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lnternet merupakan salah satu sumber belajar yang efektif untuk 
dapat digunakan oleh mahasiswa, namun masih banyak mahasiswa FIK 
UNP yang kurang memanfaatkan media ini sebagai sumber belajar 
sehingga pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang kurang 
dapat dirasakan oleh mahasiswa. Kondisi ini jelas akan dapat merugikan 
mahasiswa itu sendiri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui sejauhmana mahasiswa FIK UNP khususnya Pendidikan 
Olahraga telah dapat memanfaatkan intemet sebagai sumber belajar. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei yaitu suatu penelitian 
yang menggambarkan karakteristik atau kejadian fenomena-fenomena 
tertentu yang berkaitan dengan pemanfaatan intemet sebagai sumber 
belajar mahasiswa. Objek penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan 
Olahraga semester I tahun 2012. lnstrumen yang digunakan adalah 
wawancara, observasi dan angket. Sehingga diharapkan dengan 
menggunakan ketiga alat ini infonnasi yang diperoleh akan dapat lebih 
representatif dan objektif. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan 
menggunakan model Miles dan Huberman yaitu data reduction, data 
display dan conclusion drawing. 

Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: 1) Internet merupakan 
salah satu sumber belajar yang digunakan oleh mahasiswa jurusan 
pendidi kan Olahraga FIK UNP di samping perpustakaan. Hal ini dilakukan 
mahasiswa karena rata-rata mahasiswa telah memiliki keterampilan 
menggunakan alat komunikasi internet ini untuk menunjang tugas 
pembelajaran yang diberikan oleh dosen, 2) Faktor yang memotivasi 
mahasiswa menggunakan internet sebagai sumber belajar antara lain 
adalah ketersedian fasilitas komputer dan jaringan internet di FIK UNP, 
sehingga sangat memudahkan mahasiswa untuk mengakses kebutuhan 
yang diperlukan dalam tugas mereka. Di samping itu didorong oleh 
sebagian kebijakan dosen yang memaksa mahasiswa untuk 
menggunakan internet sebagai alat komunikasi mahasiswa. Semua ini 
tentu tidak terlepas dari keinginan dan kemauan mahasiswa sendiri untuk 
menggunakan intemet sebagai sumber belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Tinggi merupakan salah satu wadah pendidikan yang 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaktualisasikan 

dirinya agar menjadi mahasiswa yang memiliki wawasan dan 

keterampilan yang berguna bagi dirinya, masyarakat dan bangsa. Hal ini 

sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi yang bertujuan untuk Seiring 

dengan perubahan paradigma pembelajaran, maka keberhasilan 

kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi tidak hanya ditentukan 

oleh faktor pengajarldosen, melainkan sangat dipengaruhi oleh keaktifan 

mahasiswa. Kurikulum baru tahun 2006 mempertegas bahwa proses 

pembelajaran hams berpusat pada peserta belajar, pengajar bukan 

sebagai satu-satunya sumber belajar atau sumber inforrnasi, melainkan 

berperan sebagai fasilitator, dinamisator, dan motivator dalam 

pembelajaran. 

Selain sumber belajar berupa perpustakaan yang tersedia di 

kampus, sekarang ini berkembang teknologi internet yang memberikan 

kemudahan dan keleluasaan dalam menggali ilmu pengetahuan. Melalui 

internet mahasiswa dapat mengakses berbagai literatur dan referensi 

ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dengan cepat, sehingga dapat 

mempermudah proses studinya. Seiring dengan itu penggunaan 

Internet dapat membantu pendidikan bahasa yang ideal, kerena konsep 



pendidikan dan pengajaran Indonesia adalah menekankan kebebasan 

rnahasiswa untuk menggunakan pendekatan komunikatif dalam bentuk 

tugas. Konsep ini menekankan pada konsep yang lebih luas terhadap 

kemampuan berinteraksi mahasiswa. Kajian Stone (1 999), menjelaskan 

bahwa penggunaan Internet dalam pengajaran di sekolah sampai di 

perguruan tinggi adalah sangat positif dalam mendukung hasil yang 

diharapkan. Kajian ini menunjukkan bahwa program pembelajaran baik 

dalam bentuk tugas maupun tulisan akan menghasilkan karya yang 

bermutu baik dari aspek isi, bahasa dan penampilan. Rata-rata 

mahasiswa selalu mendampingi rujukan dari buku dengan 

memanfaatkan tulisan yang ada pada internet, sehingga terlihat lebih 

terasa komplit dan bermutu. Hal ini dipertegas oleh Biggs (1999), bahwa 

pembelajaran akan lebih berkesan, apabila berasaskan pada sistem 

pembelajaran melalui web atau jaringan rangkaian Internet. 

Namun dilihat dari praktek di lapangan, masih banyak mahasiswa 

FIK UNP yang kurang menggunakan fasilitas internet, rata-rata perhari 

mahasiswa yang masuk ke ruang internet yang disediakan oleh Fakultas 

hanya 20 sampai 30 orang, yang tidak sebanding dengan jumlah 

mahasiswa secara keseluruhan mencapai 2000 orang. Di samping itu 

fasilitas komputer yang disediakan oleh fakultas cukup memadai untuk 

mahasiswa FIK UNP, sehingga kebutuhan yang diperlukan mahasiswa 

dapat terpenuhi dengan baik. 



Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui secara lebih dalam 

sejauh mana mahasiswa FIK UNP khususnya Jurusan Pendidikan 

Olahraga telah memanfaatkan teknologi internet ini sebagai sumber 

belajar yang mendukung proses helajarnya di perkuliahan. Jurusan 

Pendidikan Olahraga FIK UNP merupakan salah satu jurusan untuk 

menghasilkan calon guru pendidikan jasmani yang profesional, oleh 

karena itu di butuhkan calon-calon profesional yang memiliki 

pengetahuan dan tehnologi yang sesuai dengan tuntutan zaman. 

B. ldentifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi 

permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber belajar, 

antara lain : Pemanfaatan teman sejawat dan dosen untuk meningkatkan 

hasil belajar, optimalisasi pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber 

belajar, pemenuhan koleksi buku-buku yang tersedia di perpustakaan, 

pemanfaatan internet sebagai sumber belajar, serta pemanfaatan 

sumber daya lingkungan sebagai sumber belajar. Semua potensi ini 

sangat memungkinkan dapat membantu proses pembelajaran di 

perguruan tinggi, namun dalam ha1 ini tentu tidak semua dapat diteliti, 

untuk itu perlu dibatasi sesuai dengan kemampuan penulis. 

C. Batasan Masalah 

Meskipun banyak perrnasalahan yang berkaitan dengan 

pemanfaatan sumber belajar dalam proses pembelajaran, namun dalam 



penelitian ini hanya membatasi pada masalah pemanfaatan internet 

sebagai sumber belajar oleh mahasiswa Fakultas Pendidikan Olahraga 

Universitas Negeri Padang dalam ha1 ini khusus untuk mahasiswa 

reguler jurusan Pendidikan Olahraga FIK UNP semester pertama. Hal ini 

dikarenakan jurusan pendidikan olahraga FIK UNP merupakan jurusan 

yang memiliki jumlah mahasiswa yang paling banyak di bandingkan 

dengan jurusan kepelatihan dan jurusan kesehatan olahraga, sehingga 

perlu dipikirkan agar mahasiswa yang akan diharapkan menjadi pendidik 

di bidang pendidikan jasmani dan olahraga ini dapat memiliki 

pengetahuan dan keterampilan di bidang tehnologi internet, sehingga 

kualitas pendidikan dapat bejalan lebih efektif dan efisien. 

D. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

1. Rumusan Masalah 

Untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti, maka 

masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut : 

a. Apakah mahasiswa jurusan Pendidikan Olahraga FIK UNP telah 

memanfaatkan internet sebagai sumber belajar ? 

b. Alasan apa yang memotivasi mahasiswa jurusan Pendidikan 

Olahraga FIK UNP memanfaatkan internet sebagai sumber belajar ? 

c. Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat 

mahasiswa jurusan Pendidikan Olahraga FIK UNP untuk 

memanfaatkan internet sebagai sumber belajar ? 



2. Pertanyaan Penelitian 

Agar penelitian ini lebih terarah, perlu diajukan beberapa pertanyaan 

penelitian, agar permasalahan yang terjadi dapat dipecahkan secara 

tuntas. Pertanyaannya penelitiannya adalah : 

a. Seberapa jauh mahasiswa jurusan pendidikan olahraga FIK UNP 

telah memanfaatkan internet sebagai sumber belajar7 

b. Faktor-faktor apa yang memotivasi mahasiswa memanfaatkan 

internet sebagai sumber belajal", 

c. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat mahasiswa 

dalam menggunakan internet sebagai sumber belajar. 

E. Tujuan Penelitian 

Di lihat dari rumusan dan dan tujuan pertanyaan penelitian di 

atas, maka ada beberapa tujuan penelitian yang sangat diharapkan, 

yaitu : 

1. Untuk mengetahui seberapa jauh mahasiswa jurusan Pendidikan 

Olahraga FIK UNP yang telah memanfaatkan internet sebagai 

sumber belajar. 

2. Untuk mengetahui alasan yang memotivasi mahasiswa jurusan 

Pendidikan Olahraga FIK UNP memanfaatkan internet sebagai 

sumber belajar. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

mahasiswa jurusan Pendidikan Olahraga FIK UNP memanfaatkan 

internet sebagai sumber belajar. 



F. Manfaat Penelitian 

Dari beberapa penjelasan di atas, banyak manfaat yang dapat 

diperoleh dari hasil penelitian ini, antara lain adalah : 

1. Bagi mahasiswa, untuk lebih meningkatkan pemanfaatan teknologi 

internet sebagai sumber belajar, dalam rangka peningkatan 

wawasan, pengetahuan dan tehnologi yang semakin berkembang, 

sehingga dengan demikian kualitas pendidikan akan semakin baik. 

2. Bagi jurusan dan program studi, sebagai bahan pertimbangan dalam 

membuat kebijakan dan program kerja yang berkaitan dengan 

fasilitas sumber belajar. Dengan jumlah mahasiswa yang semakin 

banyak, akan menuntut penyediaan fasilitas belajar yang semakin 

kompleks. 

3. Bagi peneliti, sebagai dorongan untuk lebih meningkatkan 

penguasaan teknologi inforrnasi sehingga dapat memperbaiki 

kemampuan dalam mengajar dan sekaligus menunjukan 

kepeduliaan akan pentingnya informasi menggunakan jaringan sosial 

seperti internet. 

G. Definisi Operasional 

1. Internet 

Adalah jaringan komputer yang mampu menghubungkan komputer 

di seluruh dunia, sehingga berbagai jenis dan bentuk informasi dapat 

diakses dari berbagai belahan dunia secara cepat sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan. 



2. Sumber Belajar 

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. 

3. Jurusan Pendidikan Olahraga FIK UNP 

salah satu jurusan yang terdapat di FIK UNP yang menghasilkan 

guru bidang pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan untuk 

sekolah dasar dan menengah, dalam ha1 ini adalah mahasiswa 

semester pertama, yang diharapkan dapat lebih lama memanfaatkan 

internet sebagai sumber belajar. 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pengertian Internet 

lnternet 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.iurna1-kopertis4.org). Selain kedua pengertian di 

atas, internet juga disebut sebagai sekumpulan jaringan komputer yang 

menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, 

maupun perorangan. lnternet menyediakan akses untuk layanan 

telekomunikasi dari sumber daya inforrnasi untuk jutaan pemakainya 

yang tersebar di seluruh dunia. Layanan internet meliputi komunikasi 

langsung (e-mail, chat), diskusi (usenet news, milis, bulletin board), 

sumber daya informasi yang terdistribusi (World Wide Web, Ghoper), 

remote login dan lalu lintas file (Telnet, FTP), serta berbagai layanan 

lainnya (www.andhika.com). 

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 pendidi kan dalam bentu k sekolah maya. E-Learning merupakan 

usaha untuk membuat sebuah transformasi proses belajar mengajar di 

sekolah atau perguruan tinggi dalam bentuk digital yang dijembatani oleh 

teknologi internet. 

Fred S Keller, teknolog pendidikan era tahun 1960-an mengkritik 

penerapan metode-metode pembelajaran konvensional yang kurang 

menarik perhatian peserta didik. Menurut dia, peserta didik hams diberi 

akses yang lebih luas dalam menentukan apa yang ingin mereka pelajari 

sesuai minat, kebutuhan, dan kemampuannya. Dikatakannya pula bahwa 

dosenlguru bukanlah satu-satunya pemegang otoritas pengetahuan di 

kelas. Mahasiswa/Siswa hams diberi kemandirian untuk belajar dengan 

memanfaatkan berbagai sumber belajar (www. kompas. com). 

Penggunaan peralatan komunikasi elektronik seperti Internet ini 

dapat membantu pendidikan bahasa yang ideal kerana konsep 

pendidikan dan pengajaran adalah menekankan kebebasan pelajar atau 

mahasiswa untuk menggunakan pendekatan komunikatif dalam bentuk 

tugas. Kaedah ini menekankan konsep yang lebih luas terhadap 

kemampuan berinteraksi pelajar atau mahasiswa. Kajian Stone (1999), 

menjelaskan bahwa penggunaan Internet dalam pengajaran di sekolah 

sampai di perguruan tinggi adalah sangat positif dalam mendukung hasil 

yang diharapkan. Kajian ini menunjukkan bahwa program pembelajaran 

baik dalam bentuk tugas maupun tulisan akan menghasilkan karya yang 



bermutu baik dari aspek isi, bahasa dan penampilan. Rata-rata 

mahasiswa selalu mendampingi rujukan dari buku dengan memanfaatkan 

tulisan yang ada pada internet, sehingga terlihat lebih komplit dan 

bermutu. 

Kekayaan informasi yang sekarang tersedia di internet telah 

lebih mencapai harapan dan bahkan imajinasi para penemu sistemnya. 

Melalui internet dapat diakses sumber-sumber informasi tanpa batas dan 

aktual dengan sangat cepat. Adanya internet memungkinkan seseorang 

untuk mengakses perpustakaan di Amerika Serikat dalam bentuk Digital 

Library. Sudah banyak pengalaman tentang kemanfaatan internet dalam 

penelitian dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa. Tukar menukar 

informasi atau tanya jawab dengan pakar dapat juga dilakukan melalui 

internet. Tanpa teknologi internet banyak tugas akhir dan thesis atau 

bahkan desertasi yang mungkin mem butuhkan waktu lebi h banyak untuk 

menyelesaikannya (www.iurnal-kopertis4.orq). 

Para akademisi merupakan salah satu pihak yang paling 

diuntungkan dengan kemunculan internet. Berbagai referensi, jurnal, 

maupun hasil penelitian yang dipublikasikan melalui internet tersedia 

dalam jumlah yang berlimpah. Para mahasiswa tidak lagi harus 

mengaduk-aduk buku di perpustakaan sebagai bahan untuk 

mengerjakan tugas-tugas kuliahnya. Cukup memanfaatkan search 

engine, materi-materi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat. 

Selain menghemat tenaga dan biaya dalam mencarinya, materi-materi 



yang dapat ditemui di intemet cendenrng lebih up to date. Rusman 

(2007) menyebutkan bahwa lnternet merupakan perpustakaan raksasa 

dunia, karena di dalam lnternet terdapat milyaran sumber informasi, 

sehingga kita dapat menggunakan informasi tersebut sesuai dengan 

kebutuhan. 

Bagi para pengajar, intemet bermanfaat dalam mengembangkan 

profesinya, karena dengan internet dapat : (a) meningkatkan 

pengetahuan, (b) berbagi sumber diantara rekan sejawat, (c) 

bekerjasama dengan pengajar di luar negeri, (d) kesempatan mempub 

likasikan informasi secara langsung, (e) mengatur komunikasi secara 

teratur, dan (f) berpartisipasi dalam forum-forum lokal maupun 

internasional. Di samping itu para pengajar juga dapat memanfaatkan 

internet sebagai sumber bahan mengajar dengan mengakses rencana 

pembelajaran atau silabus online dengan metodologi baru, mengakses 

materi kuliah yang cocok untuk mahasiswanya, serta dapat menyam 

pai kan ide-idenya. 

Sementara itu mahasiswa juga dapat menggunakan internet 

untuk belajar sendiri secara cepat, sehingga akan meningkatkan dan 

memperluas pengetahuan, belajar berinteraksi, dan mengembangkan 

kemampuan dalam bidang penelitian . mempermudah mahasiswa untuk 

mencari informasi, menambah pengetahuan tentang negara luar dan 

ilmul pengetahuan di bidangnya. Bisa juga sewaktu-waktu dosen 

menugaskan mahasiswa mengirim tugasnya melalui email. 



Banyak sekali manfaat yang didapat dari penggunaan internet, 

dan manfaat yang akan diterangkan disini.adalah msnfaat internet dalam 

dunia pendidikan. Pertama, dengan adanya internet, kelangkaan sumber 

informasi melalui perpustakaan bukan lagi menjadi masalah. 

Permasalahan sulitnya mencari informasi di perpustakaan (terutama 

worldwide information) dapat diatasi dengan mencarinya di internet. 

Kedua, internet dapat menjadi media kerjasama yang mudah dan efisien. 

Pi hak-pihak yang terlibat dalam pendidikan dapat dengan mudah 

melakukan kerjasama untuk memajukan pendidikan. lnternet juga 

merupakan media yang membantu pengguna untuk melakukan akses ke 

pakar. lnternet menghilangkan batas mang dan waktu sehingga 

memungkinan seorang mahasiswa berkomunikasi dengan pakar di 

tempat lain. 

Kemudian, internet juga digunakan untuk kepentingan 

saminisirasi dan manajemen pendidikan. Internet memungkinkan adanya 

komunikasi dua arah, mulai dari kantor Departemen Pendidikan, dinas 

propinsi; kabupaten kota, sampai ke masing-masing sekolah atau 

perguruan tinggi, dan sebaliknya. Dengan begitu, administrasi 

pendidikan yang mencakup lalulintas informasi pendidikan bisa 

dilaksanakan dengan mudah, lancar, cepat, dan lebih murah. 

Namun demikian, internetpun masih memiliki masalah dalam 

penggunaannya, terutama di Indonesia. Masalah pertama yaitu 

kurangnya penguasaan bahasa Inggris. Sebagian besar informasi di 



lnternet tersedia dalam bahasa Inggris, yang akhirnya menuntut 

pengguna untuk menguasai bahasa lnggris sebagai syarat mutlak untuk 

J mengakses internet. 

Pemanfaatan lnternet sebagai media pembelajaran 

mengkondisikan mahasiswa untuk belajar secara mandiri. "Through 

independent study, students become doers, as well as thinkersJJ (Cobine, 

1997). Mahasiswa dapat berperan sebagai seorang peneliti, menjadi 

seorang analis, tidak hanya konsumen inforrnasi saja. Mereka 

menganalisis informasi yang relevan dengan pembelajaran pendidikan 

jasmani dan olahraga serta melakukan pencarian yang sesuai dengan 

kehidupan nyatanya (real life). Dosen dan mahasiswa tidak perlu hadir 

secara fisik di kelas (classroom meeting), karena mahasiswa dapat 

mempelajari bahan ajar dan mengerjakan tugas-tugas pembelajaran 

serta ujian dengan cara mengakses jaringan komputer yang telah 

ditetapkan secara online. Mahasisswa juga dapat belajar bekerjasama 

(collaborative) satu sama lain. Mereka dapat saling berkirim e-mail 

(electronic mail) untuk mendiskusikan bahan ajar. Kemudian, selain 

mengerjakan tugas-tugas pembelajaran dan menjawab pertanyaan- 

pertanyaan yang diberikan dosen, mahasiswa dapat berkomunikasi 

dengan teman sejawatnya. 

Pemanfaatan lnternet sebagai media pembelajaran memiliki 

beberapa kelebihan sebagai berikut : 



1. Dimungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua penjuru 

tanah air. 

2. Kapasitas daya tampung yang tidak terbatas karena tidak 

memerlukan ruang kelas. 

3. Proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu seperti halnya tatap 

muka biasa. 

4. Pembelajaran dapat memilih topik atau bahan ajar yang sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. 

5. Lama waktu belajarnya tergantung kemampuan masing-masing. 

6. Adanya keakuratan dan keknian materi pembelajaran. 

7. Pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif, sehingga menarik 

mahasiswa. 

8. Memungkinkan pihak berkepentingan (orang tua maupun dosen) 

dapat turut serta menyukseskan proses pembelajaran, dengan cara 

mengecek tugas-tugas yang dikerjakan mahasiswanya secara online. 

Setelah bahan pembelajaran elektronik ini dikemas dengan baik 

dan dimasukkan ke dalam jaringan, sehingga dapat diakses melalui 

Internet, maka kegiatan berikutnya yang perlu dilakukan adalah 

mensosialisasikan ketersediaan program pembelajaran tersebut agar 

dapat diketahui oleh mahasiswa atau masyarakat. Beberapa manfaat 

Internet bagi mahasiswa secara spesifik dapat dapat dijelaskan sebagai 

beri kut : 



1. Memperluas Wawasan dan llmu pengetahuan, artinya mahasiswa 

melalui penggunaan internet akan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat dalam mendukung kebutuhan perkuliahan. Namun yang 

perlu dihindari adalah penggunaan informasi sifatnya copy paste, yaitu 

menggunakan informasi orang lain secara utuh dengan tidak 

menggunakan cara-cara yang sistematis dan ilmiah. Hal ini bukan 

tujuan yang sebenarnya dari internet. Internet adalah sumber 

informasi untuk mendukung dan memecahkan masalah secara ilmiah. 

2. Sebagai sumber tambahan yang belum di mengerti di perkuliahan, 

artinya bahwa setiap perkuliahan yang telah dilaksanakan sesuai 

dengan kurikulum, belum tentu dapat dijelaskan dan dipahami secara 

rinci, namun pendalamannya dilakukan oleh mahasiswa sendiri 

dengan cara terstruktur atau mandiri. Dengan cara sistem kredit 

semester ini, mahasiswa mencari informasi bahan perkuliahan di 

internet, agar mahasiswa mengetahui secara mendalam hal- ha1 yang 

sudah dipelajari. 

3. Melatih mahasiswa supaya mengetahui cara-cara penggunaan 

komputer, artinya dosen diharapkan dapat membuat tugas lewat 

internet, sehingga otomatis mahasiswa hams menggunakan yang 

namanya Komputer. 

4. Sebagai sarana komunikasi, yaitu sarana untuk bertukar informasi 

dengan teman di internet untuk menambah wawasan, namun ha1 ini 



sering disalah gunakan untuk chatting chattingan, yang sesungguhnya 

ha1 ini sangat merugikan mahasiswa. 

Namun demikian, internet-pun masih memiliki masalah dalam 

penggunaannya, terutama di Indonesia. Masalah pertama yaitu 

kurangnya penguasaan bahasa Inggris. Sebagian besar informasi di 

Internet tersedia dalam bahasa Inggris, yang akhirnya menuntut 

pengguna untuk menguasai bahasa lnggris sebagai syarat mutlak untuk 

mengakses internet. 

Masalah berikutnya yaitu internet memungkinkan pengguna 

untuk mencari apapun yang diinginkan tanpa ada batasan sama sekali 

dan tanpa pandang bulu. Di samping informasi pendidikan dan inforrnasi 

lainnya yang bermanfaat, dalam internet juga terdapat hal-ha1 yang tidak 

mendidik dan tidak sesuai bagi kalangan pelajar. Tanpa adanya mind 

control yang kuat dari pengguna internet untuk membedakan informasi 

yang baik dan yang buruk, adanya internet malah bisa mendatangkan 

bencana bagi generasi pelajar. 

Dengan demikian, internet akan sangat membantu dalam dunia 

pendidikan dengan adanya control dan pengelolaan yang baik dari 

penggunanya. Penggunaan yang benar dan sesuai sangat dibutuhkan 

agar internet dapat berfungsi secara maksimal dalam membantu dunia 

pendidikan. 



B. Pengertian Sumber Belajar 

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 

mening katkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Sumber 

pembelajaran dapat dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu : 

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 belajsrr yang tidak secara 

khusus didisain untuk keperluan pembelajaran namun dapat 

ditemukan, diaplikasikan, dan dimanfaatkan untuk keperluan belajar- 

salah satunya adalah media massa. 

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 sebenamya penerima 

pesan informasi melalui media massa pada saat tertentu tidaklah 

esensial. Yang pent ing 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) 

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 intemet. Untuk itu, bekal 

ketrampilan mahasiswa khususnya dalam memanfaatkan teknologi 

intemet sangat diperlukan. Perkembangan teknologi Internet ini telah 

mengubah model pengajaran dan pembelajaran yang sedia ada (Kuang- 

Wu, 2000). 

Melalui internet, mahasiswa dapat mengakses berbagai 

informasi dan ilmu pengetahuan sesuai kebutuhan yang relevan dengan 



subjek mata kuliah. Sehingga pemanfaatan jaringan intemet sebagai 

sumber belajar, akan membantu mempermudah dan mempercepat 

. penyelesaian tugas-tugas perkuliahan, terrnasuk 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 intemet. 



BAB. Ill 

METODOLOGI PENELlTlAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian survai, yaitu 

menggambarkan karakteristik atau ciri-ciri kelompok, kejadian atau 

fenomena tertentu. Menurut Alwasilah (2003 : 151) menyatakan bahwa 

survei dapat digunakan untuk mengetahui opini, sikap, atau persepsi 

subjek dan dapat juga dipakai untuk menilai inforrnasi faktual yang dipakai 

untuk tujuan eksplorasi, yaitu menggali inforrnasi tentang pemanfaatan 

internet sebagai sumber belajar oleh mahasiswa jurusan Pendidikan 

Olahraga FIK UNP. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu dimulai bulan 

September sampai Desember 2012, bertempat di kampus FIK UNP 

Lubuk buaya Padang. Lokasi ini diambil karena semua mahasiswa 

angkatan 201 2 yang menjadi objek penelitian, mengikuti perkuliahan 

lokasi tersebut. 

C. Prosedur Penelitian 

Prosedur yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Tahap persiapan 

- Menyusun proposal Penelitian 



- ansultasi dengan pakar. 

Perbaikan hasil konsultasi 

- Menyusun jadwal penelitian. 

- Menyusun dan merevisi kuesioner 

- Turun kelapangan 

2. Tahap pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian dilakukan selama 2 bulan, yaitu November 

dan Desember 2012. Dengan perincian bulan pertama pengambilan 

data, bulan kedua pengumpulan dan pengolahan data. 

3. Tahap Laporan Hasil Penelitian 

Pada tahap ini disusun draf laporan penelitian dan draf ini 

kemudian diajukan ke pimpinan proyek (Pimpro) untuk dievaluasi 

dalam rangka persiapan seminar hasil penelitian. Kemudian setelah di 

setujui dan ditanda tangani, maka dilanjutkan dengan seminar hasil. 

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan orang-orang yang terlibat langsung 

dalam pembelajaran. Menurut Spradley dalam Sugiyono menyebutkan 

bahwa subjek penelitian ini diistilahkan dengan sosial situasi (Social 

Situation) yang terdiri atas tiga elemen, yaitu tempat (place), pelaku 

(actors), dan aktivitas (activity), semuanya berintegrasi secara sinergis. 

Dengan demikian yang dimaksud dengan subjek penelitian disini adalah 

mahasiswa reguler jurusan Pendidikan Olahraga FIK UNP tahun masuk 

2012 yang aktif mengikuti perkuliahan Juli - Desember 2012 dengan 



jumlah 194 orang. Untuk mendapatkan data yang lebih efektif peneliti 

menggunakan tehnik Snowball Sampling, ha1 ini sesuai dengan yang 

disampaikan Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2007 : 301) bahwa 

untuk mendapatkan data yang lebih baik adalah dengan "Snowball 

Sampling Technique", yaitu tehnik pengambilan sampel sumber data, 

yang awalnya berjumlah sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini 

dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit belum mampu 

memberikan data yang lengkap, sehingga mencari orang lain lagi yang 

dapat digunakan sebagai sumber data. Menurut Sugiyono (2007 : 303) 

menyarankan bahwa untuk menjadi informan sebaiknya memenuhi 

kriteria : 

1. Menguasai dan memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, 

sehingga sesuatu tersebut bukan sekedar diketahui, tetapi dapat 

dihayati. 

2. Sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah 

diteliti. 

3. Mempunyai waktu memadai untuk diminta informasinya. 

4. Tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri. 

5. Pada awalnya cukup asing dengan peneliti sehingga lebih 

menggairahkan untuk dijadikan semacam nara sumber. 



E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

1. Wawancara. 

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara 

terhadap informan. Tehnik ini sangat penting untuk studi 

pendahuluan dalam rangka menemukan perrnasalahan yang haws 

diteliti serta mengetahui hal-ha1 lain dari responden secara lebih 

mendalam. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tak 

terstruktur untuk mengetahui secara mendalam dari responden 

tentang penggunaan internet sebagai sumber balajar mahasiswa. 

Wawancara tak terstruktur (unstructured interview) merupakan 

wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan 

hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan. Menurut Sugiyono wawancara tidak terstruktur atau 

terbuka, sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau 

malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subjek 

yang diteliti. Langkah-langkah yang peneliti lakukan untuk 

wawancara adalah : 

a) Menetapkan orang yang diwawancarai. 

b) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan 

pembicaraan. 

c) Membuka alur wawancara. 



d) Melangsungkan alur wawancara. 

e) Mengkomfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhiri 

nya 

f) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan 

g) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah 

diperoleh 

Sesuai dengan pendapat Molleong dalam Sugiyono (2007) 

ada enam jenis pertanyaan yang diperlukan dalam wawancara, yaitu 

pertanyaan yang berkaitan dengan a) pengalaman (contoh, 

bagaimana pengalaman saudara selama menggunakan internet), b) 

pendapat (contoh, bagaimana pendapat saudara tentang penggunaan 

internet sebagai sumber belajar?), c) perasaan (Contoh, bagaimana 

rasanya setelah menggunakan fasilitas internet di dalam suatu 

pembelajaran?), d) pengetahuan (contoh, bagaimana teori belajar 

yang baik untuk mahasiswa?), d) indera (contohnya, Pada awal 

munculnya internet, bagaimana tanggapan saudara?) dan e) latar 

belakang subjek. (contohnya dimana tempat dan tanggal lahir 

saudara?) 

Alat-alat wawancara yang digunakan adalah buku catatan, 

tape recorder, dan camera. Agar wawancara dapat dilakukan dengan 

baik atau relevan, maka peneliti berpegang pada enam hal, yaitu : 

topik yang pasti, pertanyaan yang sesuai dengan topik, pertanyaan 

yang tuntas, responden yang tepat, pengwaktuan yang baik dan 



transkripsi sesegera mungkin. Sehingga hasil penelitian sesuai 

dengan tujuan. Sementara itu untuk pertanyaan yang akan diajukan 

pada wawancara tersebut, peneliti menggunakan beberapa langkah, 

yaitu: 

Penelitian 

1.Teori 
2. Obrolan 
3. Pengamatan 

Pertanyaan 
lnterviu 

Gambar 1. Langkah-langkah menyusun pertanyaan Interviu/wawancara 
(Sumber. Alwasilah. 2003. Hal. 193) 

0 bservasi 

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap perilaku- 

perilaku subjek yang menjadi objek yang diteliti. Menurut Alwasilah, 

observasi dalam penelitian merupakan pengamatan sistematis dan 

terencana yang diniati untuk perolehan data yang dikontrol validitas 

dan reliabilitasnya. Beberapa subjek tersebut akan dipantau, diamati, 

direkam dan atau dicatat, sehingga perilaku-perilaku subjek dapat 

dikuantifikasikan dalam situasi atau saat-saat dimana observasi 

dilakukan. Observasi ini disusun sedemikian rupa mulai dari 

persiapan, pelaksanaan sampai berakhimya proses penggunaan 



intemetnya, sehingga setiap komponen-komponen yang dibutuhkan 

dalam penggunaan intemet dapat tergambar dengan jelas. Beberapa 

faktor yang dapat menentukan agar observasi lebih terfokus dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

Data hasil 
interahi di 
lapangan 

Kesan dari 
o k a s i  

Pendahuluan 

Gambar 2. Faktor Penentu Fokus Observasi 
(Sumber : Alwasilah. 2003. Hal. 212) 

Untuk mendapatkan data yang lebih objektif, maka peneliti 

melakukan observasi partisipatif dalam bentuk aktif dengan arti bahwa 

peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh nara sumber, tetapi 

belum sepenuhnya lengkap, karena observasi hanya dilakukan di 

laboratorium FIK UNP, sehingga hanya beberapa mahasisiswa yang 

menjadi objek penelitian yang dapat terpantau. Sedangkan untuk 

mahasiswa yang menggunakan intemet di wamet dan di rumah belum 

dapat teramati, dan ha1 ini menjadi objek penelitian berikutnya, 



sehingga nantinya diharapkan akan diperoleh informasi yang lebih 

komplit. 

3. Angket 

Angket diperlukan untuk memperkuat hasil wawancara dan 

observasi, sehingga melalui angket akan tergambar secara lebih jelas 

informasi yang dibutuhkan. Angket ini terdiri dari beberapa 

pertanyaan yang harus dijawab oleh responden dengan jujur tentang 

penggunaan internet sebagai sumber belajar. Untuk pengukurannya 

menggunakan skala Likert, karena skala likert ini dapat mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang terhadap sesuatu. Angket 

diperlukan untuk mendapatkan data yang lebih valid, sehingga 

melalui angket akan tergambar secara lebih jelas inforrnasi yang 

dibutuhkan. Bentuk skala Likertnya adalah Sangat Setuju (SS) 

dengan skor 5, Setuju (ST) dengan skor 4, Ragu-Ragu (RR) dengan 

skor 3, Tidak Setuju (TS) dengan skor 2 dan Sangat Tidak Setuju 

(STS) dengan skor 1 

F. Prosedur Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dan 

temuannya dapat diinforrnasikan datanya. Analisis data dilakukan 

dengan mengorganisir data, menjabarkan ke dalam unit-unit yang 

ditentukan, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 



yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan. Proses 

analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode 

tertentu. dengan menggunakan tehnik atau model Miles dan Huberman 

(1992 : 16), yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing1 

verification. 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-ha1 yang 

pokok, memfokuskan pada hal-ha1 yang penting, dicari tema dan 

polanya dan membuang hal-ha1 yang tidak perlu, sehingga yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mem 

permudah peneliti untuk melakukan pengurnpulan berikutnya. 

Kelompok-kelompok yang difiokuskan berkaitan dengan pemanfa 

atan internet sebagai sumber belajar, yang memotivasi mahasiswa 

dalam menggunakan internet sebagai sumber belajar dan dukungan 

serta hambatan mahasiswa dalam menggunakan internet sebagai 

sumber belajar. Data yang sudah dirangkum dan dikategori kan 

tersebut digunakan sebagai pertimbangan untuk menjawab perta 

nyaan penelitian yang diajukan. 



Priode Pengumpulan Data 

Reduksi Data n 

Selama Setelah ) 

- 

Gambar 3. Komponen dalam analisis data 

Antisipasi Selama Setelah 
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Data Display-(penyajian data) 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk penyajian singkat yang 

bersifat naratif, dan dibantu dengan menggunakan grafik atau matrik 

guna lebih mudah memahaminya. Data yang telah terkumpul dalam 

penelitian di sajikan dan diinterpretasikan berdasarkan teori-teori 

yang ada (kajian pustaka). 

Conclusion Drawing / Verification 

Langkah ketiga dari analisis data ini dikatakan sebagai penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ini diharapkan merupakan 

temuan baru yang sebelumnya -belum pemah ada. Temuan ini 

berupa diskripsi dan gambaran tentang penggunaan internet sebagai 

sumber belajar yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, 

namun setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini akan dapat 

\ 

- - Selama Setelah 



berupa hubungan kausal atau interaksi, hipotesis atau teori. 

Penyajian data yang telah dikemukakan di waktu penelitian dan 

didukung dengan data-data yang mantap, maka kesimpulan yang 

diperoleh akan lebih kredibel. 

Untuk lebih jelasnya gambaran reduksi data, display data dan 

verifikasi implementasi pembinaan prestasi tenis dapat dilihat melalui 

ilustrasi berikut : 

Penggunaan internet perhari, waktu dan tempat, 

pemilikan computer, modem/WiFi, yang 

memotivasi untuk menggunakan internet, faktor 

pendukung, faktor penghambat, pengetahuan 

dan keterampilan menggunakan internet. 

REDUKSI DATA 
Memilih Eleman-Elemen yang Penting 

DATA DISPLAY Y 
MENYAJIKAN KE DALAM POLA SESUAI 

DENGAN ELEMEN MASING-MASING 7 CONCLUSION/VERIFlCATlON 6 

I MEMlLlH ELEMEN YANG PENTING DAN MEMBUANG YANG TlDAK DlPAKAl 

Gambar 4. Ilustrasi, Reduksi data, Display data dan Verifikasi 



Pemeriksaan Keabsahan Data 

Keabsahan data mencakup kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas 

dan komfirmabilitas. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai 

beri kut 

1. Kredibilitas (Credibilrty), yaitu penetapan hasil penelitian yang 

kredibelldapat dipercaya dari perspektif partisipan, yaitu orang 

yang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian (seperti 

Dosen PA, Dosen Pembimbing dan Pengelola labor). Untuk 

mendapatkan data yang kredibel ini peneliti melakukan beberapa 

hal, yaitu pengamatan dilakukan lebih lama, tekun, trianggulasi, 

diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative dan 

memberi checking. 

2. Transferabilitas (Transferabilrty), yaitu kemampuan untuk men- 

generalisasikan pada konteks yang lain, dengan cara 

mendeskripsikan konteks penelitian secara rasional dan asumsi- 

asumsi yang menjadi sentral pada penelitian ini. 

3. Dependabilitas (Dependability), yaitu memperhitungkan konteks 

yang betubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan dan 

bertanggung jawab menjelaskan perubahan tersebut. 

4. Komfirmabilitas (Comfirmability), yaitu tingkat kemampuan hasil 

penelitian yang dikonfirmasikan oleh orang lain. Hal ini dilakukan 

dengan cara mendokumentasikan prosedur untuk mengecek 

kembali seluruh data penelitian oleh peneliti lain. 



BAB IV 

HASlL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Umum Penggunaan intemet oleh mahasiswa sebagai 

sumber belajar melalui wawancara. 

1. Wawancara dengan Rahmi Yunita. NIM 1206656, umur 20 tahun, 

jurusan pendidikan Olahraga FIK UNP tahun 2012, seksi 01. 

Wawancara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 08 November 

201 2 jam 10.00 wib di FIK UNP. 

a. Penggunaan intemet oleh mahasiswa sebagai sumber belajar 

Dari hasil wawancara mahasiwa tergambar beberapa penjetasan 

tentang penggunaan internet sebagai sumber belajar mahasiswa: 

1) Apa saja sumber belajar yang sdr gunakan di dalam proses 

pembelajaran di perguruan tinggi? 

Jawabannya : 

Karena saya masih baru di FIK UNP ini, maka saya baru 

menggunakan perpustakaan yang ada di UNP dan 

menggunakan internet yang telah tersedia di warnet. Sumber 

belajar yang lain berupa dosen, mahasiswa, dan masyarakat 

belum saya menfaatkan secara optimal dalam mendukung 

proses belajar, namun masih dalam tahap hubungan biasa 

sesuai dengan kebutuhan. 

2) Apakah anda sudah dapat menggunakan internet? Dan sejak 

umur berapa? 



Jawabannya : 

Saya sudah dapat menggunakan internet sejak umur 14 tahun, 

yaitu diwaktu saya masih duduk di SMP 2 Bukit Tinggi. Namun 

saya belum dapat mengetik secara baik, artinya saya 

mengetiknya masih bersifat tradisional (dua jari). 

3) Apakah anda menggunakan internet sebagai sumber belajar 

dan jelaskan kenapa demikian? 

Jawabannya : 

Memang benar bahwa saya menggunakan internet sebagai 

sumber belajar, terutama dalam rangka menyelesaikan tugas 

beberapa mata kuliah, yaitu mata kuliah umum dan mata kuliah 

bidang studi. Menggunakan internet ini lebih mudah 

dibandingkan menggunakan perpustakaan yang harus mencari 

dan memakan waktu yang cukup lama. Namun internet bagi 

saya bukan satu-satunya. Saya juga menggunakan buku yang 

di beri kan dosen dan buku yang disarankan, sehingga tugas 

saya terlihat lebih sempuma. 

4) Berapa jam sehari anda menggunakan internet, apakah jumlah 

tersebut sudah mencukupi? serta kenapa demikian? 

Jawabannya : 

Saya sehari rata-rata hanya 2 jam, karena saya harus 

menyelesaikan tugas lain seperti latihan terstruktur, serta 

mengerjakan pekerjaan rumah (memasak dan mencuci). 



Jumlah jam tersebut sebetulnya belum mencukupi, minimal 

seharusnya saya 4 jam setiap hari karena mata kuliah yang 

saya ambil 20 sks. Untuk mengatasi kekurangan ini terpaksa 

saya menggunakan hari sabtu atau minggu untuk 

menyelesaikan tugas lewat internet. 

5) Apakah internet mengganggu proses belajar dan mengajar 

anda? 

Jawabannya : 

Sampai saat ini internet belum mengganggu proses belajar 

mengajar saya, walaupun beberapa teman saya mengajak 

untuk face book atau main game, tetapi alhamdulillah sampai 

sekarang saya belum terpengaruh, malah saya sampai 

sekarang belum punya face book. Di samping itu teman saya 

juga mengajak untuk melihat gambar-gambar porno, namun 

saya juga tidak mau, karena saya masih menganggap ha1 itu 

kurang baik dan dapat mengganggu konsentrasi saya belajar. 

Oleh karena itu saya menganggap internet adalah alat atau 

sumber belajar yang baik asal digunakan dengan yang benar. 

6)  Dimana anda menggunakan internet, apakah dirumah, di 

kampus atau di warung internet? 

Jawabannya : 

Internet sering saya gunakan di kampus FIK UNP, karena 

kampus FIK telah menyediakan fasilitas internet seperti WiFi 



untuk mahasiswa. Di samping itu saya juga menggunakan 

internet di warung internet yang ada dilingkungan kampus dan 

rumah. Kondisi ini saya lakukan apabila saya tidak dapat 

menggunakan fasilitas WiFi yang ada di kampus. Maklum 

intemet di kampus FIK UNP sangat terbatas. Oleh karena itu 

mahasiswa diharuskan dapat mencari solusinya. 

7) Apa-apa saja yang anda lihat di internet selain untuk tugas 

belajar? 

Jawabannya : 

Banyak yang saya lihat di intemet, namun yang paling utama 

bagi saya adalah menyelesaikan tugas belajar yang diberikan 

dosen. Hal-hal lain seperti facebook, twiter, yahoo, hanya saya 

gunakan apabila tugas utama selesai saya laksanakan. ltupun 

saya lakukan jika waktunya memungkinkan. 

8) Apakah anda menggunakan internet dengan computer sendiri? 

Jawaban : 

Karena kemampuan ekonomi orang tua saya sangat terbatas, 

maka sampai saat ini saya masih belum memiliki komputer, 

namun saya bisa mengoperasikannya melalui komputer orang 

lain (warnet). Namun saya tetap yakin dan percaya suatu saat 

saya akan memilikinya. Amin. 

9) Apakah anda menggunakan internet dengan menggunakan 

modem1 WiFi? 



Jawabannya : 

Karena saya tidak menggunakan komputer sendiri, maka untuk 

menggunakan interne), saya memakai WiFi yang ada di kampus 

atau warnet. Penggunaan WFi menurut saya sangat 

menguntungkan mahasiswa, di samping cepat juga tidak 

menggunakan biaya tambahan. 

10) Apakah fasilitas internet yang ada di kampus cukup memadai 

untuk anda gunakan? 

Jawabannya : 

Karena fasilitas internet di kampus masih dalam kondisi baru, 

dan jumlahnya sangat terbatas (hanya 30 unit), dan tidak 

sebanding dengan jumlah mahasiswa yang banyak, maka 

secara otomatis belum mencukupi kebutuhan mahasiswa. 

Fakultas komputer banyak digunakan untuk kegiatan 

perkuliahan aplikasi komputer, sehingga bagi mahasiswa yang 

ingin menggunakn komputer labor ini untuk tugas perkuliahan 

agar sulit, Karena itu perlu penambahan jumlah internet , 

termasuk penambahan ruangan dan petugasnya. 

11) Apakah anda menggunakan internet secara sendiri atau 

dengan orang lain? 

Jawabannya : 

Kadang-kadang saya menggunakan internet secara sendiri, 

jika tugas yang diberikan sifatnya individual. Namun tidak jarang 



tugas kelompok saya lakukan secara bersama atau dengan 

teman. 

Faktor-faktor yang memotivasi mahasiswa menggunakan internet 

sebagai sumber belajar. 

1) Faktor-faktor apa yang memotivasi anda dalam menggunakan 

internet sebagai sumber belajar? 

Jawabannya : 

Faktor yang sangat memotivasi saya menggunakan internet 

adalah faktor dosen yang telah memberikan tugas kepada 

saya, sehingga memaksa saya untuk selalu belajar 

menggunakan internet. Di samping itu faktor keinginan saya 

untuk selalu belajar menemukan sesuatu yang belum saya 

ketahui melalui internet karena didukung dengan kemampuan 

saya dapat menggunakan internet secara baik. Seiring dengan 

itu faktor jaringan yang tersedia di kampus, merupakan bagian 

yang mendorong saya untuk selalu menggunakan internet 

sebagai sumber belajar. 

2) Faktor mana yang paling sangat membantu anda dalam 

menggunakan internet sebagai sumber belajar? 

Jawabannya : 

Faktor diri saya sendiri yang harus menjadi bagian yang 

sangat penting dalam menggunakan internet. Bagaimanapun 

hebatnya seseorang, namun jika tidak ada keinginan untuk 



belajar menggunakan internet, niscaya tujuan yang diharapkan 

tidak akan tercapai. 

3) Apakah anda menggunakan internet karena keinginan sendiri 

atau karena faktor lain? 

Jawabannya : 

Secara pribadi saya menggunakan internet karena keinginan 

sendiri untuk selalu belajar dan mengetahui sesuatu untuk 

mendukung profesi saya. 

4) Tanpa ada tugas perkuliahan, apakah anda tetap 

menggunakan internet? 

Jawabannya : 

Bagi saya internet merupakan alat bantu belajar, artinya ada 

atau tidak ada tugas perkuliahan, saya akan tetap 

menggunakan intemet untuk melihat informasi terkini, serta 

informasi-informasi lainnya. 

5) Apakah internet sebagai sumber belajar, merupakan sumber 

belajar yang menarik? 

Jawabannya : 

Internet bagi saya merupakan sumber belajar yang menarik, 

karena informasinya lebih lengkap, cepat dan mudah diperoleh. 

6) Apakah anda yakin bahwa intemet sebagai sumber belajar 

dapat membantu proses belajar dan mengajar sdr di 

perguruan tinggi? 



Jawabannya : 

Saya sangat yakin sekali, bahwa intemet akan dapat 

membantu proses belajar dan mengajar saya di perguruan 

tinggi. Terutama dalam mendapatkan informasi yang terkait 

dengan perkuliahan. lnfonnasi ini sangat bervariasi, sehingga 

saya dapat menggunakannya lebih selektif dan efisien. 

7) Apakah setiap tugas yang diberikan dosen, harus 

menggunakan internet? 

Jawabannya : 

Untuk semester pertama ini, tidak semua tugas menggunakan 

internet, seperti tugas motorik, namun untuk tugas kognitif, 

rata-rata dosen memberikan tugas tertulis yang bersumber dari 

perpustakaan dan internet. 

8) Apakah anda menggunakan internet disebabkan karena dapat 

melihat informasi lain? 

Jawabannya : 

Motiv saya menggunakan internet, bukan karena yang lain, 

tapi karena untuk belajar. lnformasi apapun yang saya 

gunakan lewat intemet, saya tetap lakukan secara selektif, 

yaitu informasi yang dapat membawa saya ke arus yang benar. 

9) Apakah penggunaan internet termasuk sumber informasi yang 

sulit dan mahal? 



Jawabannya : 

Menurut saya pada zaman sekarang ini, penggunaan internet 

bukan lagi sesuatu yang sulit dan mahal, dimana-mana 

layanan intemet sudah dapat digunakan. Yang terpenting 

keinginan untuk selalu menggunakan internet sebagai media 

dan sumber belajar. 

10) Apakah anda menggunakan fasilitas internet orang lain? 

Jawabannya : 

Karena saya tidak menggunakan komputer sendiri, otomatis 

saya hams menggunakan fasilitas intemet orang lain 

(kampuslwarnet). 

1 1 )Apakah anda sudah menggunakan internet sebelum masuk 

per guruan tinggi ? 

Jawabannya : 

Sebelum saya masuk di perguruan tinggi ini, saya sudah 

mengenal internet, tepatnya waktu saya masih berusia 14 

tahun. 

12)Apakah anda akan tetap bertekat menggunakan internet 

sebagai sumber belajafl 

Jawabannya : 

Jelas saya akan tetap menggunakan internet sebagai sumber 

belajar saya, sejauh internet masih tetap exis dan digunakan 

sebagai media kehidupan manusia. 



c. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat mahasiswa 

dalam penggunaan internet sebagai sumber belajar. 

1) Apakah anda mendapat dukungan dari keluarga dalam 

menggunakan internet sebagai sumber belajap 

Jawabannya : 

Selama ini saya mendapat dukungan penuh dari keluarga 

(mulai orang tua, kakak dan adik saya), sehingga saya tetap 

diizinkan keluar rumah, apabila saya akan menggunakan 

internet. Namun karena keterbatasan ekonomi, saya sampai 

sekarang belum memiliki komputer. 

2) Apakah anda mendapat dukungan dari orang lain dalam 

menggunakan internet sebagai sumber belajar? 

Jawabannya : 

Dukungan orang lain antara lain adalah dari dosen, karyawanl 

petugas internet. Dan teman-teman yang senasib dan 

seperjuangan. 

3) Apakah masyarakat di lingkungan anda menyediakan internet 

yang dapat digunakan untuk belajar ? 

Jawabannya : 

Ya tidak jauh dari rumah saya ada warnet sebanyak 3 buah 

yang melayani kebutuhan masyarakat. Namun rata-rata 

warnet ini dipenenuhi oleh anak-anak untuk bermain game. 



Sehingga sulit digunakan bagi orang-orang yang 

membutuhkan internet. 

4) Apakah faktor ekonomi anda mendukung untuk menggunakan 

internet sebagai sumber belajar ? 

Jawabannya : 

Untuk internet ditinjau dari ekonomi orang tua saya cukup 

mendukung, karena selama ini belum ada keluhan dari orang 

tua saya ketika saya meminta uang untuk intenetan. Beliau 

tetap memenuhi kebutuhan saya. 

5) Apakah anda sudah terbiasa menggunakan internet sebagai 

sumber belajafl 

Jawabannya : 

Ya. Saya sudah terbiasa menggunakan internet, terutama 

untuk google dan yahoo. 

6) Apakah di segi waktu anda cukup mendukung untuk 

menggunakan internet sebagai sumber belajar? 

Jawabannya : 

Setiap hari saya hanya dapat menggunakan internet selama 2 

jam, karena, karena saya punya tugas lain, seperti latihan, 

pekerjaan rumah dan kuliah. 

7) Apa faktor penghambat anda dalam menggunakan internet 

sebagai sumber belajar? 



Jawabannya : 

Keterbatasan penggunaan komputer di FIK UNP dan jumlah 

mahasiswa yang menggunakan internet cukup banyak, 

sehingga saya harus antri untuk mendapatkan giliran dan juga 

jarak rumah dengan kampus cukup jauh, sehingga sangat 

sedikit waktu yang dapat saya gunakan di kampus. Artinya 

saya lebih banyak menggunakan internet di wamet. 

8) Apakah faktor kemampuan menggunakan internet merupakan 

penghambat dalam menggunakan internet? 

Jawa bannya : 

Alhamdulillah kemampuan saya menggunakan internet cukup 

memadai, terutama dalam menyelesaikan perkuliahan. Bagi 

mahasiswa yang tidak mampu menggunakan internet menurut 

saya sangat rugi, karena informasi-informasi terbaru ada pada 

internet. 

9) Apakah fasilitas internet kampus sangat terbatas untuk 

digunakan oleh mahasiswa? 

Jawabannya : 

Penggunaan intemet kampus memang sangat terbatas, karena 

itu pihak Fakultas harus dapat menyediakan waktu khusus bagi 

mahasiswa ingin menggunakan komputerl intemet diluar 

perkuliahan. 



2. Wawancara dengan Chandra Yuza. NIM 1202323, umur 18 tahun 

jurusan pendidikan Olahraga FIK UNP tahun 2012, seksi 02. 

Wawancara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 08 November 

2012 jam 14.00 wib di FIK UNP. 

a. Penggunaan internet oleh mahasiswa sebagai sumber belajar 

Dari hasil wawancara, tergambar beberapa penjelasan tentang 

penggunaan intemet sebagai sumber belajar mahasiswa : 

1) Apa yang dimaksud dengan sumber belajar menurut Sdr. dan 

berikan contoh. 

Menurut saya sumber belajar adalah semua informasi yang 

diperoleh untuk mendapatkan pengetahuan, pengalaman dan 

keterampilan yang dibutuhkan oleh seseorang. Contoh jika saya 

membutuhkan dan mengerjakan tugas suatu mata kuliah, maka 

saya akan menggunakan perpustakaan dan internet untuk 

menyempumakan tugas yang saya buat. 

2) Apa saja sumber belajar yang sdr gunakan di dalam proses 

pembelajaran di perguruan tinggi? 

Jawabannya : 

Sumber belajar yang saya gunakan antara lain adalah 

perpustakaan, intemet, buku, dosen; dan teman sejawat atau para 

ahli lainnya. Hal ini menurut saya sangat bermanfaat dalam 

menyelesaikan masalah yang saya alami di perguruan tinggi. 



3) Apakah sdr sudah dapat menggunakan internet? Dan sejak umur 

bera pa? 

Jawabannya : 

Saya baru dapat menggunakan internet di perguruan tinggi (umur 

18 tahun), melalui teman sejawat. yaitu saat saya dinyatakan lulus 

UMPTN. Namun saya sudah dapat mengetik secara baik, karena 

pada waktu saya masih duduk di bangku SMU, saya sudah belajar 

cara mengetik yang baik (11 jari), sehingga ha1 ini sangat 

membantu kelancaran saya dalam mengakses komputerl internet. 

4) Kenapa sdr menggunakan internet sebagai sumber belajar? 

Jawabannya : 

Saya menggunakan internet sebagai sumber belajar di samping 

perpustakaan, terutama di saat saya diberikan tugas oleh dosen, 

berkaitan dengan informasi yang berhubungan dengan mata kuiah. 

Minimal saya menggunakan computer, jika tugas tersebut tidak 

membutuhkan informasi lewat internet. Seperti untuk tugas 

keterampilan, saya lebih banyak menggunakan diskusi dan latihan 

dengan teman-teman sejawat. 

5) Berapa jam sehari sdr menggunakan internet, apakah waktu 

tersebut sudah mencukupi? serta kenapa demikian? 

Jawa bannya : 

Rata-rata saya menggunakan internet 1 jamlhari. Waktu ini belum 

termasuk untuk kunjungan ke perpustakaan. Waktu 1 jam tersebut 



sebetulnya masih belum cukup, karena tidak semua dosen 

memberikan tugas rumah. Artinya jika semua dosen pada 

semester ini memberikan tugas, saya akan membutuhkan waktu 3- 

4 jam perhari. 

6) Apakah internet mengganggu proses belajar dan mengajar sdr? 

dan berikan alasan! 

Jawabannya : 

lnternet menurut saya tidak mengganggu proses belajar mengajar, 

asalkan bisa digunakan ke ha1 yang positif. Memang banyak 

mahasiswa menggunakan internet untuk game dan hal-ha1 lain di 

luar tugas perkuliahan. Namun menurut saya ha1 tesebut akan dapat 

mengganggu perkuliahan, apalagi dengan menggunakan waktu 

yang cukup lama. Karena itu saya menganggap bahwa internet 

akan dapat mengganggu mahasiswa, jika digunakan ke hal-ha1 yang 

kurang bermanfaat, seperti bermain game dengan waktu yang lama, 

nonton video atau gambar-gambar yang terlarang- dsb. Untuk itu 

sebagai mahasiswa harus berhati-hati dalam menggunakan internet, 

terutama menggunakan informasi dari luar. 

6) Dimana sdr menggunakan internet, apakah dirumah, di kampus 

atau di warung internet? Dan berikan alasan.! 

Jawa bannya : 

Karena saya sudah memiliki komputer dan modem, maka rata- 

rata saya lebih banyak menggunakan lnternet di rumah, yaitu pada 



malam hari. Karena waktu pagi, siang dan sore lebih banyak 

digunakan untuk kuliah dan latihan. 

7) Apa saja yang sdr lihat dan kerjakan di internet selain untuk tugas 

belajar? 

Jawabannya : 

Bagi saya menyelesaikan tugas merupakan ha1 yang utama, dan 

saya jarang sekali menggunakan internet selain untuk kebutuhan 

perkuliahan, karena waktu saya untuk itu justru tidak ada. Jika pun 

ada waktu saya hanya menggunakan facebook dan menontong 

video pertandingan bola. 

8) Apakah sdr menggunakan internet dengan computer sendiri? 

Jawaban : 

Saya menggunakan internet dengan menggunakan komputer dan 

modem sendiri, walaupun ini membutuhkan biaya perbulan 

terutama untuk modemnya, namun menurut saya masih 

beruntung, karena dapat digunakan dimana dan kapan saja. 

9) Apakah sdr menggunakan internet dengan menggunakan modem1 

WiFi? 

Jawabannya : 

WiFi bagi saya hanya untuk antisipasi, jika modern1 komputer saya 

bermasalah, baru saya gunakan WtFi, tenrtama ditempat yang 

memiliki jaringan, terrnasuk yang disediakan di Fakultas. Bagi saya 



10) Apakah fasilitas intemet yang ada di kampus cukup memadai 

untuk sdr gunakan? 

Jawabannya : 

Saya lihat bahwa fasilitas internet di FIK UNP belum memadai 

untuk kebutuhan perkuliahan, tenrtama untuk menyelesaikan tugas 

perkuliahan. diperlukan penambahan jumlah komputer, khusus 

untuk diluar perkuliahan aplikasi komputer, sehingga mahasiwa 

tidak perlu lagi menyelesaikan tugas di luar kampus. Begitu juga 

dengan ruangannya perlu diperluas, agar mahasiswa dan dosen 

dapat nyaman berada di dalam ruangan tersebut. 

11) Apakah sdr. menggunakan internet secara sendiri atau dengan 

orang lain? 

Jawabannya : 

Karena saya memiliki komputer dan modem sendiri, maka saya 

lebih banyak menggunakan intemet secara sendiri dan sekali-kali 

saya mengajak teman bekerja bersama untuk membuat tugas 

kelompok. Pada prinsipnya saya lebih senang mengerjakan tugas 

lewat computer sendiri di bandingkan dengan teman-teman. 

b. Faktor-faktor yang memotivasi mahasiswa menggunakan internet 

sebagai sumber belajar. 

1) Faktor-faktor apa yang memotivasi sdr dalam menggunakan 

internet sebagai sumber belajafl 



Jawa bannya : 

Faktor yang memotivasi saya menggunakan internet adalah 

ketersediaan fasilitas komputer dan internet yang saya miliki. 

Artinya, jika saya tidak memiliki komputer dan fasilitas internet, 

jelas tugas yang diberikan dosen tidak dapat saya lakukan secara 

maksimal. Di samping itu faktor waktu saya lebih banyak terutama 

untuk malam hari. 

2) Faktor mana yang paling sangat membantu sdr dalam 

menggunakan internet sebagai sumber belajar? 

Jawabannya : 

Faktor yang sangat membantu saya untuk menggunakan internet 

adalah faktor fasilitas, yaitu komputer dan modem yang saya miliki. 

Karena menurut saya inilah yang paling penting agar semua tugas 

yang di beri kan dosen dapat di kerjakan dengan bai k. 

3) Apakah sdr menggunakan internet karena keinginan sendiri atau 

karena faktor lain? 

Jawa bannya : 

Saya menggunakan internet karena keinginan sendiri, karena dari 

sinilah menurut saya jalan menuju kesuksesan. Bagi saya faktor 

lain orang tua, dosen dsb. hanya faktor pendukung agar potensi 

saya dapat meningkat. 

4) Tanpa ada tugas perkuliahan, apakah sdr tetap menggunakan 

internet? 



Jawabannya : 

Kelihatannya; tidak seperti itu. Saya akan tetap menggunakan 

internet untuk melihat informasi terbaru yang mungkin akan 

menambah wawasan saya. Bagi saya informasi lewat internet 

merupakan suatu kebutuhan. 

5) Apakah internet sebagai sumber belajar, merupakan sumber 

belajar yang menarik? 

Jawabannya : 

Sebagai sumber belajar, internet bagi saya adalah menarik, karena 

segala inforrnasi dapat diperoleh lewat internet. Di samping itu 

internet dapat membantu saya dalam menyelesaikan tugas 

perkuliahan, temasuk jika saya ingin menyiapkan makalah yang 

ditugaskan kepada saya oleh dosen atau pihak-pihak lain. 

6)  Apakah sdr yakin bahwa internet sebagai sumber belajar dapat 

membantu proses belajar dan mengajar sdr di perguruan tinggi? 

Jawabannya : 

Saya sangat yakin bahwa Internet sebagai sumber belajar dapat 

membantu proses belajar dan mengajar saya di perguruan tinggi. 

Karena internet dapat memberikan informasi terpenting, berkaitan 

dengan tugas dan kebutuhan penulisan karya tertentu, termasuk 

nantinya dalam menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir. 

7) Apakah setiap tugas yang diberikan dosen, harus menggunakan 

internet? 



Jawabannya : 

Saya lihat pada semester sekarang belum semua mata kuliah 

yang diberikan dosen menggunakan internet, tugas masih banyak 

menggunakan manual, yaitu dibuat dalam bentuk kertas keja, 

kemudian langsung diserahkan sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan dosen, baik tugas dalam bentuk teori maupun praktek. 

Namun khusus buat saya bagaimanapun bentuk tugasnya sumber 

belajar tetap salah satunya menggunakan internet. 

8) Apakah sdr menggunakan internet disebabkan karena dapat 

melihat informasi lain? 

Jawabannya : 

Saya hanya menggunakan internet untuk kebutuhan perkuliahan, 

bukan untuk kebutuhan lain. Namun apabila waktu penyelesaian 

tugas telah saya selesaikan, maka saya akan menggunakan waktu 

sisa tersebut untuk bermain game, yaitu game tentang sepak bola 

atau facebook. 

9) Apakah penggunaan internet termasuk sumber informasi yang sulit 

dan mahal? 

Jawabannya : 

Penggunaan internet bagi saya bukanlah termasuk sumber 

informasi yang sulit dan mahal, karena sekarang dimana dan 

kapanpun intenet dapat digunakan asal fasilitas seperti komputer 

dan sinyalnya ada. Kalaupun sinyal belum, kita dapat menggunakan 



di tempat yang memiliki sinyal. Rata-rata untuk daerah Padang 

- dan sekitarnya jaringan internet sudah cukup memadai dan tidak 

sulit. 

10) Apakah sdr menggunakan fasilitas intemet orang lain? 

Jawabannya : 

Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya tidak menggunakan 

fasilitas orang lain, karena saya sudah memiliki semua kebutuhan 

untuk itu. Namun apabila komputer saya bermasalah maka saya 

akan menggunakan fasilitas yang ada di kampus. Dan sampai saat 

ini saya baru menggunakan fasilitas kampus baru 2 kali, yaitu 

ketika modem saya sudah habis masa kerjanya. 

11)Apakah sdr sudah menggunakan internet sebelum masuk 

perguruan tinggi ? 

Jawabannya : 

Saya baru menggunakan intemet sejak di perguruan tinggi ini. Dan 

saya sangat menyesal saya terlambat memanfaatkan internet 

sebagai sumber belajar. Untuk itu saya akan betusaha semaksimal 

mungkin menggunakan internet ini sebagai bagian dan sumber 

belajar saya. 

12) Apakah sdr akan tetap bertekat menggunakan internet sebagai 

sumber belajar7 



Jawa bannya : 

Saya akan bertekat menggunakan internet sebagai sumber belajar 

saya, sejauh internet masih tetap exis dan digunakan sebagai 

media kehidupan manusia. 

c. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat mahasiswa dalam 

penggunaan internet sebagai sumber belajar. 

1) Apakah sdr mendapat dukungan dari keluarga dalam 

menggunakan internet sebagai sumber belajar7 

Jawa bannya : 

Selama ini saya mendapat dukungan penuh dari keluarga (mulai 

orang tua, kakak dan adik saya), sehingga saya tetap diizinkan 

keluar rumah, apabila saya akan menggunakan internet. Namun 

karena keterbatasan ekonomi, saya sampai sekarang belum 

memiliki komputer. 

2) Apakah sdr mendapat dukungan dari orang lain dalam 

menggunakan internet sebagai sumber belajar? 

Jawabannya : 

Dukungan orang lain antara lain adalah dosen, karyawanl 

petugas internet. Dan teman-teman yang senasib dan 

seperjuangan. 

3) Apakah masyarakat di l ingkungan sdr menyediakan internet yang 

dapat digunakan untuk belajar sdr? 



Jawabannya : 

Ya tidak jauh dari rumah saya ada warnet sebanyak 3 buah yang 

melayani kebutuhan masyarakat. Namun rata-rata warnet ini 

dipenenuhi oleh anak-anak untuk bermain game. Sehingga sulit 

digunakan bagi orang-orang yang membutuhkan internet. 

4) Apakah faktor ekonomi sdr mendukung untuk menggunakan 

internet sebagai sumber belajar sdf l  

Jawabannya : 

Untuk internet ditinjau dari ekonomi orang tua saya cukup 

mendukung, karena selama ini belum ada keluhan dari orang tua 

saya ketika saya meminta uang untuk intenetan. Beliau tetap 

memenuhi kebutuhan saya. 

5) Apakah sdr sudah terbiasa menggunakan internet sebagai sumber 

belajar? 

Jawabannya : 

Ya. Saya sudah terbiasa menggunakan internet, terutama untuk 

google dan yahoo. 

6) Apakah di segi waktu sdr cukup mendukung untuk menggunakan 

internet sebagai sumber belajar7 

Jawa bannya : 

Setiap hari saya hanya dapat menggunakan internet selama 2 jam, 

karena, karena saya punya tugas lain, seperti latihan, pekerjaan 

rumah dan kuliah. 



7) Apa faktor penghambat sdr dalam menggunakan internet sebagai 

sumber belajar? 

Jawabannya : 

Jumlah mahasiswa yang menggunakan intemet cukup banyak, 

sehingga saya hams antri untuk mendapatkan gilirannya dan juga 

jarak rumah dengan kampus cukup jauh, sehingga sangat sedikit 

waktu yang dapat saya gunakan untuk internet (2 jam). 

8) Apakah faktor kemampuan menggunakan internet merupakan 

penghambat sdr dalam menggunakan internet? 

Jawabannya : 

Alhamdulillah kemampuan saya menggunakan intemet cukup 

memadai, temtama dalam menyelesaikan perkuliahan. Bagi 

mahasiswa yang tidak mampu menggunakan internet menurut 

saya sangat mgi, karena inforrnasi-informasi terbaru ada pada 

internet. 

9) Apakah fasilitas intemet kampus sangat terbatas untuk digunakan 

oleh mahasiswa? 

Jawabannya : 

Penggunaan internet di kampus FIK UNP tidak terbatas. Yang 

terbatas hanya penggunaan komputer. 



3. Wawancara dengan Clarissa Anindya NIM 1207649, jurusan 

pendidikan Olahraga FIK UNP tahun 2012, seksi 03 FIK UNP. 

Wawancara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 08 November 

2012 jam 15.00 wib di FIK UNP. 

a. Penggunaan internet oleh mahasiswa sebagai sumber belajar 

Dari hasil wawancara mahasiwa tergambar beberapa penjelasan 

tentang penggunaan internet sebagai sumber belajar mahasiswa : 

1) Apa saja sumber belajar yang sdr gunakan di dalam proses 

pembelajaran di perguruan tinggi? 

Jawabannya : 

Karena saya masih baru di FIK UNP ini, maka saya baru 

menggunakan perpustakaan yang ada di FIK UNP . Mengenai 

sumber belajar melalui internet, belum dapat saya gunakan, 

karena belum bisa mengoperasikan komputer. 

2) Apakah anda sudah dapat menggunakan internet? Dan sejak umur 

berapa? 

Jawabannya : 

Saya belum dapat menggunakan internet, namun jika dosen 

memberikan tugas lewat email, saya minta bantuan dengan teman- 

teman saya yang sudah bisa mengoperasikan komputer dan 

internet. 

3) Apakah anda menggunakan internet sebagai sumber belajar dan 

jelaskan kenapa demikian? 



Jawabannya : 

Saya belum dapat menggunakan internet, karena saya belum 

memiliki komputer dan mudah-mudahan semester depan saya 

sudah memiliki komputer dan dapat menggunakan internet sebagai 

sumber belajar. 

Untuk sementara saya menggunakan internet lewat teman-teman. 

4) Berapa jam sehari anda menggunakan internet, apakah jumlah 

tersebut sudah mencukupi? serta kenapa demikian? 

Jawabannya : 

Karena penggunakan internet lewat teman saya, maka waktu yang 

saya gunakan disesuaikan dengan waktu teman saya, rata-rata 

yang sering saya lakukan hanya I jam. Hal itu menurut saya 

masih sangat kurang, karena tugas yang saya buat masih belum 

sempurna. 

5) Apakah internet mengganggu proses belajar dan mengajar anda? 

dan berikan alasan! 

Jawabannya : 

Menurut saya penggunaan internet tidak mengganggu proses 

belajar mengajar mahasiswa, karena saya lihat inforrnasi positif 

dalam internet sangat banyak, tinggal bagaimana mahasiswa 

memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. 

6)  Dimana anda menggunakan internet, apakah dirumah, di kampus 

atau di warung internet? Dan berikan alasan.! 



Jawa bannya : 

Saya sering menggunakan intemet di warung internet. Dan sekali- 

. kali saya menggunakan intemet di kampus. Semua ini tergantung 

kepada teman-teman saya. 

7) Apa saja yang anda lihat di internet selain untuk tugas belajar? 

Jawabannya : 

Saya hanya menyelesaikan tugas perkuliahan yang diberikan 

dosen. Habis itu saya tidak menggunakan internet lagi, karena 

teman saya juga menyelesaikan tugas yang sama pula. 

8) Apakah anda menggunakan internet dengan computer sendiri? 

Jawaban : 

Saya tidak punya komputer sendiri, saya menggunakan komputer 

di warnet atau lewat komputer teman- teman saya. 

9) Apakah anda menggunakan internet dengan menggunakan 

modem1 WiFi? 

Jawabannya 

Lewat teman-teman saya yang rata-rata menggunakan WiFi. 

10) Apakah fasilitas intemet yang ada di kampus cukup memadai 

untuk anda gunakan? 

Jawabannya : 

Saya dan beberapa teman saya belum pernah menggunakan 

internet yang tersedia di labor FIK UNP, Karena fasilitas internet di 



kampus sangat terbatas, hanya lebih banyak digunakan untuk 

perkuliahan aplikasi komputer. 

11) Apakah anda menggunakan internet sendiri atau dengan orang 

lain? 

Jawabannya : 

Tadi saya sudah jelaskan bahwa saya menggunakan internet lewat 

bantuan teman-teman saya. Karena saya belum bisa 

menggunakan komputer dan internet 

b. Faktor-faktor yang memotivasi mahasiswa menggunakan internet 

sebagai sumber belajar. 

1) Faktor-faktor apa yang memotivasi anda dalam menggunakan 

internet sebagai sumber belajar? 

Jawabannya : 

Faktor yang memotivasi saya menggunakan internet adalah 

dukungan dan bantuan teman-teman yang suka dan mau 

memberikan inforrnasi melalui internet sesuai dengan yang 

dibutuhkan, sehingga saya sangat merasakan bahwa internet ini 

penting dan merupakan sumber belajar bagi mahasiswa. 

2) Faktor mana yang paling sangat membantu anda dalam 

menggunakan internet sebagai sumber belajar? 

Jawabannya : 

Faktor yang sangat penting adalah keterbukaan dan keinginan 

saya untuk memberikan tugas yang terbaik kepada dosen, 



sehingga dengan keterbukaan ini teman-teman saya dapat 

membantu tugas saya melalui internet. Namun untuk setnest-er 

berikutnya semua tugas yang nantinya a kan di beri kan dosen akan 

saya kerjakan sendiri, terutama untuk penggunaan internet. 

3) Apakah anda menggunakan internet karena keinginan sendiri 

atau karena faktor lain? 

Jawabannya : 

Saya menggunakan internet karena keinginan sendiri dan 

didukung oleh bantuan teman-teman, sehingga semua tugas 

yang diberikan dosen dapat dipenuhi dengan baik melalui 

internet. 

4) Tanpa ada tugas perkuliahan, apakah anda tetap menggunakan 

intemet? 

Jawabannya : 

Belum tentu saya akan menggunakan interenet, jika dosen mata 

kuliah tidak memberikan tugas yang mengharuskan mahasiswa 

mendapatkan informasi lewat intemet. Di samping itu teman- 

teman saya sangat memberikan dukungan dan bantuan agar 

tugas saya dapat dilengkapi dengan menggunakan informasi 

yang ada lewat internet. 

5) Apakah internet sebagai sumber belajar, merupakan sumber 

belajar yang menarik? 



Jawabannya : 

Saya mdihat bahwa internet termasuk sumber inforrnasi yang' 

menarik, karena banyak informasi yang dapat diperoleh melalui 

internet ini. 

6) Apakah anda yakin bahwa internet sebagai sumber belajar dapat 

membantu proses belajar dan mengajar sdr di perguruan tinggi? 

Jawabannya : 

Setelah saya lihat dan saya amati, temyata internet dapat 

memberikan bantuan dalam memecahkan masalah belajar 

mahasiswa di perguruan tinggi. Karena itu saya hams banyak 

belajar lagi agar saya dapat menggunakan komputer dan internet 

seperti teman-teman saya. 

7) Apakah setiap tugas yang diberikan dosen, harus menggunakan 

internet? 

Jawabannya : 

Tidak semua tugas yang diberikan dosen saya laksanakan 

melalui internet, malah lebih banyak saya buat sendiri dengan 

didukung melalui inforrnasi lewat perpustakaan. 

8) Apakah anda menggunakan internet disebabkan karena dapat 

melihat informasi lain? 

Jawabannya : 

Untuk saat ini saya hanya sebatas dapat menjalankan tugas dari 

dosen. Hal-ha1 lain belum ada pemikiran untuk itu. 



9) Apakah penggunaan internet termasuk sumber informasi yang 

sulit dan mahal? 

Jawa bannya : 

Kalau saya dan teman-teman dapat menggunakan komputer dan 

jaringan FIK UNP, saya kira sangat bagus, karena tidak dipungut 

bayaran, namun pemakaiannya sanagat terbatas. Bagi yang 

tidak memiliki komputer, jalan yang mungkin dilalui adalah lewat 

teman-teman atau melalui warung internet 

10) Apakah anda menggunakan fasilitas internet orang lain? 

Jawabannya : 

Ya. Saya menggunakan komputer dan jaringan internet orang 

lain, termasuk fasilitas FIK dan warnet. 

11) Apakah anda sudah menggunakan internet sebelum masuk per 

guruan tinggi ? 

Jawabannya : 

Saya belum menggunakan internet pada waktu di SD, SMP dan 

SMU, karena tempat sekolah saya belum mendapat jaringan 

untuk itu. Hanya menggunakan komputer saja. 

12) Apakah anda akan tetap bertekat menggunakan internet sebagai 

sumber belajar? 

Jawabannya : 

Dengan adanya pengalaman di perguruan tinggi ini, maka saya 

akan bertekat untuk menggunakan komputer dan internet sebagai 

sumber inforrnasi saya.. 



c) Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat mahasiswa dalam 

penggunaan internet sebagai sumber belajar. 

1) Apakah anda mendapat dukungan dari keluarga dalam 

menggunakan intemet sebagai sumber belajar? 

Jawabannya : 

Sampai saat ini saya belum mendapat dukungan dari keluarga 

saya, karena memang keluarga saya termasuk keluarga miskin 

atau petani biasa. Sehingga untuk mendapatkan komputer agak 

sulit. Namun untuk menggunakan internet orang tua saya 

menyarankan untuk selalu mengikuti perkembangan 

pengetahuan dan tehnologi sesuai dengan kemampuan 

2) Apakah anda mendapat dukungan dari orang lain dalam 

menggunakan internet sebagai sumber belajar? 

Jawabannya : 

Memang benar saya mendapat dukungan dari beberapa teman 

saya agar saya tetap menggunakan intemet dalam 

menyelesaikan tugas perkuliahan. 

3) Apakah masyarakat di lingkungan anda menyediakan intemet 

yang dapat digunakan untuk belajar ? 

Jawabannya : 

Memang benar masyarakat di lingkungan kampus saya telah 

membuka warung internet untuk masyarakat termasuk 



mahasiswa, sehingga dengan fasilitas ini mahasiswa sangat 

terbantu dan biaya nya tidak terlalu mahal (terjangkau). 

4) Apakah faktor ekonomi anda mendukung untuk menggunakan 

internet sebagai sumber belajar ? 

Jawa bannya : 

Kemampuan ekonomi orang tua saya memang sangat terbatas, 

karena itu saya menggunakan internet lewat teman-teman saya 

yang memiliki failitas yang cukup dan sekali- sekali saya 

menggunakan internet di warung internet, 

5) Apakah anda sudah terbiasa menggunakan internet sebagai 

sumber belajar? 

Jawabannya : 

Sebetulnya saya belum terbiasa menggunakan internet, namun 

karena sering dibantu oleh teman-teman saya, maka ha1 ini 

terasa cukup menarik dan saya sudah bisa sedikiti-sedikit 

menggunakan internet. 

6) Apakah di segi waktu anda cukup mendukung untuk 

menggunakan internet sebagai sumber belajar? 

Jawabannya : 

Dari segi waktu saya sangat mendukung, karena saya belum 

memiliki pekerjaan tambahan, dan belum mengikuti latihan di 

lingkungan mahasiswa, hanya fokus pada perkuliahan saja. 



Karena itu saya sangat punya keinginan untuk memiliki dan 

menggunakan internet sendiri. 

7) Apa faktor penghambat anda dalam menggunakan internet 

sebagai sumber belajar? 

Jawabannya : 

Untuk saat ini hanya keterampilan menggunakar~ laptop dan 

internet saya yang kurang memadai, dan InsyaAllah semester 

berikut dan seterusnya ha1 ini dapat saya atasi dengan sebaik- 

baiknya sekaligus dapat memilikinya. 

8) Apakah faktor kemampuan menggunakan internet merupakan 

penghambat dalam menggunakan internet? 

Jawabannya : 

Memang benar bahwa seorang mahasiswa harus dapat memiliki 

keterampilan mengoperasikan laptop dan internet. Hal ini sangat 

penting untuk menghindari ketinggalan dari perkembangan 

pengetahuan dan tehnologi. 

9) Apakah fasilitas internet kampus sangat terbatas untuk digunakan 

oleh mahasiswa? 

Jawabannya : 

Fasilitas intemetnya tidak terbatas, yang terbatas hanya 

penggunaan komputernya yang lebih banyak difokuskan pada 

perkuliahan aplikasi komputer. Artinya jaringan internet dengan 



nomor kode tertentu dapat digunakan oleh seluruh mahasiswa 

untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. 

4. Wawancara dengan Agushari Kusuma NIM 1203321, jumsan 

pendidikan Olahraga FIK UNP tahun 2012, seksi 01 FIK UNP. 

Wawancara dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 09 November 

2012 jam 10.00 wib di FIK UNP. 

a. Penggunaan internet oleh mahasiswa sebagai sumber belajar 

Dari hasil wawancara mahasiwa tergambar beberapa penjelasan 

tentang penggunaan internet sebagai sumber belajar 

mahasiswa: 

1) Apa saja sumber belajar yang sdr gunakan di dalam proses 

pembelajaran di perguruan tinggi? 

Jawabannya : 

Sumber belajar yang saya gunakan pada semester pertama ini 

adalah perpustakaan dan Internet. 

2) Apakah anda sudah dapat menggunakan internet? Dan sejak 

umur berapa? 

Jawabannya : 

Saya sudah dapat menggunakan komputer dan internet sejak 

dari SMP kelas I umur 13 tahun. 

3) Apakah anda menggunakan internet sebagai sumber belajar 

dan jelaskan kenapa demikian? 



Jawabannya : 

Internet termasuk sumber belajar saya, karena melalui intemet, 

saya dapat mengakses beberapa inforrnasi yang saya 

butuhkan, baik inforrnasi yang bersifat teori maupun inforrnasi 

yang bersifat praktis. Termasuk informasi yang berkaitan 

dengan bidang studi saya. 

4) Berapa jam sehari anda menggunakan intemet, apakah jumlah 

tersebut sudah mencukupi? serta kenapa demikian? 

Jawabannya : 

Saya menggunakan internet 3 kali dalam seminggu, dimana 

setiap harinya paling banayak hanya 2 jam. Waktu ini sudah 

cukup bagi saya untuk menyelesaikan tugas perkuliahan. 

5) Apakah internet mengganggu proses belajar dan mengajar 

anda? dan berikan alasan! 

Jawabannya : 

Sejak saya mengenal internet, belum merasakan bahwa 

internet mengganggu proses belajar mengajar saya. Malah 

dapat memberikan peningkatan wawasan dan kemampuan 

saya. Facebook, google dan email serta yang lain, hanya saya 

gunakan seperlunya saja. 

6) Dimana anda menggunakan intemet, apakah dirumah, di 

kampus atau di warung internet? Dan berikan alasan.! 



Jawabannya : 

Saya menggunakan internet rata-rata di rumah. Karena saya 

sudah memiliki komputer dan modem sendiri dan sekali- sekali 

saya gunakan di kampus, jika komputer dan modem saya 

bermasalah. 

7) Apa-apa saja yang anda lihat di internet selain untuk tugas 

belajar7 

Jawabannya : 

Saya hanya melihat informasi yang berkaitan dengan tugas 

mata kuliah yang hams saya selesaikan. Kemudian jika sudah 

selesai baru saya menggunakan facebook dan email. 

8) Apakah anda menggunakan internet dengan computer 

sendiri? 

Jawaban : 

Saya sudah memiliki komputer sendiri dan dengan komputer 

tersebut saya dapat menggunakan internet melalui modem. 

9) Apakah anda menggunakan internet dengan menggunakan 

modem1 WiFi? 

Jawabannya : 

Keduaduanya saya gunakan. Jika modem tidak dapat 

digunakan, maka saya mencari jaringan yang terdekat (WiFi. 

10) Apakah fasilitas internet yang ada di kampus cukup memadai 

untuk anda gunakan? 



Jawabannya : 

Untuk internet cukup memadai digunakan oleh mahasiswa, 

karena jaringannya di buka 24 jam. Kecuali untuk pemakaian 

komputer, masih dibatasi dan diutamakan kepada mahasiswa 

yang mengambil mata kuliah aplikasi komputer. 

1 1 ) Apakah anda menggunakan internet sendiri atau dengan 

orang lain? 

Jawabannya : 

Rata-rata saya menggunakan internet secara sendiri, karena 

fasilitasnya sudah saya miliki, namun untuk bersama dengan 

teman, jika ada tugas perkelompok, yang biasa saya 

laksanakan di kampus. 

b. Faktor-faktor yang memotivasi mahasiswa menggunakan internet 

sebagai sumber belajar. 

1) Faktor-faktor apa yang memotivasi anda dalam menggunakan 

internet sebagai sumber belajar? 

Jawabannya : 

Faktor yang mendorong saya adalah faktor internet dan 

lingkungan yang membuat banyak informasi sesuai yang kita 

butuhkan. Sehingga internet dan lingkungan tidak salah 

dijadikan sebagai sumber belajar untuk pelajar dan mahasiswa. 

2) Faktor mana yang paling sangat membantu anda dalam 

menggunakan internet sebagai sumber belajar? 



Jawabannya : 

Faktor yang paling sangat membantu dalam menggunakan 

internet adalah faktor diri sendiri yang selalu ingin belajar dan 

mengetahui tentang sesuatu. 

3) Apakah anda menggunakan internet karena keinginan sendiri 

atau karena faktor lain? 

Jawabannya : 

Saya menggunakan internet karena kemauan sendiri dan 

didorong oleh orang tua yang menginginkan saya untuk 

berhasil di dunia pendidikan. 

4) Tanpa ada tugas perkuliahan, apakah anda tetap 

menggunakan internet? 

Jawabannya : 

Tanpa tugas perkuliahan, saya akan tetap menggunakan 

internet, karena internet merupakan bagian dari kebutuhan 

saya, dan sekaligus dapat menghilangkan kejenuhan. 

5) Apakah internet sebagai sumber belajar, merupakan sumber 

belajar yang menarik? 

Jawabannya : 

Internet bukan hanya menarik, tetapi juga sangat bermanfaat 

untuk mengetahui dunia, sehingga apapun informasi yang 

dibutuhkan dapat dilihat dan diketahui melalui internet. 



6) Apakah anda yakin bahwa internet sebagai sumber belajar 

dapat membantu proses belajar dan mengajar sdr di perguruan 

tinggi? 

Jawabannya : 

Apabila internet digunakan dengan sebaik-baiknya, ma ka saya 

sangat yakin bahwa internet dapat membantu proses belajar 

dan mengajar mahasiswa di pergunran tinggi dan sekaligus 

dapat mengantar mahasiswa ke suatu tujuan. 

7) Apakah setiap tugas yang diberikan dosen, harus 

menggunakan internet? 

Jawabannya : 

Sebaiknya memang demikian, bahwa setiap dosen dapat 

menggunakan internet sebagai media komunikasi dengan 

mahasiswa di samping untuk membelajarkan mahasiswa, 

menggunakan internet sebagai sumber belajar. Tentu ha1 ini 

dilakukan secara terencana tanpa mengabaikan metode lain. 

8) Apakah anda menggunakan internet disebabkan karena dapat 

melihat informasi lain yang tidak berkaitan dengan tugas 

belajar? 

Jawabannya : 

Saya menggunakan internet karena adanya tugas perkuliahan 

dan berita-berita yang terkait dengan olahraga. 



8) Apakah penggunaan intemet termasuk sumber informasi yang 

sulit dan mahal? 

Jawabannya : 

Sekarang saya merasakah internet bukanlah sumber informasi 

yang sulit dan mahal. Karena dimana-mana jaringan internet 

sudah tersedia dengan baik. 

9) Apakah anda menggunakan fasilitas internet orang lain? 

Jawabannya : 

Saya sangat jarang menggunakan jaringan intemet orang lain, 

karena saya sudah memiliki modem yang dapat saya gunakan 

dimana saja, baik dirumah, diluar rumah atau ditempat lain. 

10) Apakah anda sudah menggunakan internet sebelum masuk 

per guruan tinggi ? 

Jawabannya : 

Saya sudah menggunakan intemet sejak di kelas I SMU, 

artinya sebelum saya masuk di perguruan tinggi, saya sudah 

memiliki kemampuan menggunakan internet. . 

11) Apakah anda akan tetap bertekat menggunakan intemet 

sebagai sumber belajar? 

Jawabannya : 

Mudah-mudahan jika tidak ada perubahan saya akan tetap 

menggunakan jaringan internet sebagai alat saya 

mendapatkan inforrnasi yang saya butuhkan. 



c. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat mahasiswa 

dalam penggunaan internet sebagai sumber belajar. 

1) Apakah anda mendapat dukungan dari keluarga dalam 

menggunakan internet sebagai sumber belajar7 

Jawabannya : 

Saya sangat didukung oleh orang tua dan keluarga saya, 

terutama dalam pengadaan komputer dan . modemnya, 

sehingga dengan kondisi ini, mau tak mau saya harus lebih 

giat untuk belajar dan menggunakan komputer dan intenet 

dengan sebaik-bai knya.. 

2) Apakah anda mendapat dukungan dari orang lain dalam 

menggunakan internet sebagai sumber belajar? 

Jawabannya : 

Secara tidak langsung semua kita menggunakan jaringan 

internet yang sudah disiapkan oleh orang lain yang memiliki 

keahlian tertentu. Untuk itu tidak ada sumber belajar yang tidak 

didukung oleh orang lain. 

3) Apa kah masyarakat di lingkungan anda menyediakan internet 

yang dapat digunakan untuk belajar ? 

Jawabannya : 

Sekarang di lingkungan rumah dan kampus, masyarakat sudah 

membuka warung internet yang dapat digunakan oleh siapa 

saja, baik itu mahasiswa maupun oleh kalangan lain. 



4) Apakah faktor ekonomi anda mendu kung untuk menggunakan 

internet sebagai sumber belajar ? 

Jawabannya : 

Pada awalnya faktor ekonomi (keungan), memang 

menentukan. Artinya jika kita ingin lebih maju perlu memiliki 

minimal komputer, untuk bisa mengakses internet. Sedangkan 

setelah itu, biaya operasional nya tidak lagi mahal. Namun 

sebetulnya tanpa komputer yang dimiliki sendiri, juga dapat 

menggunakan fasilitas orang lain (warnet atau fasilitas 

kampus) dengan biaya yang relatif rendah, yang penting 

adalah adanya kemauan. 

5) Apakah anda sudah terbiasa menggunakan internet sebagai 

sumber belajar? 

Jawabannya : 

Saya sudah terbiasa menggunakan internet sebagai sumber 

belajar, karena sejak dari SMU saya sudah menggunakannya. 

Jadi internet bukan ha1 yang asing bagi saya. 

6) Apakah di segi waktu anda cukup mendukung untuk 

menggunakan internet sebagai sumber belajal", 

Jawabannya : 

Dari segi waktu saya sangat mendukung menggunakan 

internet, karena saya hanya fokus pada perkuliahan dan tugas- 



tugas yang diberikan dosen, dan belum memiliki kegiatan- 

kegiatan lain. 

7) Apa faktor penghambat anda dalam menggunakan internet 

sebagai sumber belajar7 

Jawabannya : 

Sampai sekarang belum ada faktor penghambat saya dalam 

menggunakan internet, mudah-mudahan untuk kedepan saya 

lebih maju dan tidak mengalami kesulitan. 

8) Apakah faktor kemampuan menggunakan internet merupakan 

penghambat dalam menggunakan internet? 

Jawa bannya : 

Jika tidak memiliki kemampuan dan keinginan, jelas akan 

mengalami hambatan, karena internet membutuhkan 

kemampuan dan fasilitas yang memadai, agar tujuan yang 

lebih kompleks dapat dicapai. 

9) Apakah fasilitas internet kampus sangat terbatas untuk 

digunakan oleh mahasiswa? 

Jawabannya : 

Untuk internetnya tidak terbatas, namun yang terbatas adalah 

penggunakan komputernya. 



5. Wawancara dengan Rosi Yuliastati NlM 1202328, jurusan 

pendidikan Olaktraga FIK UNP tahun 2012, seksi 02 FIK UNP. 

Wawancara dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 09 November 

2012 jam 14.00 wib di FIK UNP. 

a. Penggunaan internet oleh mahasiswa sebagai sumber belajar 

Dari hasil wawancara mahasiwa tergambar beberapa penjelasan 

tentang penggunaan internet sebagai sumber belajar mahasiswa : 

1) Apa saja sumber belajar yang sdr gunakan di dalam proses 

pembelajaran di perguruan tinggi? 

Jawabannya : 

Saya menggunakan jaringan internet sebagai salah satu 

sumber belajar disamping perpustakaan. Kedua sumber ini 

sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas yang 

di beri kan dosen. 

2) Apakah anda sudah dapat menggunakan internet? Dan sejak 

umur berapa? 

Jawabannya : 

Saya sudah dapat menggunakan internet sejak umur 16 tahun, 

yaitu ketika saya duduk di kelas 1 SMU. Proses 

pembelajarannya saya dapatkan melalui fasilitas sekolah. 

3) Apakah anda menggunakan internet sebagai sumber belajar 

dan jelaskan kenapa demikian? 



Jawabannya : 

Saya menggunakan internet sebagai sumber belajar, karena 

fasilitas ini sangat mudah dan menarik dalam menyelesaikan 

studi saya di perguruan tinggi. 

4) Berapa jam sehari anda menggunakan internet, apakah jumlah 

tersebut sudah mencukupi? serta kenapa demikian? 

Jawabannya : 

Saya menggunakan internet 4 kali dalam seminggu, dengan 

ketentuan minimal 2 jam perhari (sesuai dengan kebutuhan) 

jumlah ini bagi sudah cukup, terutama dalam menyelesaikan 

tugas perkuliahan semester ini. 

5) Apakah internet mengganggu proses belajar dan mengajar 

anda? dan berikan alasan! 

Jawabannya : 

Internet bukanlah alat inforrnasi yang merusak kehidupan 

manusia atau mahasiswa. Karena internet dapat membantu 

kelancaran mahasiswa dalam belajar. Yang merusak adalah 

orang-orang yang menyalahgunakan internet untuk keperluan 

yang bersifat negatif. 

6) Dimana anda menggunakan internet, apakah dirumah, di 

kampus atau di warung internet? 

Jawabannya : 

Saya dapat menggunakan internet dirumah, di kampus dan di 

wamet. Hal ini tergantung kepada waktu dan kenyamanan 

saya untuk bekerja dan menyelesaikan tugas. 



7) Apa-apa saja yang anda lihat di internet selain untuk tugas 

.I belajar? 

Jawabannya : 

Saya hanya melihat informasi yang berkaitan dengan tugas 

saya sambil mencari informasi lewat facebook. 

8) Apakah anda menggunakan intemet dengan computer 

sendiri? 

Jawaban : 

Saya menggunakan intemet dengan komputer sendiri, ha1 ini 

sudah saya lakukan sejak di SMU. 

9) Apakah anda menggunakan internet dengan menggunakan 

modem/ WiFi? 

Jawabannya : 

Di rumah saya menggunakan intemet dengan modem dan 

untuk diluar (warnet dan kampus) menggunakan WiFi. 

10) Apakah fasilitas internet yang ada di kampus wkup memadai 

untuk anda gunakan? 

Jawabannya : 

Fasilitas internet yang ada di kampus cukup memadai 

digunakan oleh mahasiswa, kecuali bagi mahasiswa yang tidak 

memiliki komputer dan mengharapkan komputer yang tersedia 

di kampus. Akan mengalami kesulitan, karena harus 

menunggu mahasiswa kuliah komputer. 



11) Apakah anda menggunakan internet sendiri atau dengan 

orang lain? 

Jawabannya : 

Saya menggunakan internet sendiri tanpa dibantu oleh orang 

lain. Kecuali jika tugas yang dikerjakan sifatnya kelompok. 

b. Faktor-faktor yang memotivasi mahasiswa menggunakan internet 

sebagai sumber belajar. 

1) Faktor-faktor apa yang memotivasi anda dalam menggunakan 

internet sebagai sumber belajar? 

Jawabann ya : 

Faktor yang mendorong saya menggunakan internet sebagai 

sumber belajar adalah atas kemauan sendiri untuk dapat 

mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. 

2) Faktor mana yang paling sangat membantu anda dalam 

menggunakan internet sebagai sumber belajar? 

Jawabannya : 

Faktor yang sangat membantu adalah orang tua saya yang 

telah menyediakan fasilitas komputer dan modem untuk dapat 

saya gunakan dalam melancarkan pendidikan saya. 

3) Apakah anda menggunakan internet karena keinginan sendiri 

atau karena faktor lain? 

Jawabannya : 

Saya menggunakan internet karena keinginan sendiri untuk 

maju seperti kawan-kawan yang maju lainnya. 



4) Tanpa ada tugas perkuliahan, apakah anda tetap 

menggunakan internet? Jelaskan.! 

Jawabannya : 

Internet adalah kebutuhan saya - untuk mendapatkan informasi 

yang lebih cepat dan terkini, sesuai dengan yang kita butuhkan. 

5) Apakah internet sebagai sumber belajar, merupakan sumber 

belajar yang menarik? 

Jawabannya : 

Internet merupakan salah satu sumber belajar yang menarik. 

Menariknya karena semua inforrnasi tersedia, mulai informasi 

yang sifatnya nasional sampai ke tingkat intemasional. 

6) Apakah anda yakin bahwa internet sebagai sumber belajar 

dapat membantu proses belajar dan mengajar sdr di perguruan 

tinggi? Jelaskan! 

Jawabannya : 

lnternet sebagai sumber belajar sangat dapat membantu 

proses belajar dan mengajar mahasiswa di perguruan tinggi, 

ha1 ini disebabkan karena internet dapat menjembatani 

kebutuhan yang diperlukan oleh mahasiswa. 

7) Apakah setiap tugas yang diberikan dosen, harus 

menggunakan internet? 

Jawabannya : 

Tidak semua tugas yang diberikan dosen menggunakan 

internet, ha1 ini sangat tergantung kepada dosennya sendiri. 



8) Apakah anda menggunakan internet disebabkan karena dapat 

melihat informasi lain? 

Jawabannya : 

Saya menggunakan intemet untuk membantu menyelesaikan 

tugas perkuliahan dan sekaligus untuk melihat informasi terkini 

yang terkait dengan facebook dan kegiatan olahraga. 

9) Apakah penggunaan internet termasuk sumber informasi yang 

sulit dan mahal? 

Jawabannya : 

Penggunaan internet tidak termasuk informasi yang sulit dan 

mahal, kondisi ini sudah dapat dinikmati di seluruh daerah di 

indonesia yang memiliki jaringan. 

10) Apakah anda menggunakan fasilitas internet orang lain? 

Jawabannya : 

Jarang sekali saya menggunakan fasilitas intemet orang lain, 

kecuali jika modem atau komputer saya mengalami gangguan. 

11) Apakah anda sudah menggunakan internet sebelum masuk 

per guruan tinggi ? 

Jawabannya : 

Sebelum saya masuk di perguruan tinggi ini, saya sudah 

mengenal intemet, tepatnya waktu saya masih berusia 14 

tahun. 



12) Apakah anda akan tetap bertekat menggunakan internet 

sebagai sumber belajar? 

Jawabannya : 

Internet bagi saya adalah suatu kebutuhan, karena itu saya 

akan tetap menggunakannya sebagai sumber belajar, sejauh 

internet masih dapat digunakan sebagai media komunikasi. 

c. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat mahasiswa 

dalam penggunaan intemet sebagai sumber belajar. 

1) Apakah anda mendapat dukungan dari keluarga dalam 

menggunakan internet sebagai sumber belajar7 

Jawabannya : 

Saya mendapat dukungan penuh dari kedua orang tua saya, 

sehingga semua kebutuhan yang diperlukan untuk intemet 

(komputer dan modem) di sediakan oleh orang tua saya. 

2) Apakah anda mendapat dukungan dari orang lain dalam 

menggunakan internet sebagai sumber belajar? 

Jawa bannya : 

Dukungan orang lain dalam menggunakan internet adalah 

teman-teman saya yang memiliki keterampilan dalam 

mengolah komputer dan internet. 

2) Apakah masyarakat di lingkungan anda menyediakan 

internet yang dapat digunakan untuk belajar ? 



Jawabannya : 

Di lingkungan saya belum menyediakan fasilitas internet. Jika 

menggunakan internet, hams menggunakan modem atau 

diluar kompleks lebih kurang 5 krn dari kompleks saya tinggal. 

3) Apakah faktor ekonomi anda mendukung untuk 

menggunakan internet sebagai sumber belajar ? 

Jawabannya : 

Ekonomi orang tua saya cukup mendukung, karena selama 

ini belum ada keluhan dari orang tua saya ketika saya 

meminta uang untuk intenetan. Beliau tetap memenuhi 

kebutuhan saya. 

4) Apakah anda sudah terbiasa menggunakan internet sebagai 

sumber belajar7 

Jawabannya : 

Saya sudah terbiasa menggunakan internet, terutama untuk 

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelajaran 

dan perkuliahan. 

5) Apakah di segi waktu anda cukup mendukung untuk 

menggunakan internet sebagai sumber belajar? 

Jawabannya : 

Setiap hari saya hanya dapat menggunakan internet paling 

banyak 2 jam. Untuk semester pertama ini bagi saya waktu 

tersebut sudah cukup memadai.. 



6) Apa faktor penghambat anda dalam menggunakan internet 

sebagai sumber belajar? 

Jawabannya : 

Faktor penghambat saya menggunakan internet adalah 

penggunaan bahasa inggris yang terdapat di intemet 

tersebut. Dimana saya banyak yang kurang mengerti, 

sehingga saya harus di bantu oleh teman-teman. 

7) Apakah faktor kemampuan menggunakan internet 

merupakan penghambat dalam menggunakan internet? 

Jawabannya : 

Internet butuh keterampilan dan kemampuan, terutama 

keterampilan tentang penggunaan internet dan kemampuan 

dalam memahami bahasa internet yang rata-rata 

menggunakan bahasa lnggris 

8) Apakah fasilitas internet kampus sangat terbatas untuk 

digunakan oleh mahasiswa? 

Jawabannya : 

Penggunaan intemet kampus tidak terbatas, yaitu 24 jam, 

kecuali penggunaan komputer, yang dapat digunakan 

setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan aplikasi 

komputer. Oleh karena itu, jika menggunakan intemet, 

sebaiknya mahasiswa minimal sudah memiliki komputer, 



sehingga untuk internetnya dapat menggunakan jaringan 

yang telah disediakan Fakultas. 

6. Wawancara dengan Widiants NIM 1203364, jurusan pendidikan 

Olahraga FIK UNP tahun 2012, seksi 03 FIK UNP. Wawancara 

dilaksanakan pada Jumat tanggal 09 November 2012 jam 15.00 

wib di FIK UNP. 

a. Penggunaan internet oleh mahasiswa sebagai sumber belajar 

Dari hasil wawancara yang ke enam tergambar beberapa 

penjelasan tentang penggunaan internet sebagai sumber belajar 

mahasiswa : 

1) Apa saja sumber belajar yang sdr gunakan di dalam proses 

pembelajaran di perguruan tinggi? 

Jawabannya : 

Sumber belajar yang saya gunakan pada semester pertama ini 

adalah perpustakaan dan internet. 

Apakah anda sudah dapat menggunakan internet? Dan sejak 

umur berapa? Jelaskan! 

Jawabannya : 

Saya sudah dapat menggunakan internet sejak duduk 

dibangku SMP yaitu umur 13 tahun, pada waktu itu saya sudah 

belajar komputer dan mengetik yang disediakan oleh sekolah. 

Sampai sekarang saya masih bisa menggunakannya termasuk 

menggunakan internet. 



3) Apakah anda menggunakan internet sebagai sumber belajar 

dan jelaskan kenapa demikian? 

Jawabannya : 

Di samping sumber belajar, saya menggunakan internet juga 

untuk facebook dengan teman-teman saya, yaitu sebagai alat 

komunikasi saya dengan teman lama dan teman baru. Namun 

ha1 tersebut terbatas pada hubungan komunikasi saja. 

4) Apakah teman-teman anda di kelas atau seksi anda rata-rata 

sudah menggunakan internet sebagai sumber belajar ? 

jelaskan. 

Dari 40 orang mahasiswa di seksi saya, ada 10 mahasiswa 

yang belum bisa menggunakan internet, dan sekarang sedang 

mengikuti proses latihan di tempatnya masing-masing. Tugas 

yang diberikan oleh dosen, rata-rata mereka minta bantuan 

melalui teman dan melalui warung internet yang menyediakan 

fasilitas untuk itu. 

5) Berapa jam sehari anda menggunakan internet, apakah jumlah 

tersebut sudah mencukupi? serta kenapa demikian? 

Jawabannya : 

Saya menggunakan internet rata-rata hanya 2 jam/ hari, 

karena saya harus menyelesaikan tugas lain seperti latihan 

terstruktur, serta mengerjakan pekerjaan rumah (memasak dan 



mencuci). Jumlah jam tersebut sebetulnya sudah mencukupi 

uniuk semester pertama ini, 

6) Apakah internet mengganggu proses belajar dan mengajar 

, anda? dan berikan alasan! 

Jawabannya : 

Internet menurut saya tidak mengganggu proses belajar 

mengajar saya, karena menggunakan internet bagi hanya 

untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh dosen. 

Untuk facebook hanya sekedar mengisi waktu luang saja. Oleh 

karena itu internet bagi saya sangat penting dan sangat 

memudahkan saya di dalam melancarkan proses belajar 

mengajar di perguruan tinggi. 

7) Dimana anda menggunakan internet, apakah dirumah, di 

kampus atau di warung internet? Dan berikan alasan.! 

Jawabannya : 

Karena saya sudah memiliki komputer, maka saya 

menggunakan Internet cukup dirumah saja. Hal ini saya 

lakukan setiap hari sesuai waktu luang yang saya miliki. 

8) Apa yang anda lihat di internet selain untuk tugas belajar? 

Jawabannya : 

Pertama yang saya lihat adalah informasi yang berhubungan 

dengan tugas saya. Kedua membaca dan menulis serta 

mencopy hal-ha1 yan diperlukan. Ketiga mencari inforrnasi lain 



yang mendukung tugas yang akan saya selesaikan, sehingga 

lebih sempurna. Keempat menjadikan tugas yang saya buat 

dalam bentuk file, sehingga memdahkan saya untuk merivisi 

kembali jika masih ada yang kurang sempuma. Apabila ha1 ini 

sudah selesai barn saya menggunakan facebok atau email. 

9) Apakah anda menggunakan internet dengan computer 

sendiri? 

Jawaban : 

Saya menggunakan internet dengan komputer dan modem 

yang sudah saya miliki. 

10) Apakah anda menggunakan intemet dengan menggunakan 

modem1 WiFi? 

Jawabannya : 

Saya menggunakan modem dan WiFi yang telah tersedia di 

kampus. WiFi yang disediakan di kampus dapat digunakan 24 

jam. 

11) Apakah fasilitas internet yang ada di kampus cukup memadai 

untuk anda gunakan? 

Jawabannya : 

Fasilitas intemet di kampus cukup memadai digunakan oleh 

mahasiswa. Artinya mahasiswa dapat menggunakan internet 

kampus sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. 



12) Apakah anda menggunakan internet sendiri atau dengan 

orang lain? 

Jawabannya : 

Kadang-kadang saya menggunakan internet sendiri, jika 

tugas yang diberikan sifatnya individual. Namun tidak jarang 

tugas keiompok saya lakukan secara bersama atau dengan 

teman. 

b. Faktor-faktor yang memotivasi mahasiswa menggunakan internet 

sebagai sumber belajar. 

1) Faktor-faktor apa yang memotivasi anda dalam menggunakan 

internet sebagai sumber belajar? 

Jawabannya : 

Faktor yang sangat memotivasi saya menggunakan internet 

adalah faktor dosen yang telah memberikan tugas kepada 

saya, sehingga memaksa saya untuk selalu belajar 

menggunakan internet. Di samping itu faktor keinginan saya 

untuk selalu belajar menemukan sesuatu yang belum saya 

ketahui melalui internet karena didukung dengan kemampuan 

saya dapat menggunakan internet secara baik. Seiring dengan 

itu faktor fasilitas yang tersedia di rumah dan di kampus, 

merupakan bagian yang mendorong saya untuk selalu 

menggunakan internet sebagai sumber belajar. 



2) Faktor mana yang paling sangat membantu anda dalam 

menggunakan internet sebagai sumber belajar7 

Jawabannya : 

Faktor diri saya sendiri yang harus menjadi bagian yang 

sangat penting dalam menggunakan internet. Bagaimanapun 

hebatnya seseorang, namun jika tidak ada keinginan untuk 

belajar menggunakan intemet, niscaya tujuan yang diharapkan 

tidak akan tercapai. 

3) Apakah anda menggunakan internet karena keinginan sendiri 

atau karena faktor lain? 

Jawabannya : 

Secara pribadi saya menggunakan internet karena keinginan 

sendiri untuk selalu belajar dan mengetahui sesuatu demi 

kemajuan saya. 

4) Tanpa ada tugas perkuliahan, apakah anda tetap menggunakan 

internet? 

Jawabannya : 

Bagi saya intemet merupakan alat bantu belajar, artinya ada 

atau tidak ada tugas perkuliahan, saya akan tetap 

menggunakan internet untuk melihat informasi terkini, serta 

informasi-informasi lainnya. 

5) Apakah internet sebagai sumber belajar, merupakan sumber 

belajar yang menarik? 



Jawabannya : 

Internet bagi saya merupakan sumber belajar yang menarik 

dan bermanfaat, karena informasinya lebih lengkap, cepat dan 

mudah diperoleh. 

6) Apakah anda yakin bahwa internet sebagai sumber belajar 

dapat membantu proses belajar dan mengajar sdr di perguruan 

tinggi? Jelaskan! 

Jawabannya : 

Saya sangat yakin sekali, bahwa internet akan dapat 

membantu proses belajar dan mengajar saya di perguruan 

tinggi. Terutama dalam mendapatkan informasi yang terkait 

dengan perkuliahan. lnformasi ini sangat bervariasi, sehingga 

saya dapat menggunakannya lebih selektif. 

7) Apakah setiap tugas yang diberikan dosen, harus 

menggunakan internet? 

Jawabannya : 

Untuk semester pertama ini, tidak semua tugas menggunakan 

internet, seperti tugas motorik, namun untuk tugas mata kuliah 

umum, rata-rata dosen memberikan tugas tertulis yang 

bersumber dari perpustakaan dan internet. 

8) Apakah anda menggunakan internet disebabkan karena dapat 

melihat informasi lain? 



Jawabannya : 

Motiv saya menggunakan internet, bukan karena yang lain, 

tapi karena untuk belajar. lnformasi apapun yang saya 

gunakan lewat internet, saya tetap lakukan secara selektif. 

9) Apakah penggunaan intemet termasuk sumber informasi yang 

sulit dan mahal? 

Jawa bannya : 

Menurut saya pada zaman sekarang ini, penggunaan intemet 

bukan lagi sesuatu yang sulit dan mahal, dimana-mana 

layanan internet sudah dapat digunakan. Yang terpenting 

keinginan untuk selalu menggunakan intemet sebagai media 

dan sumber belajar. 

10) Apakah anda menggunakan fasilitas internet orang lain? 

Jawabannya : 

Karena saya tidak menggunakan komputer sendiri, otomatis 

saya hams menggunakan fasilitas internet orang lain 

(kampuslwamet). 

11) Apakah anda sudah menggunakan internet sebelum masuk 

per guruan tinggi ? 

Jawabannya : 

Sebelum saya masuk di perguruan tinggi ini, saya sudah 

mengenal intemet, tepatnya waktu saya masih berusia 14 

tahun. 



12) Apakah anda akan tetap bertekat menggunakan internet 

sebagai sumber belajar? 

Jawabannya : 

Jelas saya akan tetap menggunakan internet sebagai sumber 

belajar saya, sejauh internet masih dapat digunakan sebagai 

media kehidupan manusia. 

c. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat mahasiswa dalam 

penggunaan intemet sebagai sumber belajar. 

1) Apakah anda mendapat dukungan dari keluarga dalam 

menggunakan internet sebagai sumber belajar? 

Jawabannya : 

Selama ini saya mendapat dukungan penuh dari keluarga 

(mulai orang tua, kakak dan adik saya), sehingga saya tetap 

diizinkan keluar rumah, apabila saya akan menggunakan 

internet. Namun karena keterbatasan ekonomi, saya sampai 

sekarang belum memiliki komputer. 

2) Apakah anda mendapat dukungan dari orang lain dalam 

menggunakan internet sebagai sumber belajar? 

Jawabannya : 

Dukungan orang lain antara lain adalah dari dosen, karyawanl 

petugas intemet. Dan teman-teman yang senasib dan 

sepe rjuangan. 



3) Apakah masyarakat di lingkungan anda menyediakan internet 

yang dapat digunakan untuk belajar ? 

Jawabannya : 

Ya tidak jauh dari rumah saya ada wamet sebanyak 5 buah 

yang melayani kebutuhan masyarakat. Namun rata-rata warnet 

ini dipenenuhi oleh anak-anak untuk bermain game. Sehingga 

sulit digunakan bagi orang-rang yang membutuhkan internet. 

4) Apakah faktor ekonomi anda mendukung untuk menggunakan 

internet sebagai sumber belajar ? 

Jawabannya : 

Untuk internet ditinjau dari ekonomi orang tua saya cukup 

mendukung, karena selama ini belum ada keluhan dari orang 

tua saya ketika saya meminta uang untuk intenetan. Beliau 

tetap memenuhi kebutuhan saya. 

5) Apakah anda sudah terbiasa menggunakan internet sebagai 

sumber belajar? 

Jawabannya : 

Ya. Saya sudah terbiasa menggunakan internet, terutama 

untuk google dan yahoo. 

6) Apakah di segi waktu anda cukup mendukung untuk 

menggunakan internet sebagai sumber belajar? 

Jawabannya : 

Setiap hari saya hanya dapat menggunakan internet selama 2 

jam, karena, karena saya punya tugas lain, seperti latihan, 

pekerjaan rumah dan kuliah. . .=7 

. I  



7) Apa faktor penghambat anda dalam menggunakan internet 

sebagai sumber belajar? 

Jawabannya : 

Jumiah mahasiswa yang menggunakan internet cukup banyak, 

sehingga saya harus antri untuk mendapatkan gilirannya dan 

juga jarak rumah dengan kampus cukup jauh, sehingga sangat 

sedikit waktu yang dapat saya gunakan untuk intemet (2 jam) 

8) Apakah faktor kemampuan menggunakan internet merupakan 

penghambat dalam menggunakan internet? 

Jawabannya : 

Alhamdulillah kemampuan saya menggunakan intemet cukup 

memadai, terutama dalam menyelesaikan perkuliahan. Bagi 

mahasiswa yang tidak mampu menggunakan internet menurut 

saya sangat rugi, karena informasi-informasi terbaru ada pada 

internet. 

9) Apakah fasilitas internet kampus sangat terbatas untuk 

digunakan oleh mahasiswa? 

Jawabannya : 

Penggunaan internet kampus memang sangat terbatas, yaitu 

dari jam 08.00 pagi sampai jam 17.00 wib. Oleh karena itu, jika 

menggunakan intemet tidak dapat dimanfaatkan dengan 

sebaik-baiknya, maka terpaksa menunggu besoknya atau 

menggunakan warnet lain. 



B. Temuan Penelitian 

1. Penggunaan internet oleh mahasiswa sebagai sumber belajar. 

Sumber belajar belajar yang sering digunakan oleh mahasiswa 

jurusan pendidikan olahraga tahun 2012, masih berkisar antara 

perpustakaan dan internet. Padahal secara teori bahwa sumber 

belajar mahasiswa cukup banyak antara lain di samping 

perpustakaan dan internet adalah dosen, teman sejawat, teman 

senior, karyawan dan para pakar lainnya. Semua sumber belajar ini 

bagi mahasiswa memiliki keuntungan yang berbeda-beda. Pada 

intinya keuntungan yang sangat signifikan adalah memberikan 

banyak alternatif dalam memilih dan menentukan pengetahuan dan 

keterampilan yang diinginkan, sekaligus akan memberikan wawasan 

yang lebih luas dan lebih objektif. Secara sosiologi semua informasi 

tersebut akan memberikan hubungan yang lebih baik antara 

mahasiswa dengan civitas akademika termasuk hubungan baik 

dengan masyarakat. Berkaitan dengan penggunaan internet, rata- 

rata sebelum masuk di perguruan tinggi, mahasiswa sudah memiliki 

keterampilan menggunakan internet untuk mendukung proses 

belajar mengajamya dan sekaligus sebagai sumber belajar mereka. 

Artinya dasardasar penggunaan komputer dan internet sudah 

dimiliki oleh mahasiswa, sehingga di perguruan tinggi tidak menjadi 

masalah dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dosen 

dengan fasilitas internet. Namun untuk pemilikan emailnya masih 



belum merata, artinya email baru dimiliki sewaktu dosen 

memintanya. Untuk menyelesaikan tugas dosen, rata-rata permata 

kuiah mahasiswa menggunakan internet paling banyak 2 jam, 

sehingga jika untuk 7 mata kuliah, mahasiswa dapat nlenyelesaikan 

dalam satu minggunya 14 jam. Artinya pengguanan pembelajaran 

secara mandiri atau terstruktur pada Sistem Kredit Semester sudah 

dapat berjalan dengan baik, jika setiap dosen dapat memberikan 

tugas dengan menggunakan internet. Pada prinsipnya penggunaan 

internet tidak mengganggu mahasiswa, malah sebaliknya, bahwa 

internet sangat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan 

masalah-masalah perkuliahan. Karena itu keberadaan jaringan 

internet di kampus dan warung internet sangat membantu 

mahasiswa, karena tidak semua mahasiswa memiliki komputer yang 

dapat digunakan untuk internet. Yang terpenting untuk mendapatkan 

manfaat yang positif dari internet sebagai sumber belajar adalah 

menggunakan internet dalam bentuk peningkatan wawasan yang 

dapat menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Keberadaan 

jaringan internet yang tersedia di kampus sangat membantu 

mahasiswa, karena penggunaannya dapat dilakukan 24 jam, 

sehingga mahasiswa dapat mengaksesnya baik secara sendiri- 

sendiri maupun secara kelompok. 



Faktor-faktor yang memotivasi mahasiswa menggunakan internet 

~ebagai  sumber belajar. 

Banyak faktor yang memotivasi mahasiswa dalam menggunakan 

internet sebagai sumber belajar. Faktor tersebut dapat di bagi dual 

yaitu faktor internal (kemauan sendiri, minat dan bakat, kemampuan 

dan bahasa) dan faktor eksternal (dosen, orang tua, teman-teman, 

tugas,dll). Dari kedua faktor ini yang sangat penting adalah faktor 

internal. Artinya bagaimana bagus fasilitas yang diberikan dosen atau 

orang tua, namun tidak diiringi dengan kemauan yang tinggi dari 

mahasiswa, hasilnyapun akan sangat minim. Bagi mahasiswa yang 

memili ki keinginan sendiri untuk mengakses internet, dia akan tetap 

menggunakannya, walaupun dosen tidak memberikan tugas yang 

berkaitan dengan informasi yang tersedia di internet. Karena mereka 

menganggap bahwa internet adalah sumber belajar yang menarik, 

mudah dan terjangkau serta dapat membantu proses belajar mangajar 

mahasiswa. Arti kata mahasiswa tidak mengalami keterpaksaan untuk 

menyelesaikan tugas mata kuliah, jika seorang dosen memberikan 

tugas kepada mahasiswanya. Hal ini sebagai pengaruh dari 

kemampuan yang dimiliki mahasiswa sebelum masuk ke perguruan 

tinggi., sehingga internet adalah suatu kegiatan yang sudah biasa dan 

akan tetap digunakan oleh mahasiswa sebagai sumber belajar selagi 

internet tersebut tetap eksis. 



Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat mahasiswa dalam 

penggunaan internet sebagai sumber belajar. 

Beberapa dukungan yang terkait dengan penggunaan internet 

sebagai sumber belajar telah tersirat di dalam wawancara tersebut. 

Antara lain adalah dukungan orang tua yang selalu memperhatikan 

kebutuhan mahasiswa atau anaknya. Sehingga dengan dukungan ini 

beberapa mahasiswa telah memiliki komputer dan modem sendiri. 

Bagi mahasiswa yang belum memiliki komputer dan jaringan internet, 

dukungan dari kampus dan masyarakat merupakan harapan mereka. 

Dengan menggunakan keterampilan, waktu dan biaya yang relatif 

kecil mahasiswa dapat menggunakan internet sesuai dengan 

kebutuhan. Artinya kampus dan masyarakat telah memberikan 

dukungan penuh kepada mahasiswa untuk menggunakan internet 

sebagai media belajar. Tentu dalam menggunakan internet ada 

beberapa faktor penghambatnya, antara lain adalah dari segi bahasa, 

yaitu bahasa inggris yang terdapat di internet. Rata-rata mahasiswa 

jurusan FIK UNP belum banyak mengerti maksud dari istilah yang 

digunakan pada internet tersebut. Mahasiswa hanya dapat 

mengoperasikan hal-ha1 yang bersifat paktis. Untuk hal-ha1 yang 

kurang jelas, mahasiswa terpaksa menggunakan bantuan orang lain. 

Hambatan lain adalah penggunaan komputer yang tersedia di 

kampus masih sangat terbatas, yaitu dapat digunakan diwaktu 

mahasiswa tidak melakukan perkuliahan aplikasi komputer. Dengan 



demikian jelaslah waktu yang dapat digunakan mahasiswa untuk 

menyelesaikan tugas dengan menggunakan fasilitas kampus sangat 

sedikit.Salah satu jalan keluar adalah menggunakan warung internet 

yang terdekat. Di samping itu masalah kemampuan mahasiswa 

dalam menggunakan intemet merupakan hambatan yang masih ada, 

sehingga diperlukan perhatian khusus untuk memotivasi mahasiswa 

agar dapat memiliki keterampilan 

Mengakses internet ini. Caranya adalah memberikan tugas secara 

individual dan menampilkan tugas tersebut di depan kelas. Sehingga 

mahasiswa secara tidak langsung sudah haws belajar sebelumnya. 

C. Deskripsi Penggunaan intemet oleh mahasiswa sebagai sumber 

belajar melalui Obsewasi. 

1. Obsewasi hari pertama dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 

November 2012 mulai jam 08.00 sampai jam 17.00 wib bertempat di 

ruang labor komputer FIK UNP. Jadwal ini tidak ada perkuliahan 

aplikasi komputer, namun digunakan untuk mahasiswa yang 

membutuhkan penyelesaian tugas perkuliahan. Dari jadwal tersebut 

jumlah mahaskwa jurusan pendidikan olahraga FIK UNP tahun 

masuk 2012 yang terdaftar dan hadir diruang komputer hanya 22 

orang. Kedatangan mereka dengan waktu yang berbeda. Ada yang 

datang jam 08.30 wib (4 orang), jam 09.00 wib (6 orang), jam 10.30. 

wib (3 orang), jam 14.00 wib (5 orang), jam 15.30 wib (2 orang) dan 

jam 16.00 (2 orang). Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan 



yang berbeda pada waktu itu, yaitu krida mahasiswa yang 

dilaksanakan setiap hari Sabtu. sehingga mahasiswa menggunakan 

waktu sesuai dengan kegiatan mereka masing-masing. Umumnya 

seluruh mahasiswa yang masuk tersebut, menjalankan pekerjaan 

yang sama, yaitu membuat tugas yang telah diberikan oleh dosen 

mereka masing-masing. 

Dili hat dari segi lingkungan belajar terli hat sangat mendukung, 

artinya selama mahasiswa mengerjakan tugas tidak satupun 

gangguan yang mereka peroleh, baik pemakaian komputemya 

maupun dukungan listriknya. semuanya berjalan dengan lancar 

sesuai dengan rencana dan jadwal mereka masing-masing. 

Konteks yang mahasiswa kerjakan adalah membuat tugas 

mata kuliah, yaitu tugas mata kuliah umum (Perkembangan Peserta 

Didik, Kewarganeraan, dan Agama) dan tugas mata kuliah bidang 

studi (Belajar Motorik, Senam Dasar, dan Pembentukan kondisi 

fisik). Namun ada 5 mahasiswa melanjutkan dengan melihat 

informasi lain seperti video game, olahraga dan hiburan. Sementara 

yang lain setelah selesai tugas, mereka langsung menutup 

komputernya dan meninggalkan tempat. 

Beberapa tingkah laku yang kurang baik, terlihat bahwa 

mahasiswa rata-rata tidak membaca ulang tugas yang telah dibuat, 

padahal belum tentu tugas yang telah dibuat tersebut sesuai dengan 

instruksi yang diberikan dosen. Di samping itu tugas yang telah di 



buat, hanya disimpan dalam plashdisk dan tidak di print, sehingga 

mahasiswa sudah menganggap tugas tersebut sudah benar. 

Selama jadwal tersebut, hanya ada 2 orang dosen yang 

sedang membuat tugas perkuliahan, 2 orang petugas yang 

mengatur operasional komputer, mereka berdua memang telah 

ditugaskan oleh pihak Fakultas untuk mengatur jalannya komputer 

setiap hari. Di samping itu 5 orang mahasiswa Kepelatihan yang 

sedang membuat tugas mata kuliah, sehingga waktu ini nampaknya 

lebih banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa jurusan pendidikan 

olahraga FIK UNP. 

Di lihat dari ketentuan yang telah ditulis oleh pihak fakultas, 

bahwa komputer hanya dapat digunakan oleh Dosen, karyawan, 

dan mahasiswa FIK UNP. Artinya orang lain selain dari ketentua di 

atas tidak dibenarkan masuk ke ruang komputer FIK UNP, kecuali 

membawa surat izin dari yang bersangkutan dan surat tersebut 

sudah diketahui oleh DekanIPembantu dekan FIK UNP. Di samping 

itu pengguna komputer tidak dibenarkan membawa makanan atau 

minuman, karena dikuatirkan dapat merusak komputer yang ada 

dalam ruangan. 

Aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa adalah 1) mengisi 

daftar masuk (nama, jurusan, tujuan, waktu masuk dan keluar, serta 

tanda tangan). 2) mengambil tempat yang telah ditentukan oleh 

petugas, 3) membuka komputer dan mengoperasionalkan sesuai 



dengan kebutuhan. Bagi mahasiswa yang masih belum memahami 

komputer (masih pemula) diberikan arahan oleh petugas, agar tugas 

mereka dapat berjalan dengan baik dan lancar. WaMu yang 

diberikan - kepada mereka tidak dibatasi, kecuali mahasiswa 

menggunakan komputer hanya untuk bermain, bagi mereka dibatasi 

sesuai dengan keadaan di lapangan. Bagi mahasiswa yang memili ki 

tugas bersamaan atau diskusi, dapat dilakukan secara baik tanpa 

mengganggu orang lain. Hal ini terlihat secara jelas bahwa mereka 

sangat memahami aturan ini, sehingga tidak satupun mahasiswa 

yang melanggar aturan ini pada hari tersebut. 

Rata-rata mahasiswa hanya menggunakan komputer dan 

internet 1 sampai 2 jam. Yang mereka ambil di internet antara lain 

adalah pandanganlpendapat, gambarlgrafik, dan beberapa 

informasi yang terkait dengan tugas mahasiswa masing-masing. 

Artinya seluruh mahasiswa jurusan pendidikan olahraga FIK UNP 

pada hari tersebut menggunakan internet sesuai dengan 

kebutuhanltugas yang diberikan oleh dosen. 

2. Observasi hari kedua dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 

November 2012 mulai jam 12.00 sampai jam 18.00 wib bertempat di 

ruang labor komputer FIK UNP. Dari jadwal tersebut jumlah 

mahasiswa jurusan pendidikan olahraga FIK UN P tahun masuk 

2012 yang terdaftar dan hadir diruang komputer menurun dari hari 

sebelumnya, yaitu 15 orang. Kedatangan mereka dengan waktu 



yang berbeda. Ada yang datang jam 12.00 wib (4 orang), jam 13.00 

wib (6 orang), jam 14.00 wib (5 orang). Perbedaan ini disebabkan 

karena adanya kegiatan kelompok yang harus mereka selesaikan 

sebelum.ke labor kumputer, sehingga mereka menggunakan waktu 

sesuai dengan kesepakatan mereka masing-masing. Di samping itu 

jadwal pagi lebih banyak digunakan komputemya untuk perkuliahan. 

Umumnya seluruh mahasiswa yang masuk tersebut, menjalankan 

pekerjaan yang sama, yaitu membuat tugas yang telah diberikan 

oleh dosen mereka masing-masing. 

Dilihat dari segi lingkungan belajar terlihat sangat mendukung, 

artinya selama mereka mengerjakan tugas tidak satupun gangguan 

yang mereka peroleh, baik pemakaian komputemya maupun 

dukungan listriknya. Semuanya berjalan dengan lancar sesuai 

dengan rencana dan jadwal mereka masing-masing. Konteks yang 

mereka kerjakan adalah membuat tugas mata kuliah, yaitu tugas 

mata kuliah umum (Perkembangan peserta didik) dan tugas mata 

kuliah bidang studi (basket , senam dasar dan belajr motorik). 

Namun ada 5 mahasiswa melanjutkan dengan melihat informasi lain 

seperti video game, olahraga dan hiburan. Sementara yang lain 

setelah selesai tugas, mereka langsung menutup komputernya dan 

meninggalkan tempat. 

Beberapa tingkah laku yang kurang baik, terlihat bahwa 

mereka rata-rata tidak membaca ulang tugas yang telah mereka 



buat, padahal belum tentu tugas yang telah dibuat tersebut sesuai 

dengan instruksi yang diberikan dosen. Di samping itu tugas yang 

telah mereka buat, hanyz disimpan dalam plashdisk dan tidak di 

print, sehingga mereka sudah menganggap tugas tersebut sudah 

benar. Selama jadwal tersebut, hanya ada 2 orang dosen yang 

sedang membuat tugas perkuliahan, 2 orang petugas yang 

mengatur operasional komputer, mereka berdua memang telah 

ditugaskan oleh pihak Fakultas untuk mengatur jalannya komputer 

setiap hari. Di samping itu 5 orang mahasiswa Kepelatihan yang 

sedang membuat tugas mata kuliah, sehingga waktu ini nampaknya 

lebih banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa jurusan pendidikan 

olahraga FIK UNP. Di lihat dari ketentuan yang telah ditulis oleh 

pihak fakultas, bahwa komputer hanya dapat digunakan oleh Dosen, 

karyawan, dan mahasiswa FIK UNP. Artinya orang lain selain dari 

ketentua di atas tidak dibenarkan masuk ke ruang komputer FIK 

UNP, kecuali membawa surat izin dari yang bersangkutan dan surat 

tersebut sudah diketahui oleh DekanIPembantu dekan FIK UNP. Di 

samping itu pengguna komputer tidak dibenarkan membawa 

makanan atau minuman, karena dikuatirken dapat merusak 

komputer yang ada dalam ruangan. Aktivitas yang dilakukan oleh 

mahasiswa adalah 1) mengisi daflar masuk (nama, jurusan, tujuan, 

waktu masuk dan keluar, serta tanda tangan). 2) mengambil tempat 

yang telah ditentukan oleh petugas, 3) membuka komputer dan 



mengoperasionalkan sesuai dengan kebutuhan. Bagi mahasiswa 

yang masih belum memahami komputer (masih pernula) diberikan 

arahan oleh petugas, agar tugas mereka dapat berjalan dengan baik 

dan lancar. Waktu yang diberikan kepada mereka tidak dibatasi, 

kecuali mahasiswa menggunakan komputer hanya untuk bermain, 

bagi mereka dibatasi sesuai dengan keadaan di lapangan. Bagi 

mahasiswa yang memiliki tugas bersamaan atau diskusi, dapat 

dilakukan secara baik tanpa mengganggu orang lain. Hal ini terlihat 

secara jelas bahwa mereka sangat memahami aturan ini, sehingga 

tidak satupun mahasiswa yang melanggar aturan ini pada hari 

tersebut. Rata-rata mahasiswa hanya menggunakan komputer dan 

internet 1 sampai 2 jam. Yang mereka ambil di internet antara lain 

adalah pandanganlpendapat, gambarlgrafik, dan beberapa 

informasi yang terkait dengan tugas mahasiswa masing-masing. 

Artinya seluruh mahasiswa jurusan pendidikan olahraga FIK UNP 

pada hari tersebut menggunakan internet sesuai dengan 

kebutuhanltugas yang diberikan oleh dosen. 

3. Observasi hari ketiga dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 

November 2012 mulai jam 08.00 sampai jam 17.00 wib bertempat di 

ruang labor komputer FIK UNP. Dari jadwal tersebut jumlah 

mahasiswa jurusan pendidikan olahraga FIK UNP tahun masuk 2012 

yang terdaftar hadir diruang komputer tidak jauh berbeda dengan 

yang sebelumnya, yaitu 16 orang. Hal ini disebabkan karena pada 



hari tersebut ruang komputer hanya dapat digunakan mulai jam 

12.00 sampai jam 18.00 wib. Sehingga waktu yang relatif sedikit 

inilah yang dapat digunakan oleh mahasiswa jurusan FIK UNP. 

Kedatangan mereka dengan waktu yang berbeda. Ada yang datang 

jam 12.30 wib (4 orang), jam 13.00 wib (7 orang), dan jam 14.30. wib 

(4 orang), Hal ini disebabkan karena tempat mereka tinggal jauh dan 

tidak sama, sehingga kedatangannyapun berbeda pula. Umumnya 

seluruh mahasiswa yang masuk tersebut, menjalankan pekerjaan 

yang sama, yaitu membuat tugas yang telah diberikan oleh dosen 

mereka masing-masing. 

Dilihat dari segi lingkungan belajar terlihat sangat mendukung, 

artinya selama mereka mengerjakan tugas tidak satupun gangguan 

yang mereka peroleh, semuanya berjalan dengan lancar sesuai 

dengan rencana dan jadwal mereka masing-masing. Konteks yang 

mereka kerjakan adalah membuat tugas mata kuliah, yaitu tugas 

mata kuliah umum (agama) dan tugas mata kuliah bidang studi 

(Basket dasar dan Senam dasar). Namun ada 4 mahasiswa 

melanjutkan dengan melihat informasi lain seperti video game, 

olahraga dan hiburan. Sementara yang lain setelah selesai tugas, 

mereka langsung menutup komputernya dan meninggalkan tempat. 

Tingkah laku yang kurang baik tidak terlihat, mereka 

konsentrasi menjalankan tugas sesuai yang telah mereka 

rencanakan. Tidak ada yang makan dan minum dalam ruangan, 



tidak ada yang meribut dan mengganggu temannya, semuanya 

tenang, aman dan nyarnan. Sedangkan mahasiswa lain yang berada 

dalam ruangan ini adalah mahasiswa jurusan kesehatan sebanyak 5 

orang dan kepelatihan 6 orang. Semuanya membuat tugas masing- 

masing. 

Aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa sama dengan apa 

yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu 1) mengisi daftar masuk 

(nama, jurusan, tujuan, waktu masuk dan keluar, serta tanda 

tangan). 2) mengambil tempat yang telah ditentukan oleh petugas, 

3) membuka kornputer dan mengoperasionalkan sesuai dengan 

kebutuhan. Bagi mahasiswa yang masih belum memahami 

komputer (masih pemula) diberikan arahan oleh petugas, agar tugas 

mereka dapat berjalan dengan baik dan lancar. Waktu yang 

diberikan kepada mereka tidak dibatasi, kecuali mahasiswa 

menggunakan komputer hanya untuk bermain, bagi mereka dibatasi 

sesuai dengan keadaan di lapangan. Bagi mahasiswa yang memiliki 

tugas bersamaan atau diskusi, dapat dilakukan secara baik tanpa 

mengganggu orang lain. Hal ini terlihat secara jelas bahwa mereka 

sangat memahami aturan ini, sehingga tidak satupun mahasiswa 

yang melanggar aturan ini pada hari tersebut. Rata-rata mahasiswa 

hanya menggunakan komputer dan internet 2 sampai 3 jam. Yang 

mereka ambil di internet antara lain adalah pandanganlpendapat, 

gambarlgrafik, dan beberapa informasi yang terkait dengan tugas 



mahasiswa masing-masing. Artinya seluruh mahasiswa jurusan 

pendidikan olahraga FIK UNP pada hari tersebut ~menggunakan 

internet sesuai dengan kebutuhanltugas yang diberikan oleh dosen. 

Temuan Hasil Observasi 

Dari hasil observasi yang telah dilakukan selama tiga hari di 

laboratorium FIK UNP, temyata ada beberapa ha1 yang menarik di 

sampaikan, yaitu : 

1. Penggunaan internet melalui komputer yang telah disediakan di labor 

FIK UNP tidak dapat digunakan mahasiswa sebelum perkuliahan 

aplikasi komputer telah selesai dilaksanakan. Waktu perkuliahan rata- 

rata dari pagi sampai jam 12.00 siang, sehingga waktu yang dapat 

digunakan oleh mahasiswa adalah jam 13.00 sampai jam 18.00. 

waktu ini memang sangat sedikit, karena jumlah komputer dan 

mahasiswa yang menggunakannya tidak seimbang. Alhasil 

mahasiswa terpaksa harus menggunakan komputer di warung 

internet dan komputer yang digunakan oleh teman-temannya. Kondisi 

ini apabila dibiarkan jelas akan memperlambat proses penyelesaian 

tugas mahasiswa. Jalan yang mungkin dapat dilakukan adalah 

menambah jumlah komputer dan memberbesar ruangan yang 

digunakan untuk kompter tersebut 

2. Belum adanya tempat khusus penggunaan internet mahasiswa di 

lingkungan kampus FIK yang sifatnya nyaman, sejuk dan tidak 

panaslterlindung. Mahasiswa hanya menggunakan tempat duduk di 



taman bunga FIK UNP. Untuk itu diperlukan tempat khusus di 

lingkungan taman yang terlindung dan disediakan tempat duduk, 

serta aliran listrik. 

Dari jumlah mahasiswa yang relatif banyak, namun yang 

menggunakan internet/ komputer di FIK UNP relatif sedikit. Kondisi ini 

perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak, tenrtama bidang 

akademik FIK UNP untuk memfasilitasi kondisi ini dengan sebaik- 

baiknya. Sebab masalah ini bukan berarti mahasiswa telah memiliki 

komputer sendiri, namun akibat dari jadwal penggunaan atau 

pemakaian komputer relatif sedikit. 

E. Deskripsi Penggunaan internet oleh mahasiswa sebagai sumber 

belajar melalui angket 

1. Penggunaan lntemet oleh mahasiswa sebagai sumber belajar. 

Dari 16 pertanyaan yang diberikan kepada 40 responden, temyata 

yang memberikan jawaban Sangat Setuju (SS) 37 orang atau 65 %, 

Setuju (S), 15 orang atau 30 %, Ragu-Ragu (RR) 2 orang atau I%, 

Tidak Setuju (TS) 5 orang atau 3% dan Sangat Tidak Setuju (STS) 

hanya 1 orang atau 1 O h .  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik di bawah ini : 



Grafik I. Penggunaan Internet oleh mahasiswa sebagai sumber 
belajar 

2. Faktor-faktor yang memotivasi mahasiswa menggunakan internet 

sebagai sum ber belajar. 

Dari 12 pertanyaan yang diberikan kepada 40 responden, ternyata 

yang memberikan jawaban Sangat Setuju (SS) 42 orang atau 65 %, 

Setuju (S), 11 orang atau 22 %, Ragu-Ragu (RR) 1 orang atau I%, 

Tidak Setuju (TS) 4 orang atau 10% dan Sangat Tidak Setuju (STS) 

hanya 2 orang atau 3 %. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik di bawah ini 



menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer 

di seluruh dunia. 

Penggunaan peralatan - komunikasi Internet ini dapat 

membantu pendidikan bahasa yang ideal, karena konsep 

pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi adalah menekankan 

kebebasan mahasiswa untuk menggunakan pendekatan komunikatif 

dalam bentuk tugas. Bentuk ini menekankan kepada konsep yang 

lebih luas terhadap kemampuan berinteraksi mahasiswa. Stone 

(1 999), menjelaskan bahwa penggunaan Internet dalam pengajaran 

di sekolah sampai di perguruan tinggi adalah sangat positif dalam 

mendukung hasil yang diharapkan. Kajian ini menunjukkan bahwa 

program pembelajaran baik dalam bentuk tugas maupun tulisan 

akan menghasilkan karya yang bermutu baik dari aspek isi, bahasa 

dan penampilan. Rata-rata mahasiswa selalu mendampingi rujukan 

dari buku dengan memanfaatkan tulisan yang ada pada internet, 

sehingga terlihat lebih terasa komplit dan berrnutu. 

Suatu penulisan apakah itu makalah atau tugas akhir 

mahasiswa seperti skripsi, merupakan aspek yang sukar dikuasai 

oleh mahasiswa dalam suatu pengajaran dan pembelajaran tertentu. 

Kemahiran menulis melibatkan unsur internal dan ekstemal 

seseorang. Kroll (1 990), dan Maxwell (1 993), menjelaskan 

kemahiran menulis merupakan satu aspek kemahiran yang sukar 

dan kompleks. Pengajaran yang berpusatkan pada guruldosen 



tidak sesuai lagi diaplikasikan dalam pembelajaran di perguruan 

tinggi, dan malah perlu diubah kepada pembelajaran berpendekatan 

berpusatkan pada pelajar atau mahasiswa. Biggs (1999), 

menyatakan amat penting untuk menghasilkan pembelajaran yang 

berkualitas dan untuk itu pendekatan pengajaran berpusatkan pada 

pelajar atau mahasiswa akan mengembangkan sendiri masalah 

yang hendak dipelajari dan secara tidak langsung akan dapat 

meningkatkan daya kreativitas pelajar dan mahasiswa dalam menulis 

sesuatu. Menurut pandangan Biggs (1999), ha1 ini boleh 

dilaksanakan dengan menggunakan sistem pembelajaran melalui 

web atau jaringan rangkaian Internet. lnformasi yang di dapatkan 

melalui intemet ini menurut Biggs (1999) adalah aplikasi Email, 

W, New, FTP dan Gopher. 

Dari ulasan ini sangat tepat sekali jika banyak mahasiswa 

jurusan pendidikan olahraga FIK UNP menggunakan internet 

sebagai sumber belajar, di samping sumber belajar lainnya 

(perpustakaan, dosen, teman sejawat dsb). Rata-rata mahasiswa 

sudah belajar menggunakan intemet sebelum masuk perguruan 

tinggi, artinya mahasiswa sudah mempersiapkan diri dengan 

kemampuan menggunakan alat komunikasi elektronik (internet). 

Jumlah SKS mahasiswa sangat perlu menjadi perhatian agar waktu 

penggunaan intemet dalam rangka menjalankan tugas mata 

kuliahnya dapat berjalan dengan baik (mencukupi). Konsep yang 



terpenting dalam ha1 ini adalah penggunaan internet jangan sampai 

mengganggu proses belajar mahasiswa, karena bagaimanapun 

inforrnasi yang diperoleh melalui internet ada yang positif dan ada 

yang negatif, tergantung bagaimana mahasiswa memandangnya. 

Untuk itu selektifitas penting dilakukan. Begirupun para dosen juga 

perlu diberikan pelatihan agar mereka mampu mengelola dengan 

baik penyelenggaraan kegiatan pembelajaran melalui Internet. 

Karakteristiklpotensi lnternet sebagaimana yang telah diuraikan di 

atas tentunya masih dapat diperkaya lagi dengan yang lainnya. 

Namun, setidak-tidaknya semua karakteristiklpotensi lnternet 

tersebut dipandang sudah memadai sebagai dasar pertimbangan 

untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran melalui lntemet 

Faktor-faktor yang memotivasi mahasiswa menggunakan internet 

sebagai sumber belajar. 

Peranan lnternet dalam pendidikan sangat menguntungkan 

karena kemampuannya dalam mengolah data dengan jumlah yang 

sangat besar. Teknologi informasi sudah menjadi jaringan komputer 

terbesar di dunia, yang dapat berfungsi dengan baik jika didukung 

oleh perangkat komputer dengan perangkat lunak yang baik, dan 

dengan dosen yang terlatih baik. Menggunakan lntemet dengan 

segala fasilitasnya akan memberikan. 

Satu ha1 yang paling menarik dari hasil penelitian ini adalah 

keanggotaa internet tidak mengenal batas negara, ras, kelas 



ekonomi, ideologi atau faktor lain yang biasanya dapat menghambat 

pertukaran fikiran, intemet ada1a.h suatu komunitas dunia yang 

sifatnya sangat demokratis serta memiliki kode etik yang dihormati 

segenap anggotanya, sehingga setiap yang menggunakannya dapat 

menjalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Di 

samping itu dukungan semua pihak, yaitu orang tua, dosen dan 

masyarakat, perlu diperhatikan agar mahasiswa dapat memfasilitasi 

intemet sebagai media dan sekaligus sebagai sumber belajar 

mahasiswa. 

3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat mahasiswa dalam 

penggunaan intemet sebagai sumber belajar. 

Hal-ha1 yang menghambat atau memperlambat mahasiswa dalam 

mendapatkan informasi lewat internet, perlu di sikapi dengan serius 

dengan cara memberikan wadah seluas-luasnya untuk belajar dan 

mengatasi masalah yang dialami mahasiswa. 

Dari beberapa pembahasan tersebut dapat dijelaskan secara terperinci 

sebagai berikut : 

1. Dengan adanya intemet, akan membuka sumber informasi yang 

tadinya susah diakses. Artinya dengan adanya intemet memungkinkan 

mahasiswa dapat mengakses perpustakaan di Arnerika Serikat atau di 

negara lain. Tukar menukar informasi atau tanya jawab dengan pakar 

dapat dilakukan melalui internet. 



2. Adanya internet banyak tugas akhir dan skripsihesis serta disertasi 

yang mungkin membutuhkan waktu yang lebih banyak, untuk 

, diselesaikan. Bagi mahasiswa, manfaat yang disebutkan di atas 

sudah dapat menjadi alasan yang kuat untuk menjadikan lnternet 

sebagai infrastruktur bidang pendidikan dan sekaligus sebagai sumber 

belajar mahasiswa. 

3. Dengan adanya internet akan dapat mengakses perpustakaan secara 

nasional dan internasional. 

4. Melalui internet, semua akses kepakar akan dapat dilakukan dengan 

baik dan lancar. Sekaligus keja sama dari seluruh yang terkait dapat 

terlaksana dengan baik. 

Manfaat internet dalam dunia pendidikan sangat besar 

pengaruhnya, selain yang disebutkan diatas internet juga dapat 

mempermudah mahasiswa untuk mencari infomasi, menambah 

pengetahuan tentang negara luar dan ilmul pengetahuan di bidangnya. 

Bisa juga sewktu-waktu dosen menugaskan mahasiswanya mengirim 

tugasnya melalui email. 

Pemanfaatan lnternet sebagai media pembelajaran 

mengkondisi kan mahasiswa untuk belajar secara mandiri. "Through 

independent study, students become doers, as well as thinkersJJ (Cobine, 

1997). Para mahasiswa dapat mengakses secara online dari berbagai 

perpustakaan, museum, database, dan mendapatkan sumber primer 

tentang berbagai peristiwa sejarah, biografi, rekaman, laporan, data 



statistik, (Gordin et. al., 1995). mahasiswa dapat berperan sebagai 

seorang peneliti, menjadi seorang analis, tidak hanya konsumen 

informasi saja. Mereka menganalisis inforrnasi yang relevan dengan 

pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. mahasiswa dan dosen 

tidak perlu hadir secara fisik di kelas (classroom meeting), karena 

mahasiswa dapat mempelajari bahan ajar dan mengerjakan tugas-tugas 

pembelajaran serta ujian dengan cara mengakses jaringan komputer 

yang telah ditetapkan secara online. mahasiswa juga dapat belajar 

bekerjasama (collaborative) satu sama lain. Mereka dapat saling berkirim 

e-mail (electronic mail) untuk mendiskusi kan bahan ajar. Kemudian, 

selain mengerjakan tugas-tugas pembelajaran dan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dosen, mahasiswa dapat 

berkomunikasi dengan teman sekelasnya. Namun yang perlu diingat 

bahwa penggunaan internet tidak dapat dipisahkan dengan tatap muka 

langsung. Artinya diperlukan pertemuan dan komunikasi langsung antara 

mahasiswa dengan dosen. Karena penilaian yang objektif hanya dapat 

dilakukan melalui tatap muka langsung. 

Dari inforrnasi yang diperoleh, temyata pemanfaatan Internet 

sebagai sumber belajar memiliki beberapa kelebihan, yaitu 

Dimungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua penjuru. tanah 

air dan kapasitas daya tampung yang tidak terbatas karena tidak 

memerlukan ruang kelas; Proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu 

seperti halnya tatap muka biasa; Pembelajaran dapat memilih topik atau 



bahan ajar yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing- 

masing; lamanya waktu belajar juga sangat tergaritung pada kondisi dan 

kemampuan masing-masing. Adanya keakuratan dan kekinian rnateri 

pembelajaran; Pembelajaran dapat dilakukan.secara interaktiif, sehingga 

rnenarik siswa; dan memungkinkan pihak berkepentingan (orang tua 

maupun dosen) dapat turut serta menyukseskan proses pembelajaran, 

dengan cara rnengecek tugas-tugas yang dikerjakan mahasiswa secara 

online 



BAB V 

KESIMPULAN, IMPLlKASl DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari analisis dan pembahasan yang telah di kemukakan 

terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Internet merupakan salah satu sumber belajar yang digunakan oleh 

mahasiswa jurusan pendidikan Olahraga FIK UNP di samping 

perpustakaan. Hal ini dilakukan mahasiswa karena rata-rata 

mahasiswa telah memiliki keterampilan menggunakan alat 

komunikasi internet ini untuk menunjang tugas pembelajaran yang 

diberikan oleh dosen. 

FaMor yang memotivasi mahasiswa menggunakan internet sebagai 

sumber belajar antara lain adalah ketersedian fasilitas komputer dan 

jaringan internet di FIK UN P, sehingga sangat memudahkan 

mahasiswa untuk mengakses kebutuhan yang diperlukan dalam 

tugas mereka. Di samping itu didorong oleh sebagian kebijakan 

dosen yang memaksa mahasiswa untuk menggunakan internet 

sebagai alat komunikasi mahasiswa. Semua ini tentu tidak terfepas 

dari keinginan dan kemauan mahasiswa sendiri untuk menggunakan 

internet sebagai sumber belajar. 

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat mahasiswa dalam 

penggunaan internet sebagai sumber belajar antara lain adalah 

dukungan orang tua yang selalu memberikan perhatian penuh 



terhadap kebutuhan dan keperluan mahasiswa selama belajar di 

perguruan tinggi, sehingga dengan dukungan orang tua, rata-rata 

mahasiswa jurusan pendidikan olahraga telah memiliki komputer dan 

modem sebagai alat untuk menggunakan internet. Di samping itu 

dukungan masyarakat yang selalu setia membuka warung internet 24 

jam dengan biaya yang te jangkau, sehingga dengan demikian tidak 

ada lagi alasan bahwa penggunaan internet terbatas digunakan. 

Beberapa faktor penghambat antara lain adalah penggunaan internet 

melalui komputer yang di sediakan di kampus, masih sangat terbatas 

hanya digunakan setelah mahasiswa selesai mengikuti perkuliahan 

aplikasi komputer. Di samping itu listrik pada siang hari sering 

mengalami mati, sehingga penggunaan komputerlinternet tidak dapat 

dimanfaatkan secara maksimal. 

B. lmplikasi 

Banyak ha1 yang dapat diimplikasikan terhadap hasil penelitian ini 

antara lain adalah bahwa internet bukan lagi alat komunikasi yang mewah 

atau sulit lagi di jangkau oleh masyarakat (mahasiswa). Kapan dan 

dimanapun internet sudah dapat digunakan, di samping jaringannya 

sudah banyak, juga dapat digunakan oleh setiap orang melalui modem 

atau WiFi. Artinya dengan adanya internet akan lebih memperkaya 

wawasan mahasiswa dalam memanfaatkan sumber-sumber belajar. 

Perpustakaan, dosen, teman sejawat dan sumber-sumber lainnya bukan 



lagi menjadi sumber utama, tetapi dapat menjadi sumber pendukung 

dalam rangka menyempumakan apa yang di dapat seklurnnya. Untuk itu 

perlu ada sinergi antara kurikulum dengan perangkat-perangkatnya. 

Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang dapat memberikan manfaat 

langsung kepada mahasiswa sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan tehnologi. Salah satunya adalah memasukan pelajaran 

komputer di setiap kurikulum mulai dari Sekolah Dasar, menengah 

sampai di perguruan tinggi, untuk semua bidang studi, sehingga output 

yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat banyak. Khusus untuk dosen di masing-masing bidang studi, 

dengan perkembangan ilmu dan tehnologi ini akan ikut berpengaruh 

secara langsung untuk menyesuaikan silabus dan rencana pembelajaran 

yang akan diberikan kepada mahasiswa. Karena ha1 ini akan dapat 

mempermudah dan membantu proses pembelajaran yang diberikan. Di 

samping itu implikasi lain yang lebih terlihat adalah biaya operasional 

pendidikan akan semakin meningkat karena semakin meningkatnya 

kebutuhan masyarakat. Artinya pendidi kan yang baik akan membutuhkan 

biaya yang lebih besar dan akan menghasilkan produk yang berkualitas. 

Beberapa ha1 yang dibutuhkan untuk ini adalah jumlah komputer yang 

memadai untuk mahasiswa, ruangan yang representatif, aman dan sejuk, 

sehingga pengguna komputer dapat lebih nyaman dan senang selama 

menggunakan ruangan tersebut. Di samping itu dengan biaya operaional 

yang tidak dibebankan kepada mahasiswa, maka mahasiswa perlu 



mengapresiasi kebijakan ini dengan memanfaatkan komputer ini sebaik- 

baik.nya dan semaksimal mungkin. Oleh sebab itu pihak fakultas perlu 

memaksimalkan pelayanan dan penyediaan komputer untuk mahasiswa, 

sehingga dengan jumlah mahasiswa yang relatif banyak dapat menikmati 

pelayanan tersebut. 

Saran 

1. Untuk mendapat hasil yang optimal, yaitu mahasiswa yang memiliki 

wawasan, keterampilan, pengetahuan dan tehnologi yang luas serta 

dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, maka semua 

pimpinan mulai dari Rektor dan Pembantu Rektor, Dekan dan 

Pembantu Dekan serta Ketua dan Sekretaris Jurusan, untuk 

memberikan kebijakan akademik yang berwawasan ilmu pengetahuan 

dan tehnologi. Kebijakan ini akan berimplikasi pada penyediaan 

fasilitas komputer dan jaringan internet yang sesuai dengan 

kebutuhan mahasiswa dan masyarakat. 

2. Bagi Staf Pengajar sebagai ujung tombak pendidikan, untuk selalu 

menyesuaikan din terhadap bidang studinya masing-masing sesuai 

dengan perkembangan ilmu dan tehnologi, sehingga proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien dapat dicapai. Proses ini dapat 

dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta kegiatan-kegiatan 

mandiri lainnya seperti diskusi dengan teman sejawat, membaca dan 

lain-lain, dengan menggunakan media internet. 



3. Bagi mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan pendidikan olahraga 

FIK UNP untuk selalu pro aktif mencari dan mendapatkan informasi 

baru. Sebab pendidikan olahraga bukan hanya sekedar masalah fisik 

saja tetapi juga sangat berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain termasuk 

penggunakan alat komunikasi (internet), bagi mahasiswa yang dapat 

menguasai tehnologi internet, akan dapat mempermudah dalam 

menyelesaikan perkuliahan. 

4. Kepada semua pihak (karyawan, teman sejawat, masyarakat dan 

orang orang tua) untuk selalu mengawasi dan mengontrol mahasiswa 

dalam penggunaan intmet, agar tidak disalahgunakan kepada bentuk- 

bentuk lain seperti bisnis narkoba, pornografi dsb. 
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Lampiran 1 

DATA PEMANFAATAN INTERNET OLEH MAHASISWA SEBAGAI SUMBER BELAJAR 



Lampiran 2 

DATA PEMANFAATAN INTERNET OLEH MAHASISWA SEBAGAI SUMBER BELAJAR 







Lampiran 3 

KONSEP WAWANCARA PENELlTlAN 
Peneliti : Dra. Pitnawati M.Pd 

Nama : ................... .. ............. L/P 
NIM ....................................... 
UMUR ....................................... 
TEMPAT WAWANCARA ....................................... 
Jurusan/Fakultas ....................................... 

A. Penggunaan internet oleh mahasiswa sebagai sumber belajar 

1. Apa saja sumber belajar yang sdr gunakan di dalam proses 
pembelajaran di perguruan tinggi? Jelaskan! 

................................................................................................................ 
2. Apakah sdr sudah dapat menggunakan internet? Dan sejak umur 

berapa? Jelaskan! 

................................................................................................................ 
3. Apakah sdr menggunakan internet sebagai sumber belajar dan 

jelaskan kenapa demikian? Jelaskan! 

................................................................................................................ 
4. Berapa jam sehari sdr menggunakan internet, apakah jumlah tersebut 

sudah mencukupi? serta kenapa demikian? Jelaskan! 

............................................................................................................... 
5. Apakah internet mengganggu proses belajar dan mengajar sdr? dan 

beri kan alasan! 

................................................................................................................ 
6. Dimana sdr menggunakan internet, apakah dinrmah, di kampus atau 

di warung internet? Dan berikan alasan.! 

................................................................................................................ 
7. Apa-apa saja yang sdr lihat di internet selain untuk tugas belajar? 

Jelaskan! 

................................................................................................................ 
8. Apakah sdr menggunakan internet dengan computer sendiri? 

Jelaskan! 

................................................................................................................ 
9. Apakah sdr menggunakan internet dengan menggunakan 

modemNViFi? Jelaskan! 



10.Apakah fasilitas internet yang ada di kampus cukup memadai untuk 
sdr gunakan? Jelaskan! 

11. Apakah sdr. menggunakan internet sendiri atau dengan orang lain? 
Jelaskan! 

B. Faktor-faktor yang memotivasi mahasiswa menggunakan intemet 
sebagai sumber belajar. 

1. Faktor-faktor apa yang mendukung sdr dalam menggunakan internet 
sebagai sumber belajar7 Jelaskan! 

................................................................................................................ 
2. Faktor mana yang paling sangat membantu sdr dalam menggunakan 

internet sebagai sumber belajar? Jelaskan! 

................................................................................................................ 
3. Apakah sdr menggunakan internet karena keinginan sendiri atau 

karena faktor lain? Jelaskan! 

................................................................................................................ 
4. Tanpa ada tugas perkuliahan, apakah sdr tetap menggunakan 

internet? Jelaskan.! 

................................................................................................................ 
5. Apakah intemet merupakan sumber belajar yang menarik? Jelaskan! 

................................................................................................................ 
6. Apakah sdr yakin bahwa internet sebagai sumber belajar dapat 

membantu proses belajar dan mengajar sdr di perguruan tinggi? 
Jelaskan! 

................................................................................................................ 
7. Apakah tugas yang diberikan dosen, sdr terpaksa harus 

menggunakan internet? Jelaskan! 

................................................................................................................ 
8. Apakah sdr menggunakan intemet disebabkan karena dapat melihat 

informasi lain? Jelaskan! 

................................................................................................................ 
9. Apakah penggunaan internet termasuk sumber informasi yang sulit 

dan mahal? Jelaskan.! 



10. Apakah sdr menggunakan fasilitas intemet orang lain? Jelaskan! 

................................................................................................................ 
11 .Apakah sdr sudah menggunakan intemet sebelum masuk perguruan 

tinggi ? jelaskan! 

................................................................................................................ 
12.Apakah sdr akan tetap bertekat menggunakan internet sebagai 

sumber belajar? Jelaskan! 

C. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat mahasiswa dalam 
penggunaan intemet sebagai sumber belajar. 

1. Apakah sdr mendapat dukungan dari keluarga dalam menggunakan 
internet sebagai sumber belajar? Jelaskan! 

.................................................................................................................. 
2. Apakah sdr mendapat dukungan dari orang lain dalam menggunakan 

internet sebagai sumber belajar7 Jelaskan! 

.................................................................................................................. 
3. Apakah masyarakat di lingkungan sdr menyediakan intemet yang 

dapat digunakan untuk belajar sdr7 jelaskan! 

.................................................................................................................. 
4. Apakah faktor ekonomi sdr mendukung untuk menggunakan internet 

sebagai sumber belajar sdr? jelaskan! 

.................................................................................................................. 
5. Apakah sdr sudah terbiasa menggunakan internet sebagai sumber 

belajar? Jelaskan! 

.................................................................................................................. 
6. Apakah waktu sdr sangat mendukung untuk menggunakan intemet 

sebagai sumber belajar? Jelaskan! 

.................................................................................................................. 
7. Apa faktor penghambat sdr dalam menggunakan internet sebagai 

sumber belajar7 

.................................................................................................................. 
8. Apakah faktor kemampuan menggunakan internet merupakan 

penghambat sdr dalam menggunakan internet? Jelaskan! 

.................................................................................................................. 
9. Apakah fasilitas intemet kampus sangat terbatas untuk digunakan oleh 

mahasiswa? Jelaskan! 
Demikian Terima Kasih 



Lampiran 4 

ANGKET PENELlTlAN 
Peneliti : Dra. Pitnawati M.Pd 

JUDUL PENELlTlAN 
Pemanfatan lntenet Sebagai Sumber Belajar 

Mahasiswa FIK UNP 

Nama 
NIM 
Tempatltanggal lahir 
Jurusan/Fakultas 

Responden yang terhormat, kami mohon anda dapat mengisi angket ini sesuai dengan 
pendapat anda masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Bacalah dengan seksama setiap pertanyaan yang diberikan, dan setiap pertanyaan 

akan dijamin kerahasiaannya serta tidak ada hubungannya dengan nilai anda. 
2. Jawaban cukup diberikan dengan memberi tanda silang (X) pada tempat yang telah 

ditentukan menurut pendapat anda masing-masing. 
3. Sangat Setuju (SS), Setuju (ST), Ragu-Ragu (RG), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju 

(STS). 
4. Jawaban anda akan sangat membantu mahasiswa dan fakultas kita dalam membangun 

pendidikan di masa depan, terutama dalam memanfaatkan internet sebagai sumber 
belajar. 

NO 
l a  

2 

3- 

4- 

5 

6- 

7 

8 

PERTANYAAN 
lnternet merupakan salah satu sumber belajar 
yang efektif dalam membantu proses belajar 
dan mengajar mahasiswa. 
Di samping mengoperasikan komputer, saya 
juga dapat menggunakan internet. 
lnternet yang saya gunakan hanya sekedar 
untuk mendapatkan informasi melalui email 
dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan 
dengan bidang studi yang saya butuhkan. 
Saya menggunakan internet sejak belajar di 
perguruan tinggi. 
Saya menggunakan internet sesuai dengan 
kebutuhan. 
lnternet saya gunakan, jika ada tugas yang 
diberikan dosen yang mengharuskan 
mahasiswa menggunakan internet. 
Menggunakan internet, sangat membantu 
mahasiswa dalam menyelesaikan tugas 
perkuliahan. 
Menggunakan internet, tidak akan 
mengganggu proses belajar mahasiswa, sejauh 

ST SS RG TS STS 



dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan 
belajar. 

1 9 1 Internet dapat digunakan di rumah, di warung I I I I 1 
10 

internet atau di kampus. 
Jika saya tidak bisa menggunakan internet di 
rumah, maka saya menggunakan internet di 

11 

20 ( Tanpa tugas yang diberikan dosen, saya akan I I 1 I I 

kampus. 
Selain untuk tugas belajar, saya menggunakan 
internet untuk mendapatkan informasi terkini 
dan terbaru. 

12 

13 

14 

15 

16 

17b 

18- 

19 

I tetap menggunakan internet untuk I I I I I 

Saya menggunakan internet dengan 
menggunakan komputer sendiri. 
Jika saya tidak bisa menggunakan internet 
melalui WiFi, maka saya menggunakan 
modem. 
Di kampus FIK UNP memiliki jaringan internet 
yang cukup memadai digunakan oleh 
mahasiswa. 
Di samping itu FIK UNP memiliki fasilitas 
komputer yang cukup memadai yang dapat 
digunakan oleh setiap mahasiswa setiap hari. 
Untuk tugas individual saya menggunakan 
internet secara sendiri sedangkan untuk tugas 
kelompok saya gunakan dengan teman-teman 
kelompok. 
Faktor yang mendorong saya menggunakan 
internet adalah faktor internal adalah faktor 
eksternal (diri sendiri dan lingkungan atau 
orang lain) 
Faktor yang sangat mendukung sekali adalah 
faktor eksternal (dosen dan fasilitas yang 
tersedia). 
Saya menggunakan internet karena keinginan 
saya sendiri untuk lebih baik dari teman-teman 
lain. 

profesi saya sebagai calon guru pendidikan 
iasmani. 

21 

22 

23- 

mendapatkan informasi lain yang terbaru dan 
terkini. 
Bagi saya, internet merupakan media yang 
sangat penting di dunia kehidupan saya. 
Setiap tugas yang diberikan dosen 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya melalui 
perpustakaan dan internet. 
lnformasi lain yang saya dapatkan lewat 
internet, hanya sekedar untuk menambah 
wawasan saya dan sekaligus untuk membantu 



/ 24 1 Bagi saya, internet bukanlah termasuk 1 
informasi yang mahal, tetapi informasi yang 
sangat dibutuhkan dan dapat digunakan di 
mana saja, asal ada keinginan dan kemauan 
untuk itu. 

27 1 Saya akan tetap menggunakan internet I I I I I 

25 

26 

1 sebagai sumber informasi di samping sumber- I 1 I I 1 

Jika internet tidak dapat digunakan di rumah 
atau di kampus, makan internet saya gunakan 
di warung internet. 
Sebelum masuk di perguruan tinggi, saya 
sudah menggunakan internet untuk 
kebutuhan sekolah. 

28c 

I memudahkan konsumen menggunakannya I I 1 I 1 

sumber belajar lainnya. 
Saya mendapat dukungan dari orang tua dan 
keluarga saya dalam menggunakan internet 

29 

30 

untuk keperluan pendidikan. 
Sampai sekarang fasilitas internet di FIK UNP 
telah tersedia dengan baik. 
Masyarakat di lingkungan saya, menyediakan 
fasilitas berupa warung internet untuk 

31 

menggunakan internet adalah jaringan yang 

lnternet saya anggap sebagai kebutuhan yang 
sudah saneat dibutuhkan saat ini. 

dengan biaya yang terjangkau. 
lnternet merupakan sumber belajar yang 

32 

lnternet saya gunakan di luar jam perkuliahan 
dan latihan, sehingga tidak mengganggu jam 
tersebut. 

mudah dan terjangkau bagi saya, walaupun 
saya belumltidak memiliki komputer sendiri. 
Hambatan yang sering saya dapatkan dalam 

TERIMA KASlH SEMOGA SUKSES 

35 

36 

37 

38 

Sampai sekarang belum ada faktor 
penghambat saya dalam menggunakan 
internet sebagai sumber belajar. 
Mahasiswa yang belum memiliki kemampuan 
atau keterampilan mengoperasionalkan 
komputer atau internet merupakan 
mahasiswa yang sangat merugi. 
Fasilitas komputer dan internet yang 
disediakan di kampus, masih sangat terbatas di 
gunakan oleh mahasiswa. 
Teman-teman saya sudah dapat menggunakan 
internet sebagai sumber belajar. 



Lampiran 5 

Observasi 

Pemanfaatan internet sebagai sumber belajar mahasiswa 

Tanggal Observasi 
Latar Observasi 
Tempat konfirmasi 
dengan responden 

Data Demografi 
Nama 
Jenis Kelamin 
Usia 
Asal 
Peke rjaan 
Hobi 
Gelar tertinggi yang dimiliki 
Materi Latihan 

Pelaksanaan Observasi 

1. Latar (Setting) 

Pertanyaannya adalah : 

a. Bagaimana lingkungan fisiknya? 

b. Bagaimana konteksnya? 

c. Tingkah laku apa yang mungkin dan tidak mungkin te qadi dalam konteks 

tersebut. 

2. Pelibat (Participant) 

a. Siapa saja yang ada dalam konteks itu? 

b. Berapa jumlah dan apa peran masing-masing 

c. Mengapa mereka ada di sana?. 

d. Siapa saja yang boleh dan tidak boleh berada di sana? 

3. Kegiatan dan interaksi (activity and interaction) 

a. Apa yang terjadi waktu itu 

b. Apakah ada urutan kegiatan yang tetap? 

c. Bagaimana responden berinteraksi satu sama lain dalam kegiatan itu? 

d. Bagaimana interaksi itu saling berhubungan? 

4. Frekuensi dan durasi (frequency and duration) 

a. Kapan situasi itu mulai te rjadi dan berakhir? 

b. Berapa lama situasi itu berlangsung? 

c. Apakah kegiatan itu berulang-ulang dalam periode tertentu? 



d. Situasi apa yang menyebabkan munculnya situasi itu?. 

e. Apa kekhasan situasi atau kejadian itu? 

5. Factor subtil (subtle factors) yang tidak jelas. 

a. Kegiatan informal dan tidak terencana 

b. Makna simbolik dan konotatif dari program dan latihan yang digunakan 

c. Komunikasi non-verbal seperti pakaian dan tata ruang 

d. Ukuran yang tidak berubah seperti petunjuk-petunjuk fisik. 

e. Apa yang tidak te jadi padahal semestinya te rjadi. 

Kategori di atas sangat fleksibel sesuai dengan prakteknya di lapangan. 
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