belajar dengan 

hafalan. 

Belajar dengan pemahaman memungkinkan peserta didik mengetahui konsep 

yang diajarkan, sehingga apapun permasalahan yang dihadapi akan dapat 

terselesaikan dengan baik. Sedangkan belajar dengan hafalan hanya 

cenderung merangsang peserta didik untuk mengingat apa yang telah 

diajarkan kepadanya tanpa mengetahui konsep dasar yang relevan dengan 

bahan ajaran yang diterima. Hal ini menyebabkan peserta didik kurang 

terampil dalam menghadapi permasalahan yang lebih kompleks meski dengan 

konteks yang sama. Peserta didik dapat belajar dengan memahami informasi 

yang ada di internet, dengan membaca informasi yang ada peserta didik akan 
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lebih paham karena mereka menemukan sendiri informasi yang dicari 

dibandingkan dengan menghafal. 

4. Belajar secara menyeluruh akan lebih berhasil dibanding belajar secara 

terbagi. 

Dengan belajar secara menyeluruh peserta didik akan lebih mengerti dengan 

jelas hubungan-hubungan dari berbagai komponen yang ada dalam suatu 

bahan ajaran. Sehingga memungkinkan peserta didik untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan belajar bagian 

demi  bagian. Peserta didik belajar secara menyeluruh saat mencari informasi 

menggunakan internet sehingga akan lebih berhasil dalam belajar. 

5. Belajar memerlukan kemampuan untuk menangkap intisari pelajaran itu 

sendiri. 

Sehubungan dengan pengertian di atas, apa yang diterima peserta didik dalam 

belajarnya mempunyai arti bahwa peserta didik telah menangkap intisari dari 

pelajaran yang disampaikan. Kemampuan peserta didik dalam menangkap 

intisari dari informasi yang ada di internet sangat diperlukan karena peserta 

didik belajar secara mandiri.  

6. Belajar merupakan proses continue. 

Belajar merupakan suatu proses, dan proses itu membutuhkan waktu. Hal ini 

didasarkan pada keterbatasan kemampuan manusia dalam menerima sesuatu 

secara spontan. Oleh karena itu belajar akan membawa hasil yang maksimal 

apabila dilakukan secara continue dengan jadwal yang teratur dan materi yang 

sesuai dengan kebutuhan. Proses continue tersebut dialami peserta didik saat 
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mengakses internet, peserta didik secara bertahap belajar mencari informasi di 

internet. 

7. Proses belajar memerlukan metode yang tepat.  

Penggunaan metode yang tepat dalam proses belajar mempunyai arti yang 

penting baik bagi peserta didik maupun pendidik. Dengan materi yang tepat 

akan membangkitkan motivasi belajar dalam diri peserta didik, sehingga 

proses transfer pengetahuan akan lebih cepat dilakukan. Dengan metode yang 

tepat pula pendidik berhasil menjadi fasilitator dari proses belajar yang 

terjadi. Penggunaan internet yang tepat bagi peserta didik merupakan suatu 

proses belajar yang harus diterapkan agar memiliki manfaat bagi peserta 

didik. 

8. Belajar memerlukan minat dan perhatian peserta didik. 

Proses belajar membutuhkan minat dan perhatian peserta didik untuk dapat 

menyerap materi yang disampaikan. Tugas seorang pendidik yang harus 

membangkitkan minat manusia dalam mengembangkan, menambah 

pengetahuan, dan mengikuti perkembangan di segala bidang kehidupan. 

Internet dapat menarik minat dan perhatian peserta didik, kehadiran internet 

sangat berpengaruh terhadap minat belajar peserta didik. 

Prinsip ini mengacu pada empat pilar pendidikan yang universal yaitu 

belajar mengetahui (learning to know), belajar yang melakukan/berkarya 

(learning to do ), belajar menjadi diri sendiri (learning to be ), dan belajar hidup 

dalam kebersamaan secara harmonis  (learning to live together). Empat pilar 
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pendidikan tersebut akan memupuk tumbuhnya kemandirian dan berkurangnya 

ketergantungan siswa terhadap guru yang bersifat adaptif dan proaktif.  

Pemikiran tentang belajar berdasarkan pendekatan kontekstual 

meliputi empat unsur yaitu, proses belajar, transfer belajar, peserta didik sebagai 

pembelajar, dan pentingnya lingkungan pembelajar. 

1. Proses Belajar 

a. Belajar tidak hanya sekedar menghafal. Peserta didik harus 

mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. 

b. Anak belajar dari mengalami. Anak mencatat sendiri pola-pola bermakna 

dari pengetahuan baru, dan bukan diberi begitu saja oleh guru. 

c. Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang itu 

terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang 

sesuatu persoalan (subject matter). 

d. Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau 

proposisi yang terpisah, tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat 

diterapkan. 

e. Manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi 

baru. 

f. Peserta didik perlu dibiasakan memecahkan masalah, menemukan 

sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. 

g. Proses belajar dapat mengubah struktur otak.  

Perubahan struktur otak itu berjalan terus seiring dengan perkembangan 

organisasi pengetahuan dan keterampilan seseorang. Untuk itu perlu 
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dipahami, strategi belajar yang salah dan terus-menerus dipajankan dan 

mempengaruhi struktur otak, yang pada akhirnya mempengaruhi cara 

seseorang berperilaku. 

2. Transfer Belajar 

a. Pembelajaran kontekstual bertujuan membekali peserta didik 

pengetahuan yang fleksibel dapat diterapkan/ditransfer permasalahan ke 

permasalahan lain dan dari satu konteks ke konteks yang lain. Transfer 

adalah kemampuan untuk berfikir dan berargumentasi tentang situasi 

baru dalam penggunaan pengetahuan awal. Transfer dapat juga di dalam 

suatu konteks melalui pemberian tugas yang terkait dengan materi 

pelajaran, atau antar dua atau lebih konteks di ilmu pengetahuan 

diperlukan dalam suatu situasi tertentu, dan kemudian digunakan di  

dalam konteks yang lain.   

b. Peserta didik belajar dari mengalami sendiri, bukan dari pemberian orang 

lain. 

c. Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas 

(sempit), sedikit demi sedikit. 

d. Penting bagi peserta didik tahu „untuk apa‟ ia belajar, dan „bagaimana‟ ia 

menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu. 

3. Peserta didik sebagai pembelajar 

a. Manusia mempunyai kecendrungan untuk belajar dalam bidang tertentu, 

dan seorang anak mempunyai kecendrungan untuk belajar dengan cepat 

hal-hal baru. 
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b. Strategi belajar itu penting. Anak dengan mudah mempelajari sesuatu 

yang baru. Akan tetapi, untuk hal-hal yang sulit, strategi belajar sangat 

penting. 

c. Peran orang dewasa (pendidik) membantu menghubungkan antara „yang 

baru‟ dengan yang sudah diketahui. 

d. Tugas pendidik memfasilitasi: agar informasi baru bermakna, memberi 

kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide mereka 

sendiri, dan menyadarkan pendidik untuk menerapkan strategi mereka 

sendiri. 

4. Pentingnya Lingkungan Belajar 

a. Belajar efektif itu dimulai dari lengkungan belajar yang berpusat pada 

peserta didik (student centered learning). Misalnya, dari “guru akting di 

depan kelas, siswa menonton” ke “siswa akting bekerja dan berkarya, 

guru mengarahkan”. 

b. Pengajaran harus berpusat pada „bagaimana cara‟ peserta didik  

menggunakan pengetahuan baru mereka. Strategi belajar lebih 

dipentingkan dibandingkan hasilnya. 

c. Umpan balik amat penting bagi peserta didik, yang berasal dari proses 

penilaian (assessment) yang benar. 

d. Menumbuhkan komunitas belajar dalam bentuk kerja kelompok penting. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah mencari 

makna dengan menghubungkan pengalaman awal siswa dengan materi yang 

sedang dipelajari dan belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, bukan 
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merupakan kegiatan mengumpulkan fakta dan bukan suatu hasil atau tujuan, tetapi 

merupakan pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian baru.  

Sumber belajar (learning resources) adalah semua sumber baik berupa 

data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam 

belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah 

peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. 

Beberapa pengertian sumber belajar menurut Hamalik dalam Priyadi 

(1998:24) adalah sebagai berikut. 

a. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai 

bahan/acuan dalam menambah pengetahuan dan kemampuan peserta didik. 

b. Sumber belajar adalah suatu sistem atau perangkat materi yang sengaja 

diciptakan atau disiapkan dengan maksud memudahkan peserta didik  (siswa) 

belajar. 

c. Sumber belajar dapat berupa perangkat keras yang biasa disebut alat bantu ajar 

dan perangkat lunak disebut bahan ajar. 

 Secara garis besarnya, terdapat dua jenis sumber belajar yaitu: 

a. Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design), yakni sumber 

belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen 

sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan 

bersifat formal.  

b. Sumber belajar yang dimanfaatkan (learning resources by utilization), yaitu 

sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan 
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keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan dan dimanfaatkan untuk 

keperluan pembelajaran. 

 Dari kedua macam sumber belajar, sumber-sumber belajar dapat 

berbentuk:  

a. Pesan: informasi, bahan ajar; cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya. 

b. Orang: guru, instruktur, siswa, ahli, nara sumber, tokoh masyarakat, pimpinan 

lembaga, tokoh karier dan sebagainya. 

c. Bahan: buku, transparansi, film, slides, gambar, grafik yang dirancang untuk 

pembelajaran, relief, candi, arca, komik, dan sebagainya. 

d. Alat/perlengkapan: perangkat keras, komputer, internet, radio, televisi, 

VCD/DVD, kamera, papan tulis, generator, mesin, mobil, motor, alat listrik, 

obeng dan sebagainya. 

e. Pendekatan/metode/teknik: disikusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi, 

permainan, sarasehan, percakapan biasa, diskusi, debat, talk show dan 

sejenisnya. 

f. Lingkungan: ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, teman, kebun, pasar, 

toko, museum, kantor dan sebagainya. 

Ciri-ciri belajar berdasarkan sumber antara lain: 

a. Memanfaatkan sepenuhnya segala sumber informasi sebagai sumber bagi 

pelajaran termasuk alat audio visual dan memberikan kesempatan untuk 

merencanakan kegiatan belajar dengan mempertimbangkan sumber-sumber 

yang tersedia. Hal ini bukan berarti bahwa pengajaran berbentuk ceramah 

ditiadakan. 
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b. Belajar berdasarkan sumber berusaha memberikan pengertian kepada siswa 

tentang luas dan aneka ragamnya sumber-sumber informasi yang dapat 

dimanfaatkan untuk belajar. Sumber-sumber itu berupa sumber dari 

masyarakat dari lingkungan berupa manusia, perpustakaan, alat dan media 

audiovisual. Manfaat sumber belajar menurut Rohani (1997:46) adalah 

memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta 

didik dan dapat memberi motivasi yang positif, apabila diatur dan 

direncanakan pemanfaatannya secara tepat. 

 Menurut Association for Educational Communications and 

Technology sumber pembelajaran adalah segala sesuatu atau daya yang dapat 

dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, 

untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi tujuan pembelajaran. Sumber pembelajaran dapat dikelompokan menjadi 

dua bagian: 

1. Sumber pembelajaran yang sengaja direncanakan (learning resources by 

design), yakni semua sumber yang secara khusus telah dikembangkan sebagai 

komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang 

terarah dan bersifat formal; dan 

2. Sumber pembelajaran yang karena dimanfaatkan (learning resources by 

utilization), yakni sumber belajar yang tidak secara khusus didesain untuk 

keperluan pembelajaran namun dapat ditemukan, diaplikasikan, dan 

dimanfaatkan untuk keperluan belajar-salah satunya adalah media massa. 
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 Media massa adalah suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada 

sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melewati media cetak 

atau elektronik, sehingga pesan informasi yang sama dapat diterima secara 

serentak dan sesaat. Pengertian “dapat” di sini menekankan pada pengertian, 

bahwa jumlah sebenarnya penerima pesan informasi melalui media massa pada 

saat tertentu tidaklah esensial. Hal yang utama ialah “The communicator is a 

social organization capable or reproducing the message and sending it 

simultaneously to large number of people who are spartially separated”. Adapun 

bentuk media massa, secara garis besar, ada dua jenis, yaitu: media cetak (surat 

kabar dan majalah, termasuk buku-buku) dan media elektronik (televisi dan radio, 

termasuk internet) (Mangkoesaputro, 2004:1). 

 Berdasarkan kajian pustaka di atas menunjukkan bahwa peningkatan 

kualitas pendidikan di perguruan tinggi dapat ditempuh melalui berbagai cara, 

antara lain: peningkatan kompetensi dosen, peningkatan muatan kurikulum, 

peningkatan kualitas pembelajaran dan penilaian hasil belajar, peningkatan bekal 

ketrampilan mahasiswa, penyediaan bahan ajar yang memadai, dan penyediaan 

sarana belajar. Ketersediaan bahan ajar dan sarana belajar merupakan faktor 

penting dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Namun demikian 

sering kali bahan ajar yang ada di perpustakaan tidak mampu memenuhi 

kebutuhan belajar mahasiswa, sehingga perlu memanfaatkan sumber belajar yang 

lain. Salah satu sumber belajar yang dapat digunakan oleh mahasiswa secara 

mandiri adalah jaringan internet. Untuk itu, bekal ketrampilan mahasiswa 

khususnya dalam memanfaatkan teknologi internet sangat diperlukan. 
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 Melalui internet, mahasiswa dapat mengakses berbagai informasi dan ilmu 

pengetahuan sesuai kebutuhan yang relevan dengan subjek mata kuliah.  Sehingga 

pemanfaatan jaringan internet sebagai sumber belajar, akan membantu 

mempermudah dan mempercepat penyelesaian tugas-tugas perkuliahan, termasuk 

penyelesaian tugas akhir. Oleh karena itu, dosen sebagai motivator dan 

dinamisator dalam pembelajaran hendaknya memberi dorongan serta menciptakan 

kondisi agar mahasiswa dapat secara aktif menemukan ilmu pengetahuan baru 

melalui pemanfaatan teknologi internet. 

 

E.  Internet Sebagai Media Pendukung dalam Perkuliahan 

Penggunaan teknologi komputer dalam bidang pendidikan bukanlah suatu 

yang baru. Informasi yang deras masuk di Indonesia telah membawa teknologi 

baru yang dapat mengubah sistem pendidikan Indonesia dari cara lama menjadi 

lebih modern. Teknologi-teknologi tersebut dapat memudahkan lagi dalam 

pembelajaran di Indonesidapat menikmati pendidikan. Metoda talk and chalk a. 

Teknologi internet hadir sebagai media multifungsi. Komunikasi melalui internet 

dapat dilakukan secara interpersonal (misalnya e-mail dan chatting) atau secara 

masal, yang dikenal dengan one to many communication (mailing list).  

Teknologi internet menunjang peserta didik yang mengalami kterbatasan 

ruang dan waktu. Arus Penggunaan internet untuk keperluan pendidikan yang 

semakin meluas terutama di negara-negara maju, merupakan fakta yang 

menunjukkan bahwa dengan media ini memang dimungkinkan 

diselenggarakannya proses belajar mengajar yang lebih efektif. Hal ini terjadi 
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karena dengan sifat dan karakteristik internet yang cukup khas, sehingga 

diharapkan bisa digunakan sebagai media pembelajaran sebagaimana media lain 

telah dipergunakan sebelumnya seperti radio, televisi, CD-ROM Interaktif dan 

lain-lain. 

Sebagai media yang diharapkan akan menjadi bagian dari suatu proses 

belajar mengajar di perguruan tinggi, internet harus mampu memberikan 

dukungan bagi terselenggaranya proses komunikasi interaktif antara dosen dengan 

mahasiswa sebagaimana yang dipersyaratkan dalam suatu kegiatan pembelajaran. 

Kondisi yang harus mampu didukung oleh internet tersebut terutama berkaitan 

dengan strategi pembelajaran yang akan dikembangkan, yang jika dijabarkan 

secara sederhana, bisa diartikan sebagai kegiatan komunikasi yang dilakukan 

untuk mengajak mahasiswa mengerjakan tugas-tugas dan membantu mahasiswa 

dalam memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan dalam rangka mengerjakan 

tugas-tugas tersebut. 

Strategi pembelajaran yang meliputi pengajaran, diskusi, membaca, 

penugasan, presentasi dan evaluasi, secara umum keterlaksanaannya tergantung 

dari satu atau lebih dari tiga mode dasar dialog/komunikasi sebagai berikut: 

1. Dialog/komunikasi antara dosen dan mahasiswa 

2. Dialog/komunikasi antara mahasiswa dengan sumber belajar 

3. Dialog/komunikasi di antara mahasiswa 

Apabila ketiga aspek tersebut bisa diselenggarakan dengan komposisi yang serasi, 

maka diharapkan akan terjadi proses pembelajaran yang optimal. 
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Dengan demikian terlihat bahwa secara nyata internet memang akan bisa 

digunakan dalam mendukung perkuliahan di perguruan tinggi, karena memiliki 

karakteristik yang khas yaitu: 

1. Sebagai media interpersonal dan juga sebagai media massa yang 

memungkinkan terjadinya komunikasi one-to-one maupun one-to-many. 

2.  Memiliki sifat interaktif 

3. Memungkinkan terjadinya komunikasi secara sinkron (synchronous) maupun 

tertunda (asynchronous), sehingga memungkinkan terselenggaranya ketiga 

jenis dialog atau komunikasi yang merupakan salah satu syarat 

terselenggaranya suatu proses belajar mengajar. 

Menurut Purnomo (1996:21), internet menawarkan beberapa kesempatan 

untuk diraih yang antara lain yaitu:  

1.   Bagi peserta didik, internet menawarkan kesempatan untuk: 

a. Belajar sendiri secara cepat untuk: 

1) Meningkatkan pengetahuan 

2) Belajar berinteraksi 

3) Mengembangkan kemampuan di bidang penelitian 

b. Memperkaya diri dalam hal: 

 1)   Meningkatkan komunikasi dengan mahasiswa lain 

 2)   Meningkatkan kepekaan akan permasalahan yang ada diseluruh   

dunia 

2.   Bagi para staf pengajar internet menawarkan kesempatan untuk: 

a. Pengembangan professional dalam hal: 
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1) Meningkatkan pengetahuan 

2) Berbagi sumber diantara rekan sejawat 

3) Bekerjasama denga staf-staf pengajar dari luar negeri 

4) Mengatur komunikasi secara teratur 

b. Sumber bahan  mengajar dalam  hal: 

1) Mengakses rencana belajar mengajar dan metodologi baru 

2) Bahan baku dan bahan jadi cocok untuk segala bidang pelajaran 

3) Mengumumkan dan berbagi sumber 

Pengaruh teknologi dalam pendidikan memunculkan sejumlah besar 

sumber belajar yang tersedia bagi mahasiswa. Fenomena ini menunjukkan bahwa 

dosen bukan lagi satu-satunya sumber informasi. Suatu tipe pendidikan yang lebih 

luwes dibutuhkan bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri mereka sendiri 

secara maksimal dengan menggunakan semua sumber yang dapat mereka peroleh. 

Mereka juga memilih bagaimana belajar berarti mereka dapat merencanakan 

sendiri target belajarnya, melakukan revisi atau balik kembali kepada materi 

sebanyak yang dibutuhkannya. Hal ini merupaka fakta bahwa mahasiswa 

mempunyai kontrol lebih besar atas cara mereka belajar, dengan dosen 

memainkan peran sebagai fasilitator proses belajar. 

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa internet bukanlah pengganti 

sistem pendidikan. Kehadiran internet lebih bersifat suplementer dan pelengkap. 

Metoda konvensional tetap diperlukan, hanya saja dapat dimodifikasi ke bentuk 

lain. Penggunaan internet dalam proses pengajaran dan pembelajaran antara lain 

sebagai berikut (Suryadi, 1997:23): 
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1. Internet bertindak sebagai sumber dan alat bantu dalam pembelajaran. 

2. Komputer dan internet tidak mengubah peranan pengajar, sebaliknya pengajar 

akan senantiasa meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang IT. 

3. Penggunaan komputer dan internet dapat mengurangi beban pengajar dan 

pelajar dalam pencarian informasi. 

 

F.   Keuntungan Pencarian Informasi Melalui Internet 

Informasi penting yang tersedia di internet jumlahnya terus meningkat. Ini 

mencakup berbagai arsip gratis dan arsip umum, katalog perpustakaan, layanan 

pemerintah, dan berbagai pangkalan data komersial. Internet dapat membantu 

membuat keputusan yang tepat. Internet memungkinkan orang untuk berbicara; 

setiap orang mempunyai pendapat, dan semua pendapat itu bermuara pada 

internet. Internet di sini berperan sebagai sebuah laporan pelanggan 

berkesinambungan, dengan setiap orang secara tak henti-hentinya 

menyumbangkan pandangan,  pengalaman,  rekomendasi,   dan  peringatan.     

Internet adalah perkakas sempurna untuk menyiagakan dan mengumpulkan 

sejumlah besar orang secara elektronis. Informasi mengenai suatu peristiwa 

tertentu dapat ditransmisikan secara langsung sehingga membuatnya menjadi 

suatu piranti meriah yang sangat efektif. Keuntungan lain yang bisa diperoleh dari 

pengaksesan informasi melalui internet yaitu: 

1. Informasi yang didapatkan lebih cepat dan murah dengan aplikasi: e-mail, 

www, newsgroup, FTP, gopher dan Iain-lain. 

2. Mengurangi biaya kertas dan biaya distribusi, contoh: koran masuk, internet, 



30 

 

majalah, brosur dan Iain-lain. 

3. Sebagai media promosi, contoh: image company, pengenalan dan pemesanan 

produk. 

4. Dokumen (full text) 

5. Menyediakan informasi beasiswa 

6. Mengetahui informasi lowongan pekerjaan tidak hanya untuk instansi di 

Indonesia tapi di seluruh dunia 

7. Menawarkan kursus yang menerbitkan newsletter dan perlindungan untuk 

pemakaian yang luas (internet based educational initiatives).  

8. Ensiklopedia di web 

Dengan fasilitas pelayanan www pengguna dapat memasuki berbagai 

ensiklopedia umum yang menyimpan informasi tentang banyak hal. Berikut 

beberapa daftar ensiklopedia di internet: 

a. Encyclopedia Britannica (http://www.eb.com/eb.html) 

b. Global Encyclopedian (http://204.32.221.16/) 

c. Internet Encyclopedia (http://www.cs.uh.edu/~clifton/encyclopedia.html) 

9. Mematenkan penemuan di web 

a. Campus view (http://www.kspress.com/~cvtwhs.html) 

b. Australian internet newspaper (http://www.zeta.org.au/boyden/paper.html) 

10. Majalah kampus di internet. 

11. Merujuk referensi dari internet. 

E-learning  merupakan sebuah proses pembelajaran yang berbasis 

elektronik. Salah satu media yang digunakan dalam proses pembelajaran ini 

http://www.eb.com/eb.html
http://204.32.221.16/
http://www.cs.uh.edu/~clifton/encyclopedia.html
http://www.kspress.com/~cvtwhs.html
http://www.zeta.org.au/~boyden/paper.html
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adalah jaringan komputer, sehingga memungkinkan untuk dikembangkan dengan 

berbasis web yang kemudian dikembangkan lagi melalui akses internet yang juga 

disebut Internet Enabled Learning. Penyajian e-Learning berbasis web 

memungkinkan informasi perkuliahan menjadi real time dan bersifat interaktif. 

UNNES merupakan perguruan tinggi yang juga menyediakan pembelajaran 

melalui nternet yaitu ILMO. ILMO  (Increasing Learning Motivation) merupakan 

situs e-Learning berbasis internet yang dikembangkan Universitas Negeri 

Semarang untuk menunjang kegiatan akademik. Situs e-Learning ILMO ini dapat 

diakses melalui alamat: http://ilmo.unnes.ac.id. 

 Secara umum ILMO memiliki 6 bagian yaitu :  

1. Form login  

Form login berada pada bagian paling atas  (header) yang terdiri dari Form  

username dan password. Untuk dapat mengakses dan melakukan aktifitas di 

situs ILMO pengguna diharuskan untuk login terlebih dahulu. Akun untuk 

login ke ILMO telah terintegrasi dengan akun Sikadu, sehingga username dan 

password yang digunakan untuk login ke ILMO adalah username dan  

password yang digunakan untuk login ke Sikadu. Setiap perubahan yang anda 

lakukan di Sikadu secara otomatis juga akan merubah akun anda di ILMO.  

2. Menu umum  

Menu umum digunakan untuk menelusuri mata kuliah yang dikategorikan 

berdasarkan fakultas, link menuju web fakultas dan internal Unnes serta 

petunjuk penggunaan ILMO untuk dosen dan mahasiswa.   

 

http://ilmo.unnes.ac.id/
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3. Sidebar  

Pada bagian sidebar pengunjung dapat melihat beberapa informasi antara lain 

menu utama, mata kuliah teraktif dan pengguna (user) teraktif yang 

diperbaharui setiap minggunya.  

4. Rightbar  

Rightbar terdiri dari kalender, informasi pengguna yang sedang online, 

berkomunikasi dengan admin dan jam server. Jam server ini berguna untuk 

membantu mahasiswa terutama dalam mengerjakan tugas yang waktunya 

dibatasi.   

5. Informasi umum  

Informasi terbaru yang dikirimkan oleh admin dan dosen dapat dilihat pada 

bagian Informasi Umum. Informasi ini dapat berupa informasi perkuliahan 

maupun informasi lainnya yang bersifat akademis.  

6. Kategori mata kuliah  

Untuk mempermudah dosen dan mahasiswa mengelola dan mengakses mata 

kuliah pada prodi tertentu maka daftar mata kuliah dapat diakses pada link 

prodi yang ditampilkan pada halaman utama. Mata kuliah ini dikelompokkan 

berdasarkan prodi per fakultas.  

ILMO sangat membantu mahasiswa dalam perkuliahan, terutama dalam 

mengakses informasi yang berhubungan dengan mata kuliah tertentu. Dalam ILMO 

mahasiswa dapat mempelajari materi perkuliahan yang dibuat dosen, selain itu 

ILMO juga memfasilitasi mahasiswa dan dosen dalam melakukan diskusi terhadap 

materi perkuliahan.  
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

A.  Desain Penelitian  

 Penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Belajar 

Mahasiswa PPKn FIS UNNES” merupakan penelitian yang menggunakan 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/ 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2004:3). Pada 

penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yang telah ada, sehingga 

hasil penelitian yang penulis lakukan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat 

dipergunakan untuk menjawab masalah yang akan diteliti. 

 

B.  Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan 

ditetapkan lokasi penelitian, akan dapat memudahkan mengetahui tempat di mana 

suatu penelitian dilakukan. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di 

Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati. 

 

C.  Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan pokok persoalan yang menjadi pusat perhatian 

dalam penelitian. Ada dua macam tujuan dari penetapan fokus penelitian, yaitu: 

1. Penetapan fokus dapat membatasi studi. 
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2. Penetapan fokus dapat berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi 

atau memasukkan-mengeluarkan informasi yang diperoleh (Moleong, 

2004:94). 

 Penelitian dengan tema pemanfaatan internet sebagai sumber belajar 

mahasiswa PPKn FIS UNNES menekankan fokus penelitian pada beberapa hal, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Cara mahasiswa dalam memanfaatkan internet. (Ada banyak cara yang 

dilakukan mahasiswa dalam memanfaatkan internet, misalnya menggunakan 

area hotspot yang ada dilingkungan kampus untuk mengakses internet, 

menggunakan modem dalam mengakses internet atau mendatangi warnet yang 

menyediakan fasilitas internet). 

2. Pemanfaatan internet sebagai sumber belajar. (Pemanfaatan internet bagi 

mahasiswa sebagai sumber belajar digunakan untuk mengakses berbagai 

informasi  yang berhubungan dengan pembelajaran yang dilakukan di kampus, 

hal iu dilakukan dalam mendukung proses perkuliahan baik dalam memenuhi 

tugas dari dosen ataupun sebagai tambahan informasi dalam perkuliahan). 

3. Faktor yang pendukung mahasiswa dalam menggunakan internet sebagai 

sumber belajar. (Banyak faktor yang menjadi pendukung mahasiswa dalam 

memanfaatkan internet sebagai sumber belajar. Faktor tersebut meliputi faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal misalnya, keinginan mahasiswa 

sendiri untuk menambah informasi dan pengetahuan yang berhubungan 

dengan mata kuliah. Sedangkan faktor eksternal misalnya, adanya tugas dari 

dosen yang mengharuskan mahasiswa mengakes internet). 
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D. Sumber Data 

1. Jenis data 

 Sejalan dengan tujuan penelitian serta pendekatan yang digunakan, maka 

jenis data yang digunakan dalam penelitian ini lebih banyak berbentuk kata-kata, 

tingkah laku atau tindakan serta fenomena-fenomena yang dihimpun merupakan 

bagian yang tidak dipisahkan dengan pemanfaatan internet. 

2. Sumber data 

 Sumber data utama dalam penelitian ini adalah mahasiswa PPKn FIS  

UNNES. Selain sumber utama terdapat sumber pendukung lainnya yaitu buku 

referensi, internet, dokumen foto dan hasil wawancara dengan responden. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik  Wawancara 

 Wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer), 

yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai, yaitu orang yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2008:186). Wawancara 

digunakan untuk mengungkap data tentang pemanfaatan internet sebagai sumber 

belajar mahasiswa PPKn FIS UNNES di Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati. 

 Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari responden yang 

berkaitan tentang pemamfaatan internet sebagai sumber belajar. Hasil wawancara 

yang diperoleh digunakan sebagai data kualitatif dan dianalisis dalam 

pembahasan. Dalam teknik wawancara ini, peneliti melakukan wawancara dengan 

mahasiswa dan wawancara dilakukan secara langsung di kampus.  
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2.  Teknik Pengamatan (Observasi) 

 Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pemanfaatan secara tematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan 

yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa  

observasi yang berada pada objek yang diselidiki disebut observasi langsung. 

(Rachman, 1999:77). Observasi dilakukan di kampus FIS UNNES tepatnya di 

depan jurusan HKn. Dalam observasi ini peneliti  mengamati mahasiswa dalam 

memanfaatkan internet sebagai sumber belajar serta pola pemanfaatan internet.  

 

F. Keabsahan Data 

 Pemeriksaan terhadap keabsahan  data merupakan salah satu yang sangat 

penting di dalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari 

hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan 

terhadap keabsahan data secara cermat dengan teknik yang tepat dapat diperoleh 

hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai 

segi.  

 Untuk mendapatkan validitas data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data, triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu  

(Moleong, 2004:178). Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan 

teknik pengumpulan data. 
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Denzin (dalam Moloeng, 2004), membedakan empat macam triangulasi 

diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan 

teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya 

menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi 

dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh 

langkah sebagai berikut : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

 

G.  Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya berlanjut, berulang, dan terus- 

menerus (Milles dan Huberman, 1992:20). Analisis data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Tahapan-

tahapan analisis data sebagai berikut: 



38 

 

1. Pengumpulan data. Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa 

adanya sesuai dengan hasil observasi di lapangan. 

2. Reduksi data. Yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 

penelitian. Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis dalam bentuk uraian 

rinci yang akan bertambah sejalan dengan bertambahnya waktu penelitian. 

Untuk itu data tersebut perlu direduksi, dirangkum, dipilah – pilah, difokuskan, 

dicari tema atau polanya. Langkah selanjutnya adalah menyusun data hasil 

reduksi dalam bentuk satuan-satuan. Satuan adalah bagian terkecil yang 

mengandung makna yang bulat dan dapat berdiri sendiri terlepas dari bagian 

yang lain. Setelah seluruh data penelitian tersusun dalam satuan-satuan, 

langkah penelitian selanjutnya adalah kategorisasi. Kategori adalah salah satu 

tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pikiran intuisi, 

pendapat ataupun kriteria tertentu.  

3. Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam 

pelaksanan penelitian, penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara 

yang utama bagi analisis kualitatif yang lebih valid. Penyajian data dapat 

dilakukan melalui berbagai macam visual misalnya; gambar, grafik, diagram, 

matrik dan sebagainya (Milles dan Huberman, 1992:17-18). 

4. Pengambilan keputusan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan 

bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh, sehingga kesimpulan yang 

diperoleh juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi data yaitu 

pemeriksaan tentang besar tidaknya hasil laporan penelitian. Kesimpulan 
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adalah tinjauan ulang pada catatan di lapangan, kesimpulan dapat ditinjau 

sebagai makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya dan kecocokannya yang merupakan validitasnya (Milles dan 

Huberman, 1992:19). Sejak awal peneliti mencari makna dari data yang 

diperoleh, untuk itu peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, 

persamaan, hal-hal yang sering muncul dan sebagainya. 

Tahapan analisis data kualitatif dapat dilihat dalam bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1.  Tahapan analisis data kualitatif, dalam Miles dan 

 Huberman , 1992:20. 

 

 

Keempat komponen saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan 

terkait. Pertama kali peneliti ke lapangan dengan mengadakan observasi atau 

wawancara yang merupakan tahap pengumpulan data. Karena data yang 

dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data. Setelah direduksi kemudian 

diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian 

data. Apabila ketiga hal tersebut sudah selesai dilakukan, maka diambil suatu 

keputusan atau verifikasi.  

Pengumpulan Data  

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyajian Data  Reduksi Data 

Penarikan 

Kesimpulan/Verifikasi  
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BAB IV       

 HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pemanfaatan internet oleh mahasiswa  

1. Pengenalan Internet 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa semua responden yang 

merupakan mahasiswa PPKn FIS UNNES telah mengenal internet. “Saya sudah 

mengenal internet, sejak SMA kelas 2 saya mulai mengenal internet, karena di 

sekolah ada mata pelajaran TIK dan dari situlah dikenalkan internet” (Hasil 

wawancara dengan Shoma Fajar pada hari Rabu, 9 Juni 2011) 

 

Ungkapan responden tersebut mewakili jawaban hasil wawancara dengan 

responden lainnya yang  merupakan mahasiswa PPKn FIS UNNES. Mereka 

menyatakan bahwa mereka telah mengenal internet dan sudah cukup lama 

menggunakan internet. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar mahasiswa 

telah mengenal internet sebelum mereka menjadi mahasiswa yaitu sewaktu duduk 

di bangku SMA. 

Kemampuan mahasiswa PPKn FIS UNNES dalam menggunakan internet 

ternyata juga tidak sama.  “Sejak SMP saya mengenal internet, saya mulai belajar 

internet di sekolah. Guru TIK saya yang pertama kali mengenalkan internet 

kepada saya.” (Hasil wawancara dengan Kristanto pada hari Rabu, 9 Juni 2011) 

Ungkapan yang serupa juga disampaikan oleh Aditya, yaitu sebagai 

berikut, “Saya mengenal internet dari sekolah, internet membantu saya dalam 

40 
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proses pembelajaran di sekolah.” (Hasil wawancara dengan Aditya pada hari 

Rabu, 9 Juni 2011) 

Proses belajar untuk mengenal dan menggunakan internet yang ada di 

kalangan mahasiswa PPKn FIS UNNES berdasarkan hasil wawancara didominasi 

dari sekolah atau guru. Sekolah atau guru merupakan lembaga yang memiliki 

peran penting dalam memperkenalkan interenet. Kurikulum pendidikan saat ini 

telah memasukkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 

pembelajaran, sehingga peserta didik mendapat pengetahuan tentang internet saat 

duduk di bangku sekolah menengah. Tidak heran jika saat ini banyak pelajar SMP 

atau SMA yang mahir dalam menggunakan komputer maupun dalam mengkases 

internet. Selain itu, tuntutan tugas dari guru saat di sekolah untuk mengakses 

informasi melalui internet membuat siswa mau tidak mau harus  mengenal dan bisa 

mengoperasikan komputer serta internet. Hal tersebut membuktikan bahwa peran 

sekolah dalam memperkenalkan internet sangat tinggi.  

Selain peran sekolah, teman merupakan orang yang dekat dengan kita, juga 

memiliki peran dalam kehidupan kita. Dalam pengenalan internet pun, peran teman 

juga sangat besar. Bermula dari tidak tahu tentang internet, maka teman akan 

mengajari kita untuk mengetahui penggunaan internet, baik dari cara mengakses 

atau mendapatkan informasi serta memberitahukan tentang seluk-beluk internet 

yang belum kita ketahui.  
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2. Motivasi  Penggunaan Internet 

Tuntutan perkuliahan yang mendorong mahasiswa untuk menggunakan 

internet tentunya merupakan sebuah hal yang wajar. Akan tetapi hasil wawancara 

yang diperoleh dari responden menunjukkan kenyataan bahwa rasa ingin tahu 

menjadi motivasi utama yang mendorong mereka untuk menggunakan internet. 

Analisis terhadap hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian responden 

mengatakan bahwa motivasi mereka menggunakan internet hanya didasarkan 

pada upaya mencari informasi. Pencarian informasi tersebut sebagian besar untuk 

membantu mahasiswa dalam mencari tugas mata kuliah tertentu. Berikut adalah 

petikan wawancara dengan Aran Satria mengenai motivasi penggunaan 

internet.“Saya menggunakan internet karena internet sangat membantu saya dalam 

mengakses informasi terutama informasi yang berhubungan dengan tugas mata 

kuliah.” (Hasil wawancara dengan Aran Satria pada hari Rabu, 9 Juni 2011) 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Shoma Fajar yang menyatakan bahwa 

internet sangat membantu untuk mencari sumber belajar. Banyaknya mahasiswa 

yang memanfaatkan internet sebagai sumber belajar mereka dikarenakan 

tersedianya berbagai macam sumber informasi yang dengan mudah dapat di akses. 

Sumber informasi tersebut tentunya berhubungan dengan tugas mata kuliah, 

dalam hal ini mahasiswa sangat terbantu dan merasakan manfaat dari penggunaan 

internet.  

Perkembangan jaman yang semakin hari semakin bertambah maju 

merupakan faktor yang melatarbelakangi mahasiswa dalam menggunakan 

internet. Tuntutan jaman menyebabkan mahasiswa selalu mengikuti 
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perkembangan teknologi yang ada, khususnya internet. Mahasiswa yang 

berpikiran kritis selalu mencoba hal-hal yang baru terutama yang berhubungan 

dengan internet, karena jika mahasiswa tidak mengikuti perkembangan teknologi 

maka mahasiswa akan tertinggal jauh dalam hal menguasai teknologi yang ada 

atau istilahnya “gaptek” (gagap teknologi).  

Motivasi menggunakan internet, yang ditunjukkan oleh mahasiswa PPKn 

FIS UNNES berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dapat 

dipicu oleh berbagai keperluan dan kebutuhan akan penggunaan internet itu 

sendiri yang juga cenderung berbeda. Upaya memenuhi kebutuhan rasa ingin tahu  

merupakan motivasi yang dominan yang di tunjukkan oleh mahasiswa PPKn FIS 

UNNES. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa PPKn 

FIS UNNES menyadari arti penting informasi. Tidak hanya itu kemudahan 

informasi yang disediakan oleh internet juga merupakan sebuah sarana efektif 

untuk memenuhi rasa keingintahuan akan informasi. Hal lain yang juga bisa 

ditafsirkan dari motivasi yang demikian bahwa mahasiswa PPKn FIS UNNES 

menggunakan internet tidak hanya di saat akan mengerjakan tugas-tugas 

perkuliahan saja, mereka juga tetap akan menggunakan internet karena internet 

sudah menjadi kebutuhan mereka akan informasi. 

 

3. Tempat Mengakses Internet 

Pemanfaatan sarana yang menyediakan jasa internet ternyata belum 

dioptimalkan oleh mahasiswa PPKn FIS UNNES. Dikatakan demikian sebab dari 

sekian banyak pusat pelayanan yang menyediakan layanan internet tidak 



44 

 

semuanya pernah dimanfaatkan. Berikut adalah petikan hasil wawancara dengan 

responden mengenai tempat mengakses internet. 

“Biasanya saya mengakses internet di lingkungan kampus dan warnet-

warnet terdekat yang ada di sekitar kampus. Kalau di kampus karena ada fasilitas 

hotspot, jadi saya manfaatkan untuk mengakses internet” (Hasil wawancara 

dengan Shoma Fajar pada hari Rabu, 9 Juni 2011) 

 

Hasil wawancara tersebut berbeda dengan hasil wawancara dengan Aditya, 

yaitu sebagai berikut. “Saya lebih sering mengakses di rumah dengan 

menggunakan computer dan jaringan internet yang ada di rumah.” (Hasil 

wawancara dengan  Aditya pada hari Rabu, 9 Juni 2011)  

 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, diketahui bahwa sebagian 

besar responden  sering mengakses internet dari warnet, dan mengakses internet 

dengan mengunakan laptop/PC komputer pribadi dan melalui Hp. Dari hasil 

wawancara ada 11 mahasiswa yang memiliki laptop atau computer serta modem. 

Umumnya responden cenderung memfokuskan warung internet atau “warnet” 

sebagai sarana pokok tempat untuk mengakses internet. Selain itu, responden  

juga mengakses internet pada saat di kampus, karena di sekitar kampus tersedia 

area hotspot. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak semua tempat yang 

menyediakan fasilitas layanan internet dimanfaatkan oleh mahasiswa PPKn FIS 

UNNES. Hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa kampus yang 

meliputi perpustakaan ternyata belum memainkan peran sebagaimana seharusnya,  

sebab masih sedikit  mahasiswa yang mengakses internet di kampus atau dalam hal 

ini di perpustakaan. Sedikitnya pemanfaatan internet di perpustakan dapat 
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disebabkan kurangnya jumlah komputer yang dapat menampung banyaknya 

kebutuhan mahasiswa  akan internet. Meskipun di kampus telah disediakan 

fasilitas hotspot area, akan tetapi tidak semua mahasiswa PPKn FIS UNNES dapat 

memanfaatkan fasilitas tersebut, karena hanya sebagian kecil dari mahasiswa yang 

mempunyai laptop sendiri.  

Warnet atau warung internet adalah tempat yang paling banyak dikunjungi 

mahasiswa dalam mengakses informasi melalui internet. Banyaknya warnet di 

sekitar kampus tentunya sangat membantu mahasiswa dalam hal mencari tugas 

yang membutuhkan jaringan internet. Selain itu, persaingan antar warnet yang 

menyediakan berbagai fasilitas dan biaya yang murah meyebabkan mahasiswa 

yang tidak memiliki laptop dan modem yang dapat dikoneksikan  ke internet 

menjadi alternatif pilihan bagi mahasiswa.  

 

4. Frekuensi Penggunaan 

Selain tempat mengakses internet, hal lain yang juga kiranya perlu 

diamati dalam melihat penggunaan internet sebagai sarana pemenuhan kebutuhan 

akan informasi di kalangan mahasiswa khususnya mahasiswa PPKn FIS UNNES 

adalah frekuensi penggunaan. Ketidakoptimalan dalam memanfaatkan internet 

tentunya juga dipengaruhi oleh muatan interaksi antara mahasiswa dengan internet 

sebagai sumber informasi. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh   

diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa PPKn FIS UNNES sering mengakses 

internet.  
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Penggunaan yang demikian tinggi tentunya terjadi dikarenakan faktor 

tertentu. Faktor yang mungkin mempengaruhi penggunaan internet di kalangan 

mahasiswa PPKn FIS UNNES antara lain yaitu banyak sedikitnya waktu yang 

dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki waktu luang 

yang banyak biasanya lebih sering mengakses internet daripada mahasiswa yang 

sedikit memiliki waktu luang. Banyaknya waktu yang dimiliki mahasiswa 

biasanya mahasiswa tersebut adalah mahsiswa semester 8 ke atas, mahasiswa ini 

banyak memiliki waktu luang karena mereka hanya mengikuti beberapa mata 

kuliah saja. Sama halnya dengan mahasiswa semester baru yang waktunya lebih 

sedikit, frekuensi mahasiswa ini dalam mengakses internet juga lebih sering. Hal 

tersebut mereka lakukan untuk membantu mereka dalam mengerjakan tugas-tugas 

mata kuliah yang diberikan dosen. Mereka mempunyai waktu singkat, sehingga 

mereka sangat sering mengakses internet. 

 “Saya sering mengakses internet. Hampir setiap hari saya menggunakan 

internet. Biasanya saya menggunakan internet dalam seminggu 3 sampai 5 atau 6 

kali.  Biasanya setiap kali mengakses sekitar 2 sampai 3 jam, kadang hanya 1 jam 

saja yang penting tugas yang saya cari sudah ketemu” (Hasil wawancara dengan  

Shoma Fajar pada hari Rabu, 9 Juni 2011) 

 

Berdasarkan analisis terhadap jawaban responden yang diperoleh melalui 

hasil wawancara, diperoleh gambaran  bahwa frekuensi penggunaan internet dalam 

waktu satu  minggu menggunakan internet  berkisar 3-5 kali. Waktu tersebut akan 

menjadi berguna bila dalam penggunaan kelancaran jaringan atau network terjalin 

dengan baik. Disamping itu, ada juga responden yang tidak mengetahui pasti 

berapa kali mereka menggunakan internet. Ketidaktahuan mereka sebenarnya 

lebih disebabkan tidak adanya pola penggunaan internet yang pasti. 
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Hasil wawancara dengan responden menyatakan bahwa waktu yang sering 

digunakan mahasiswa setiap mengakses internet adalah 1-2 jam. Hal tersebut 

dikarenakan mahasiswa mempunyai sedikit waktu untuk mengakses internet, 

sehingga mereka memanfaatkan waktu yang sedikit untuk mencari tugas-tugas 

yang diberikan, setelah tugas tersebut sudah didapatkan mereka segera 

menghentikan akses internet.  

Lain halnya dengan responden yang menghabiskan waktunya sampai 

berjam-jam untuk mengakses internet. Responden tersebut memiliki waktu luang 

yang banyak, sehingga responden dapat berlama-lama mengakses internet. 

Biasanya responden seperti ini menggunakan internet untuk berkomunikasi 

melalui jejaring sosial. Jejaring sosial yang ada saat ini menyebabkan sebagian 

besar orang menjadi betah berlama-lama di depan komputer untuk sekedar 

berkenalan atau mungkin bernostalgia dengan sahabat lama yang baru dijumpai 

lewat jejaring sosial. Selain karena banyaknya waktu luang, lamanya responden 

mengakses internet juga disebabkan karena jaringan internet yang tidak lancar. 

Terkadang dalam mengakses informasi dari internet untuk masuk ke link yang ada 

butuh waktu yang cukup lama, sehingga responden harus sabar dalam mengakses 

internet.   

“Hampir setiap hari saya mengakses internet, biasanya setiap mengakses 

internet membutuhkan waktu 2 sampai 3 jam lebih, kalau jaringan internetnya 

agak lambat bisa sampai 4 atau 5 jam.” (Hasil wawancara dengan Aran Satria 

pada hari Rabu, 9 Juni 2011) 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa 

kuantitas penggunaan internet dilakukan oleh mahasiswa PPKn FIS UNNES 
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ternyata tidak dibarengi dengan kualitas penggunaan yang memadai. Ini artinya, 

bahwa waktu yang dipergunakan oleh responden setiap kali penggunaan internet  

akses masih tergolong rendah dan masih jauh dari standar kebutuhan normal. 

Dikatakan demikian sebab untuk mendapatkan informasi yang relevan melalui 

penelusuran informasi terarah pada berbagai situs di internet memerlukan waktu 

relatif lama apalagi dengan kesibukan jaringan. 

Berdasarkan pengalaman yang pernah dirasakan Shoma menunjukkan 

bahwa  minimal yang dibutuhkan untuk mencari sebuah informasi yaitu dengan 

melakukan penelusuran yang benar dan akan memakan waktu setidaknya 3 - 5 

jam. Waktu yang demikian juga sering tidak memperoleh hasil maksimal bila 

tidak didukung oleh kapasitas jaringan yang memadai. Banyak penyebab yang bisa 

di jadikan sebagai alasan mengapa tingkat penggunaan internet oleh mahasiswa 

PPKn FIS UNNES rendah secara kualitas dan kuantitas, salah satu diantaranya 

adalah sempitnya waktu yang tersedia untuk melakukan penelusuran di internet 

untuk waktu yang ideal. 

 

5.   Pemanfaatan Fasilitas Internet 

Beragam fasilitas yang ada di internet memiliki kegunaan yang berbeda, 

namun pada gilirannya tetap bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan 

informasi. Dalam prakteknya tidak semua fasilitas yang tersedia dalam internet 

bisa dimanfaatkan secara maksimal. Ketidakbisaan tersebut lebih disebabkan 

kurangnya keahlian yang dimiliki oleh pengguna internet. Hal yang sama kiranya 

juga dialami oleh mahasiswa PPKn FIS UNNES. Beberapa fasilitas yang biasanya 
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tersedia di internet merupakan gerbang untuk melakukan penelusuran dan 

komunikasi berupa; web (www), e-mail, telnet, mailinglist, FTP, chatting dan 

sebagainya. Oleh sebagian pengguna umum, web merupakan fasilitas yang paling 

lazim dikenali dan dimanfaatkan. Ini dikarenakan hampir semua informasi yang 

ada di internet disediakan melalui website yang ada. 

Hasil wawancara tentang fasilitas yang sering diakses sebagai berikut:       

“Yang sering saya akses di internet yaitu facebook, google, detik.com, yahoo dan 

youtube.” (Hasil wawancara dengan Shoma Fajar pada hari Rabu, 9 Juni 2011) 

Hasil wawancara tersebut tidak jauh beda dengan hasil wawancara 

terhadap Aran Satria: “Saya sering mengakses facebook dan google,  selain itu 

kalu di warnet biasanya saya dahulukan mencari informasi yang berhubungan 

dengan tugas mata kuliah saya.” (Hasil wawancara dengan Aran Satria pada hari 

Rabu, 9 Juni 2011) 

Penggunaan setiap fasilitas oleh responden yang merupakan mahasiswa 

PPKn FIS UNNES sangat bervariasi.  Pemanfaatan facebook yang sangat tinggi 

dikarenakan jejaring sosial tersebut sangat digemari kalangan mahasiswa karena 

melalui facebook mereka dapat berinteraksi dengan orang lain, sehingga dapat 

membantu mereka dalam melakukan pencarian informasi melalui internet 

(Qomariyah, 2011). Facebook  merupakan situs jejaring sosial yang meyediakan 

banyak ruang bagi responden dalam berkomunikasi dengan orang lain, mencari 

teman-teman lama yang sudah tidak pernah bertemu, berkenalan dengan orang 

baru, bahkan facebook juga digunakan sebagai media iklan. Para pengguna akun 

facebook  mempunyai kebebasan dalam hal mengekspresikan dirinya, biasanya 



50 

 

pengguna facebook  akan membuat suatu tulisan pada wall  mereka tentang apa 

yang sedang mereka pikirkan. Dari tulisan tersebut maka setiap teman yang sudah 

berhubungan melalui facebook  dapat mengomentari apa yang ditulis tadi. 

Facebook juga digunakan sebagai media promosi bagi pemilik akun facebook.  

Dalam facebook sendiri setiap orang dapat  menawarkan berbagai macam produk, 

sehingga setiap teman atau orang yang memiliki akun facebook  dapat melihat dan 

mungkin akan tertarik dengan produk yang ditawarkan, sehingga facebook  

menjadi media alternatif bagi promosi produk baru. 

Proses pencarian data yang dibutuhkan oleh pengguna biasanya selalu 

diharapkan dengan adanya kesesuaian hasil yang ditemukan dengan kebutuhan 

yang diperlukan. Umumnya pengguna internet selalu berupaya agar hasil 

penelusuran temuan dengan kebutuhan akan berdampak pada tingkat kepuasan 

pemenuhan kebutuhaan itu sendiri. Kebutuhan akan sebuah informasi akan serta 

merta mendorong pengguna untuk terus berupaya melakukan pencarian ke 

berbagai situs, atau memformulasikan kosa kata yang benar, dengan harapan 

sistem dapat memberi respon yang baik terhadap permintaan itu dengan 

menjumlahkan sejumlah dokumen (Qomariyah, 2011).. Kondisi yang sama juga 

menjadi pertimbangan tersendiri bagi mahasiswa PPKn FIS UNNES dalam 

mencari informasi di internet.  

Tugas-tugas mata kuliah yang diberikan dosen merupakan faktor yang 

mendorong mahasiswa dalam mengakses internet. Sebagaian besar mahasiswa 

lebih suka saat mencari informasi yang berkaitan dengan tugas melalui internet 

dibandingkan mencari tugas melalui buku. Hal tersebut disebabkan kurangnya 
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waktu yang dimiliki responden untuk mencari tugas tersebut melalui buku yang 

tersedia di perpustakaan. Selain itu, fasilitas internet yang cepat dalam pencarian 

informasi sangat membantu mahasiswa dalam memanfaatkan waktu yang terbatas 

untuk mengerjakan tugas-tugas  yang   lain.  

Selain tugas mata kuliah, responden juga menyatakan selain menggunakan 

internet untuk mencari tugas, mereka juga menggunakan internet untuk mencari 

informasi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Seperti yang kita ketahui, 

ilmu pengetahuan di dunia setiap hari berkembang mengikuti perkembangan 

jaman yang ada. Banyaknya penemuan-penemuan di bidang pengetahuan maupun 

teknologi banyak yang di unggah melalui media internet. Tujuannya yaitu agar 

ilmu pengetahuan yang ada dapat diketahui oleh semua orang. Hal tersebut juga 

diungkapkan oleh Shoma Fajar. 

“Saat mengakses internet, yang sering saya akses selain facebook  saya 

juga mengakses google  untuk mencari tugas dan juga untuk mencari tahu 

informasi baru atau pengetahuan yang ada.” (Hasil wawancara dengan Shoma 

Fajar pada hari Rabu, 9 Juni 2011) 

 

Banyaknya mahasiswa yang mengakses internet untuk mencari tugas mata 

kuliah menunjukkan adanya relevansi informasi yang dicari dengan program studi 

mahasiswa PPKn FIS UNNES.  Tingkat relevansi yang dimaksudkan belum 

merujuk pada kebutuhan perkuliahan. Analisis terhadap tanggapan para responden 

menyangkut materi kuliah yang tersedia di internet menurut asal program studi 

responden juga menunjukkan hasil yang berbeda, dan sangat beragam hasilnya. 

Dari hasil wawancara memperlihatkan bahwa informasi yang diakses melalui 

internet berhubungan mata kuliah mahasiswa. Ini artinya, mahasiswa merasa 
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bahwa para dosen mereka memotivasi mahasiswa untuk menggunakan informasi 

yang ada di internet dalam mendukung kelancaran perkuliahan.  

Kelancaran mahasiswa dalam mengakses internet didukung oleh banyak 

faktor. Berdasarkan hasil data yang diperoleh  menyatakan bahwa banyak faktor 

yang mendukung mereka dalam mengakses internet. Faktor tersebut diantaranya 

yaitu: adanya fasilitas misalnya hotspot di area kampus, adanya tuntutan pencarian 

tugas mata kuliah serta kebutuhan akan informasi dan pengetahuan baru. 

Diketahui bahwa semua  responden menyatakan internet sangat bermanfaat bagi 

mereka. Manfaat yang mereka peroleh antara lain: mempermudah pencarian 

informasi, menambah pengetahuan, berita atau informasi yang disajikan selalu 

diperbarui, sebagai alat komunikasi dan membantu dalam mengerjakan tugas mata 

kuliah.  

 

B. Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Belajar 

Berdasarkan hasil  wawancara, didapatkan berbagai macam jawaban yang 

dikemukakan responden. Situs yang sering diakses responden yaitu jejaring sosial, 

google dan yahoo. Jejaring sosial menempati urutan yang paling banyak diakses, 

jejaring sosial yang diakses meliputi facebook dan twitter. Tingginya akses jejaring 

sosial disebabkan karena jejaring sosial merupakan media bagi responden untuk 

mengekspresikan diri mereka. Selain itu, dengan jejaring sosial responden dapat 

berkomunikasi dengan teman, kerabat maupun orang lain yang baru dikenal. Selain 

sebagai situs pertemanan, jejaring sosial juga berfungsi untuk media promosi 

berbagai macam produk maupun penawaran jasa (Qomariyah, 2011).. Tidak jarang 
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juga, jejaring sosial ini digunakan untuk sarana bagi pendidik dalam memberikan 

tugas kepada peserta didik atau mahasiswa. 

Selain jejaring sosial, google merupakan situs yang sering diakses. 

Melalui situs ini, responden dapat mencari berbagai macam informasi dan 

pengetahuan yang mereka cari. Hanya dengan mengetikkan  kata yang dicari pada 

search engine, maka akan muncul berbagai macam situs yang memuat kata 

tersebut. Biasanya, responden memanfaatkan google untuk membantu dalam 

mencari informasi yang berhubungan dengan tugas mata kuliah mereka. Dalam 

google juga tersedia ruang untuk berkomunikasi melalui layanan Gmail. Melalui 

layanan tersebut, responden dapat mengirimkan email kepada orang lain dan juga 

berkomunikasi dengan orang lain. Tidak jauh berbeda dengan google, yahoo juga 

merupakan situs yang banyak diakses responden. Pada umumnya, responden 

menggunakan situs ini untuk mengirimkan surat melalui email, selain surat juga 

tugas mata kuliah dikirim melalui email. Dalam situs ini juga memuat berbagai 

macam informasi, mulai dari hiburan, pengetahuan, teknologi dan masih banyak 

lagi.  

Sebagian besar responden mengemukakan bahwa situs yang sering 

mereka kunjungi atau akses berhubungan dengan mata kuliah responden. Dari 

hasil wawancara, dapat dilihat bahwa seluruh responden yaitu menyatakan bahwa 

situs-situs yang mereka akses berhubungan dengan mata kuliah mereka. “Saat 

mengakses internet, yang sering saya akses yaitu website yang berhubungan 

dengan tugas mata kuliah saya (Hasil wawancara dengan Shoma Fajar pada hari 

Rabu, 9 Juni 2011) 
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 Adanya keterkaitan situs dengan mata kuliah responden, maka situs 

tersebut merupakan alternatif sumber belajar bagi responden. Menurut 

Mangkoesaputro (2004:1), internet termasuk sumber belajar berbentuk media 

elektronik. Meskipun ada beberapa responden yang menyatakan internet bukan 

sumber belajar bagi mereka, namun sebagian besar responden  menyatakan 

internet adalah sumber belajar. Adanya internet, responden merasa lebih mudah 

dan cepat dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan mata kuliah 

khususnya bagi mahasiswa PPKn FIS UNNES. Adapun alasan responden tidak 

menjadikan internet sebagai sumber belajar karena responden menganggap bahwa 

sumber belajar yang utama menurut mereka adalah buku. Pada bab sebelumnya, 

dijelaskan bahwa sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang 

dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik 

secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik 

dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu (Qomariyah, 

2011)..  

 Internet adalah sumber belajar yang saat ini banyak memberikan 

kemudahan bagi penggunanya khususnya para pelajar. Dengan kehadiran internet 

sangat membantu pelajar khususnya mahasiswa dalam mengakses setiap 

informasi yang ada, tentunya informasi yang berhubugan dengan mata kuliah 

yang sedang ditempuh. Kelebihan internet sebagai sumber belajar dibandingkan 

buku adalah data yang ada selalu di up date. Data-data dalam internet merupakan 

data yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga  mahasiswa tidak perlu merasa 

khawatir apabila data yang di unduh adalah data yang tidak benar. Pearson (dalam 
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Pelling 2002; Hohenshill, 2000) mengatakan bahwa data-data yang didapat 

melalui internet, dapat dianggap sebagai data yang dapat dipertanggungjawabkan 

dan masuk akal (http://septimediabk.blogspot.com/) 

Responden mengemukakan bahwa banyak manfaat yang dapat diambil 

dari penggunaan internet sebagai sumber belajar. Manfaat tersebut yaitu internet 

dapat membantu responden dalam mencari informasi yang berhubungan dengan 

tugas mata kuliah, selain itu internet juga merupakan sumber informasi yang setiap 

hari selalu mengalami pembaruan (up to date). Dengan internet, pengetahuan dan 

wawasan responden terhadap berbagai hal juga bertambah. Mahasiswa 

mendapatkan informasi tersebut dengan mendownload melalui internet. 

 

C.  Faktor Pendukung Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Belajar 

Berdasarkan  hasil wawancara, didapatkan berbagai macam jawaban 

berkenaan dengan faktor pendukung pemanfaatan internet sebagai sumber belajar. 

Berikut adalah petikan hasil wawancara dengan responden mengenai factor 

pendukung internet sebagai sumber belajar. 

Faktor-faktor tersebut antara lain: 

1. Tuntutan dari dosen untuk memenuhi tugas mata kuliah 

Tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen menjadikan responden mau 

tidak mau menggunakan internet. Menurut mahasiswa, internet menyediakan 

fasilitas informasi yang sangat banyak terutama yang berhubungan dengan 

mata kuliah mahasiswa PPKn FIS UNNES.  

 

http://septimediabk.blogspot.com/
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“Hal yang mendukung saya menggunakan internet yaitu karena adanya 

tuntutan dari dosen untuk mencari tugas, selain itu sumber yang ada di internet 

lebih lengkap dibandingkan dengan buku. Kalau menggunakan buku tidak 

efektif dan efisien, tetapi kalau menggunakan internet akan lebih cepat dan 

mudah, sehingga saya bisa menghemat waktu untuk mengerjakan tugas.” 

(Hasil wawancara dengan Aditya pada hari Rabu, 9 Juni 2011) 

  

Dengan internet, mahasiswa sangat terbantu untuk mengakses informasi. 

Alasan lain yang menjadi faktor pendorong penggunaan internet sebagai 

sumber belajar adalah mahasiswa enggan mengunjungi perpustakaan yang 

menyediakan banyak buku dimana di dalam buku tersebut terdapat informasi 

yang berhubungan dengan tugas mata kuliah mereka. Mahasiswa lebih senang 

mengakses internet, karena lebih cepat dan tidak membutuhkan waktu lama 

untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. 

2. Sumber belajar yang ada di internet lebih lengkap 

Berbeda dengan buku, internet menyediakan sumber wacana yang lebih 

lengkap. Buku yang ada hanya menyediakan informasi terntentu sesuai 

dengan judul buku yang ada. Sedangkan internet menyediakan banyak 

informasi sebagai sumber belajar sesuai dengan informasi yang dicari.  

“Sumber informasi dan data yang ada di internet lebih lengkap 

dibandingkan dengan buku. Kalau di buku kita harus membaca satu persatu, 

tetapi kalau menggunakan internet kita tinggal mencari informasi yang kita cari 

lalu informasi yang kita butuhkan sudah ada di internet” (Hasil wawancara 

dengan Aditya pada hari Rabu, 9 Juni 2011) 

  

Hanya dengan mencari pada search engine, informasi yang kita butuhkan akan 

ditampilkan dalam internet, mulai dari informasi yangpertama kali diunggah 

atau yang baru saja diunggah. Hal  tersebut menunjukkan informasi yang ada 
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selalu bertambah dan berkembang, sehingga internet menjadi pilihan sumber 

belajar yang lengkap. 

3. Membantu dalam mendapat referensi mata kuliah 

Informasi yang ada internet membantu mahasiswa PPKn FIS UNNES 

dalam mendapatkan referensi mengenai mata kuliah mereka.  

“Internet membantu saya untuk mendapatkan tambahan informasi atau 

referensi mata kuliah, misalnya kalau ada materi kuliah yang baru dibahas dan 

saya belum jelas, maka saya mencarinya di internet.” (Hasil wawancara 

dengan Shoma Fajar pada hari Rabu, 9 Juni 2011).  

 

Mahasiswa mendapatkan tambahan pengetahuan dengan mengakses internet. 

Referensi yang mereka dapatkan dapat membantu mahasiswa dalam 

mengikuti perkuliahan, karena sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa 

telah mendapatkan informasi yang berkaitan dengan bahan kuliah mereka. 

Jadi, mahasiswa dapat mengetahui pokok bahasan yang akan dibahas dalam 

perkuliahan, sehingga mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. 

4. Mempermudah untuk mengerjakan tugas 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa internet sangat membantu 

mahasiswa dalam mengerjakan tugas. Dalam internet menyediakan banyak 

informasi khususnya yang berkaitan dengan tugas mata kuliah mereka. Namun 

banyak mahasiswa yang menyalahgunakan penggunaan internet dalam 

membantu pengerjaan tugas mata kuliah. Sebagian besar mahasiswa hanya 

mengambil informasi yang berhubungan dengan tugas misalnya, jika 

mahasiswa mendapat tugas membuat makalah tentang sistem hukum di 

Indonesia, maka mahasiswa akan mencari makalah yang isinya sama dengan 

tugas mereka, kemudian mahasiswa hanya mengganti data diri yang ada 
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dengan data diri mereka. “Kalau ada tugas membuat makalah, biasanya saya 

dan teman-teman mencari di internet. Jika tema makalahnya sama biasanya 

saya copy paste lalu saya edit sedikit.” (Hasil wawancara dengan Desi pada 

hari Rabu, 9 Juni 2011). Seharusnya mahasiswa dapat memanfaatkan 

informasi yang ada kemudian mengembangkan sendiri sesuai dengan tugas 

yang diberikan, sehingga informasi yang ada di internet menjadi sumber 

tambahan dalam membantu menyelesaikan tugas perkuliahan. 

5. Informasi yang ada lebih jelas dan valid 

Informasi yang ada di internet setiap hari selalu mengalami pembaruan. Hal 

tersebut yang mendorong mahasiswa dalam memanfaatkan internet sebagai 

sumber belajar. “Informasi yang ada di internet biasanya setiap hari ada yang 

baru sehingga  kalau ada materi kuliah yang membutuhkan data yang valid, 

maka saya akan mencari di internet tentang data dan sumbernya” (Hasil 

wawancara dengan Aditya pada hari Rabu, 9 Juni 2011). Banyak sumber yang 

menyatakan bahwa  setiap ada informasi yang baru, banyak yang mengunggah 

ke internet untuk dapat memberikan wacana baru bagi  pembacanya 

(http://septimediabk.blogspot.com/). 

6. Lebih cepat dalam pencarian informasi 

Kecepatan dalam mendapatkan informasi adalah salah satu faktor yang 

mendukung pemanfaatan internet sebagai sumber belajar. Mahasiswa tidak 

perlu menghabiskan waktu untuk mencari informasi yang mereka inginkan. 

“Mencari informasi atau data  di internet lebih cepat daripada mencari di buku, 

waktunya banyak terbuang untuk mencari buku. Kita harus mencari dulu buku 

http://septimediabk.blogspot.com/
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yang kita butuhkan, jika tidak ada kita harus beli buku di took buku.” (Hasil 

wawancara dengan Desi pada hari Rabu, 9 Juni 2011). Berbeda dengan 

sumber informasi yang lain misalnya buku. Mahasiswa memerlukan waktu 

yang lebih lama untuk mencari informasi yang mereka cari melalui buku, 

mereka harus pergi ke perpustakaan atau ke toko buku yang ada kemudian 

mencari buku yang mereka cari lalu meminjamnya jika di perpustakaan atau 

bahkan membeli di toko buku. Hal tersebut membutuhkan waktu yang tidak 

sedikit, berbeda dengan internet, mahasiswa cukup mengunjungi warnet atau 

menggunakan fasilitas hotspot untuk mengakses internet dan hanya tinggal 

mengetikkan kata yang mereka cari maka akan muncul informasi yang mereka 

cari dan itu membuthkan waktu yang singkat dibandingkan harus pergi ke 

perpustakaan atau membeli ke toko buku. 

7. Sumber pengetahuan lebih lengkap 

Sumber pengetahuan yang ada di internet lebih lengkap dibandingkan sumber 

belajar yang lain. Pengetahuan yang ada pun tidak hanya berasal dari dalam 

negeri melainkan dari berbagai negara yang ada di seluruh belahan dunia. 

Pengetahuan yang ada pun tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia 

melainkan menggunakan bahasa universal atau bahkan bahasa yang ada di 

masing-masing negara. “Pengetahuan yang ada di internet sangat lengkap. 

Informasi atau pengetahuan yang ingin kita cari, dapat kita cari tahu di 

internet. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di dunia dapat degan cepat kita 

ketahui lewat internet.” (Hasil wawancara dengan Aditya pada hari Rabu, 9 

Juni 2011) 
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8. Adanya fasilitas hotspot di kampus 

Adanya fasiltas yag mendukung mahasiswa dalam mengakses internet di 

kampus adalah fasilitas hotspot. Fasilitas ini ditujukan untuk memudahkan 

mahasiswa dalam mengakses internet. Dalam hal ini mahasiswa yang 

memiliki laptop atau netbook dapat memanfaatkan fasilitas yang ada, beda 

halnya dengan mahasiswa yang  belum memiliki laptop atau netbook, mereka 

tidak dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk mengakses internet. “Area 

hotspot yang ada di kampus sangat membantu saya dalam mengakses internet. 

Saya tidak perlu ke warnet, karena dengan membawa laptop saya bisa 

mengakses internet di area hotspot.” (Hasil wawancara dengan Aditya pada 

hari Rabu, 9 Juni 2011)  

9. Berita yang up to date (terbarukan) 

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa berita atau informasi yang 

ada di internet selalu mengalami pembaruan atau selalu up date. Pembaruan 

tersebut sangat membantu dalam mendapatkan informasi yang aktual dan 

terpercaya. Sehingga apa yang dicari mahasiswa dalam internet merupakan 

data atau berita terbaru bukan data lama, karena setiap hari pengetahuan selalu 

berkembang. Hal itulah yang mendukung mahasiswa memanfaatkan internet 

sebagai sumber belajar. “Berita-berita yang baru biasanya langsung dirilis di 

internet, banyak situs yang menayangkan informasi terbaru. Misalnya, 

peristiwa gempa bumi di Jepang langsung dapat diketahui cepat melalui 

internet.” (Hasil wawancara dengan Aditya pada hari Rabu, 9 Juni 2011)  
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10. Biaya lebih murah 

Biaya yang terjangkau merupakan faktor pendukung internet dijadikan sumber 

belajar. Dikatakan murah karena mahasiswa tidak perlu membayar mahal 

untuk membeli informasi yang mereka butuhkan. Akan tetapi mereka hanya 

cukup membayar biaya dalam mengakses internet. Biaya yang  mereka 

keluarkan setiap mengakses dapat dijangkau oleh uang yang mereka miliki. 

“Kalau mencari informasi dari internet lebih murah, cukup dengan membayar 

biaya mengakses internet. Jika kita mencari informasi melalui buku, kita harus 

mengeluarkan biaya yang lebih untuk membeli buku atau untuk  biaya 

transportasi meminjam buku di perpustakaan.” (Hasil wawancara dengan 

Shoma Fajar pada hari Rabu, 9 Juni 2011)  

11. Mudah diakses 

Kemudahan akses internet menjadikan internet sebagai sumber belajar favorit 

di kalangan mahasiswaa. Kemudahan akses ini didukung dengan banyaknya 

provider yang menyediakan jasa internet. Persaingan dunia telekomunikasi 

menyebabkan semakin mudahnya orang mengakses internet. Di berbagai 

tempat saat ini banyak ditemui warung-warung internet yang menyediakan 

tempat untuk mengakses internet, tidak hanya itu saja adanya fasilitas hotspot 

juga menyebabkan mahasiswa mendapatkan kemudahan dalam mengakses 

internet. ”Mengakses internet sekarang lebih mudah dan cepat, kita bisa 

mengakses di warnet, di ponsel atau di area hotspot  kampus.” (Hasil 

wawancara dengan Aditya pada hari Rabu, 9 Juni 2011)  
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12. Keingintahuan 

Rasa ingin tahu yang besar menjadi pendorong bagi mahasiswa untuk 

mengakses internet. Dari internet mahasiswa memperoleh jawaban dari rasa 

keingintahuannya tersebut dan hal itulah yang menyebabkan tingginya 

mahasiswa dalam memanfaatkan internet sebagai sumber informasi mereka. 

”Kalau ada informasi baru biasanya saya mencari di internet, misalnya saja 

saya ingin tahu tentang materi kuliah yang akan dibahas, saya bisa mengakses 

ILMO, dengan ILMO saya dapat memahami materi yang akan diajarkan 

dosen.” (Hasil wawancara dengan Shoma Fajar pada hari Rabu, 9 Juni 2011)  

13. Kebutuhan  

Kebutuhan akan informasi menjadi kebutuhan yang utama bagi mahasiswa 

dalam mengakses internet. Kebutuhan tersebut  didorong oleh adanya tugas 

yang diberikan oleh dosen atau kebutuha  untuk mendapatkan pengetahuan 

baru, sehingga akan lebih mudah didapatkan jika mengaksesnya melalui 

internet. “Buat saya internet sudah menjadi kebutuhan, apalagi kalalu ada 

tugas dari dosen, biasanya saya langsung pergi ke warnet.” (Hasil wawancara 

dengan Aditya pada hari Rabu, 9 Juni 2011)  

Menurut responden, tuntutan dari dosen untuk memenuhi tugas mata 

kuliah merupakan faktor yang mendukung mahasiswa dalam menggunakan 

internet sebagai sumber belajar. Dengan adanya tuntutan  dosen, mau tidak mau 

mahasiswa akan mencari informasi melalui berbagai macam sumber belajar salah 

satunya melalui internet.  Untuk saat ini, internet merupakan sumber belajar yang 

mudah dan cepat untuk digunakan. Mahasiswa lebih mudah mendapatkan 
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informasi yang berkaitan dengan tugas tersebut, karena semua orang tidak 

terkecuali mahasiswa dapat mengakses melalui internet di mana saja dan kapan 

saja. Berbeda dengan sumber belajar berupa buku, jika mahasiswa tidak memiliki 

buku, maka mereka akan pergi ke perpustakaan untuk meminjuam buku yang 

berhubungan dengan tugas mereka. Jika buku tersebut tidak ada, maka mereka 

harus mencari atau bahkan membeli di toko buku.  

Tidak hanya tuntutan dosen, tetapi karena dalam internet mengandung 

berbagai macam sumber informasi, maka responden menganggap bahwa internet 

adalah sumber belajar yang lengkap. Responden sangat terbantu dengann 

kehadiran internet karena dari internet juga, responden mendapatkan resensi yang 

berhubungan dengan mata kuliah mereka. Dengan begitu, memudahkan dalam 

mengerjakan tugas. Informasi yang terkandung dalam internet pun jelas dan valid, 

biasanya dalam informasi yang diperoleh akan dicantumkan pula penulis dan tahun 

pembuatannya. Jadi, responden dapat mencari informasi yang terbaru dan lebih 

lengkap.  

Kecepatan dalam mengakses informasi merupakan faktor pendukung 

penggunaan  internet sebagai sumber belajar. Banyaknya warnet, area hotspot di 

kampus dan fasilitas internet yang disediakan di kampus khususnya kampus FIS 

UNNES sangat berperan bagi responden dalam  menggunakan internet. tidak 

hanya itu, biaya akses yang terjangkau merupakan salah satu faktor pendukung 

pula. Banyaknya warnet di sekitar kampus yang menawarkan biaya yang murah 

dalam mengakses internet  sangat menguntungkan responden yang tidak memiliki 

PC maupun laptop pribadi. Untuk mahasiswa yang memiliki laptop, mereka cukup 
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membawa laptop mereka di area yang dilengkapi fasilitas hotspot. Faktor 

pendukung yang berasal dari dalam diri responden yaitu adanya kebutuhan dan 

rasa keingintahuan yang besar mendorong responden untuk menggunakan internet 

sebagai sumber belajar mereka.  
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BAB V 

 PENUTUP 

 

A.   Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan. 

1. Aspek pola pemanfaatan internet, setiap responden mempunyai pola sendiri 

dalam memanfaatkan internet seperti tempat mengakses, lama mengaskses 

internet dan juga situs yang diakses oleh mahasiswa. Tempat mengakses 

internet yang sering digunakan mahasiswa yautu di warnet, di rumah dan di 

lingkungan sekitar kampus. 

2. Mahasiswa PPKn FIS UNNES memanfaatan internet sebagai sumber belajar, 

karena dengan internet dapat membantu mahasiswa dalam mencari informasi 

dan tugas mata kuliah. Jika tidak ada tugas kuliah yang banyak di akses adalah 

facebook, google, yahoo, twitter  dan youtube. 

3. Faktor pendukung pemanfaatan internet sebagai sumber belajar mahasiswa 

antara lain  tuntutan dari dosen untuk memenuhi tugas mata kuliah,  sumber 

belajar yang ada di internet lebih lengkap, membantu dalam mendapat resensi 

mata kuliah, mempermudah untuk mengerjakan tugas, informasi yang ada 

lebih jelas dan valid, lebih cepat dalam pencarian informasi, sumber 

pengetahuan lebih lengkap, adanya fasilitas hotspot di kampus, berita yang up 

to date/baru, biaya lebih murah, mudah diakses, keingintahuan dan kebutuhan. 
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B.   Saran 

Berdasarkan temuan yang ada kiranya ada beberapa hal yang bisa  

disarankan untuk dilakukan diantaranya. 

1. Agar pihak UNNES memperhatikan bahwa semakin tingginya tuntutan akan 

informasi oleh mahasiswa PPKn FIS UNNES dapat diantisipasi dengan cara 

menyediakan  layanan internet  di perpustakaan PPKn FIS UNNES.  

2. Agar pihak FIS UNNES memperluas fasilitas hotspot area di kampus 

sehingga mahasiswa dapat lebih mudah mengakses internet.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

PEMANFAATAN INTERNET SEBAGAI SUMBER BELAJAR 

 MAHASISWA PRODI PPKn FIS UNNES 

 

A. Pemanfaatan Internet oleh Mahasiswa 

1. Apakah Anda telah mengenal internet? 

Jawab : 

2. Apakah Anda telah menggunakan internet dalam jangka waktu yang lama? 

Jawab : 

3.  Darimana Anda mengenal internet? 

Jawab : 

4. Mengapa Anda menggunakan internet? 

Jawab : 

5.  Dimana Anda mengakses internet? 

Jawab : 

6. Apakah Anda sering  mengakses internet? 

Jawab : 

7. Dalam 1 minggu, berapa kali Anda mengakses internet? 

Jawab : 

8. Berapa lama waktu yang Anda habiskan setiap kali  mengakses internet? 

Jawab : 

9.  Fasilitas internet apakah yang sering Anda akses? 

Jawab : 

10.  Jenis informasi apakah yang sering Anda cari? 

Jawab : 

11. Adakah relevansi informasi yang Anda cari dengan program studi Anda?  

Jawab : 

12. Apakah informasi yang Anda akses berhubungan dengan mata kuliah?  

Jawab :  

13. Adakah faktor yang mendukung Anda dalam mengakses internet? jika ada 

sebutkan! 

Jawab : 
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14. Apakah internet sangat bermanfaat bagi Anda?Sebutkan manfaatnya? 

Jawab : 

B. Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Belajar 

1. Situs apa yang sering Anda kunjungi saat mengakses internet? 

 Jawab : 

2. Apakah situs  yang Anda kunjungi tersebut berhubungan dengan mata 

kuliah Anda? 

 Jawab : 

3. Apakah situs yang Anda akses merupakan sumber belajar bagi Anda? 

 Jawab : 

4. Apakah  manfaat mengakses internet sebagai sumber belajar bagi Anda? 

 Jawab : 

 

C. Faktor Pendukung Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Belajar 

Menurut Anda, faktor apa yang mendukung pemanfaatan internet sebagai 

sumber belajar? 

 Jawab : 
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Gambar observasi mahasiswa dalam menggunakan internet 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar mahasiswa akan mengunakan internet diarea kampus 
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Gambar mahasiswa menggunakan fasilitas area hotspot 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar area hotspot di gazebo depan TU HKN 

 


