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PENGARUH INTERNET TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN
MAHASISWA FISIPOL UNIVERSITAS DARMA AGUNG DI KOTA

MEDAN

Made Adhiguna Samvara

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the effectiveness of media in fulfilling
the needs of viewers from the contents of media as factors of the internet which
can complying with the level Fisipol student’s knowledge of Darma Agung
University in Medan. The population in this study were Fisipol students of the
University of Darma Agung totaled 301 person, for the sampled that using a Taro
Yamane formula established with a precision of 10 % with a confidence level of
90 % to 75 responden. Hypothesis testing to determine the relationship between
variables internet and student’s knowledge variables were analyzed using
Spearman Rho Coefficient Correlation Formula. The output showed 0,674 is on a
scale 0,41 to 0,70 on a scale of Guildford, it means the existence of significant
relationship between variables internet and knowledge variables. The values of
r=0,674>0, then Ho rejected and Ha accepted means there is a relationship
between the internet with the knowledge of students. The factors from the internet
that can increase students knowledge is the resource utilization World Wide Web,
e-Mail, Search Engine and File Transfers Protocol. Students responses towards
the existence of the internet is the World Wide Web provides easy access to the
information and knowledge to supoort the activities of clesses, e-Mail facilities
the excange of information to friends/lectures, Search Engine provides
convinience in a search file/document, File Tranfers Protocol allows for the
sharing of information to friends/lecturers.

Key words: Internet and Student’s Knowledge

PENDAHULUAN
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 keterampilan
mahasiswa, penyediaan bahan ajar
yang memadai, dan penyediaan
sarana belajar. Ketersediaan bahan

ajar dan sarana belajar merupakan
faktor penting dalam menunjang
keberhasilan proses pembelajaran.
Namun demikian sering kali bahan
ajar yang ada di perpustakaan tidak
mampu memenuhi kebutuhan belajar
mahasiswa, sehingga perlu
memanfaatkan sumber belajar yang
lain. Salah satu sumber belajar yang
dapat digunakan oleh mahasiswa
secara mandiri adalah jaringan
internet. Untuk itu, bekal



keterampilan mahasiswa khususnya
dalam memanfaatkan teknologi
internet sangat diperlukan.

Association for Educational
Communication and Technology
menerjemahkan sumber belajar
adalah segala sesuatu atau daya yang
dapat dimanfaatkan, baik secara
terpisah maupun dalam bentuk
gabungan, untuk kepentingan belajar
mengajar dengan tujuan
meningkatkan efektivitas dan
efisiensi tujuan pembelajaran.
(Zulkifli, 2010: 33).

Keberadaan internet di hampir
sebagian besar perguruan tinggi,
tentunya bertujuan sebagai sarana
untuk menggali informasi dan
pengetahuan yang menunjang
kegiatan pembelajaran. Seorang
mahasiswa harus membiasakan diri
untuk mencari berbagai literatur
mengenai materi apa yang telah
dikuliahkan oleh para dosen sehingga
memberikan pemahaman yang lebih
komprehensif.

Adapun beberapa identifikasi
masalah dalam penelitian ini adalah
tingkat frekuensi mahasiswa dalam
mengakses internet cukup tinggi,
terdapat perbedaan pola mahasiswa
dalam mengakses internet dan masih
banyak mahasiswa memanfaatkan
internet hanya untuk hiburan. Maka
tujuan Penelitian untuk menganalisis
hubungan antara mengakses internet
dengan tingkat pengetahuan
mahasiswa, untuk menganalisis
faktor-faktor dari internet yang dapat
meningkatkan pengetahuan
mahasiswa, untuk menganalisis
tanggapan mahasiswa terhadap
adanya internet, untuk menganalisis
hubungan antara lama akses internet
dengan tingkat pengetahuan
Mahasiswa Hasil penelitian ini

diharapkan dapat memberikan
manfaat untuk memberikan masukan
yang akan dapat digunakan dalam
pengambilan kebijakan dalam hal
peningkatan proses ilmu komunikasi
khusus teknologi komunikasi
internet.

KERANGKA TEORITIS
Istilah komunikasi atau

communication berasal dari bahasa
latin, yaitu communicatus yang
berarti berbagi atau menjadi milik
bersama. Kata sifatnya communis
yang bermakna umum atau bersama-
sama. Dengan demikian komunikasi
menurut Lexicographer (ahli kamus
bahasa), merujuk pada suatu upaya
yang bertujuan berbagi untuk
mencapai kebersamaan. (Fajar,
2009:31).

Karekteristik komunikasi dapat
dilihat beberapa segi adalah
komunikasi sebagai suatu proses
artinya bahwa komunikasi
merupakan serangkaian tindakan
atau peristiwa yang terjadi secara
berurutan serta kerkaitan satu sama
lainnya dalam kurun waktu tertentu,
komunikasi adalah suatu kegiatan
yang dilakukan secara sadar,
disengaja serta sesuai dengan tujuan
atau keinginan dari pelakunya.
kegiatan komunikasi akan
berlangsung dengan baik apabila
pihak-pihak yang berkomunikasi
(dua orang atau lebih) sama-sama
ikut terlibat dan sama-sama
mempunyai perhatian yang sama
terhadap topik pesan yang
dikomunikasikan. omunikasi yang
pada dasarnya merupakan tindakan
yang dilakukan menggunakan
lambang-lambang (bahasa),
komunikasi pada dasarnya menuntut



dua tindakan: memberi dan
menerima, komunikasi menembus
faktor ruang dan waktu, maksudnya
bahwa para peserta atau pelaku yang
terlibat dalam komunikasi tidak
harus hadir pada tempat dan waktu
yang sama. (Fajar, 2009:31).

Komunikasi massa dapat
didefinisikan dengan memusatkan
perhatian pada lima variabel yang
terkandung dalam setiap tindak
komunikasi dan memperlihatkan
variabel-variabel ini berkerja pada
media, komunikator massa adalah
suatu organisasi kompleks yang
mengeluarkan biaya besar untuk
menyusun dan mengirimkan pesan.
Walaupun biaya komunikasi massa
sangat tinggi, sedikit sekali biaya
yang dipikul penerima atau
konsumen, setidak-tidaknya biaya
yang bersifat langsung, komunikasi
massa ditunjukkan kepada massa,
sejumlah sangat besar khalayak.
Setiap orang dapat mengetahui
pesan-pesan komunikasi massa di
media-media massa, ada dua proses
dalam komunikasi massa. Pertama,
proses mengalirnya pesan, yang pada
dasarnya merupakan proses satu
arah. Kedua, proses seleksi, proses
dua arah. Komunikasi massa pada
dasarnya merupakan proses satu
arah. Komunikasi ini berjalan dari
sumber ke penerima. Sebaliknya,
dalam komunikasi antarpribadi,
komunikasi mengalir dari sumber ke
penerima kemudian dari penerima
kembali ke sumber, komunikasi
massa berlangsung dalam suatu
konteks sosial. Media mempengaruhi
konteks sosial dan konteks sosial
mempengaruhi media. Dengan kata
lain, terjadi hubungan transaksional
antara media dan masyarakat.
(Devito, 1997:505).

Setidak-tidaknya terdapat 5
(lima) ciri dari komunikasi massa
yang diinventarisir oleh Onong
Uchjana Effendy. Kelima ciri
tersebut adalah komunikasi Massa
berlangsung satu arah, komunikator
pada komunikasi massa melembaga,
Media massa sebagai saluran
komunikasi massa merupakan
lembaga, media massa menimbulkan
keserempakan.

Ciri lain dari media massa adalah
kemampuannya menimbulkan
keserempakan (simultaneity) pada
pihak khalayak dalam menerima
pesan-pesan yang disebarkan. Hal
inilah yang merupakan ciri paling
hakiki dibandingkan dengan media
komunikasi lainnya, komunikan
komunikasi massa bersifat heterogen,
komunikan atau khalayak yang
merupakan kumpulan anggota
masyarakat terlibat dalam proses
komunikasi massa sebagai sasaran
yang dituju komunikator bersifat
heterogen. Keberadaan mereka
terpencar-pencar, satu sama lain
tidak saling mengenal dan tidak
memiliki kontak pribadi, mereka
saling berbeda dalam berbagai hal,
seperti misalnya saja, jenis kelamin,
usia, agama, ideologi, pekerjaan,
pendidikan, pengalaman,
kebudayaan, pandangan hidup,
keinginan dan cita-cita. (Fajar,
2009:226).

Penggunaan (uses) isi media
untuk mendapatkan pemenuhan
(gratification) atas kebutuhan
seseorang atau uses and
gratifications, salah satu teori dan
pendekatan yang sering digunakan
dalam komunikasi. Teori dan
pendekatan ini tidak mencakup atau
mewakili keseluruhan proses
komunikasi, karena sebagian besar



perilaku audience hanya dijelaskan
melalui berbagai kebutuhan (needs)
dan kepentingan (interest) mereka
sebagai suatu fenomena mengenai
proses penerimaan (pesan media).
Pendekatan uses and gratifications
ditunjukkan untuk menggambarkan
proses penerimaan dalam
komunikasi massa dan menjelaskan
penggunaan media oleh individu atau
agregasi individu (Effendy,
2000:289) dalam buku (Bungin,
2006:284).

Denis MacQuail (1981)
menyebutkan adanya dua hal dibalik
kebangkitan pendekatan uses and
gratifications. Pertama adalah
adanya oposisi terhadap asumsi yang
deterministik mengenai efek media,
yang merupakan bagian dari
dominannya peran individu yang kita
kenal dalam model komunikasi dua
tahap. Kedua, adanya keinginan
untuk lepas dari perdebatan yang
kering dan terasa steril mengenai
penggunaan media massa yang hanya
didasarkan atas selera individu.
Dalam hal ini, pendekatan uses and
gratifications memberikan suatu cara
alternatif untuk memandang pada
hubungan antara isi media dan
audience dan pengkategorian isi
media menurut fungsinya daripada
sekedar tingkat selera yang berbeda.
(Sendjaja, 1994:211).

Dalam buku Kriyantono, 2006:
205 menyebutkan bahwa literatur
tentang manfaat dan gratifikasi, ada
beberapa cara tentang
mengklasifikasikan kebutuhan dan
gratifikasi audien.

Terdapat riset yang
menggunakan Model uses &
gratification, yaitu:
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Gambar 2: Model Uses &
Gratification

Menurut para pendirinya, Elihu
Katz, Jay G. Blumler dan Michael
Gurevitch, uses & gratifications
meneliti asal mula kebutuhan secara
psikologis dan sosial, yang
menimbulkan harapan tertentu dari
media massa dan sumber-sumber
lain, yang membawa pada pola
terpaan media yang berlainan dan
menimbulkan pemenuhan kebutuhan
dan akibat-akibat lain, barangkali
termasuk juga yang tidak kita
inginkan. Bagaimana kebutuhan ini
terpenuhi melalui konsumsi media
amat bergantung kepada perilaku
khalayak yang bersangkutan, banyak
tujuan memilih media massa
disimpulkan dari data yang diberikan
anggota khalayak artinya, orang
dianggap cukup mengerti untuk
melaporkan kepentingan dan motif
pada situasi-situasi tertentu.
Penilaian tentang arti kultural dari
media massa harus ditangguhkan
sebelum diteliti lebih dahulu
orientasi khalayak. (Blumler dan
Katz, 1974: 22) dalam buku
Rakhmat, 2005: 205.

Perkembangan ICT sebagai
kelanjutan globalisasi – meminjam
istilah Thomas Friedman – membuat
dunia menjadi datar. Ini berarti

semua orang memiliki kesempatan
yang sama untuk maju, tetapi mereka
yang gagal mengikuti akan
terjungkal. Di sinilah urgensi
penguasaan ICT bagi semua
kalangan, termasuk kalangan
pendidikan. Dari proses
perkembangan inilah lahir
masyarakat yang disebut masyarakat
informasi. Konsep masyarakat
informasi mulai muncul pada
dasawarsa 1970-an dan semakin
berkembang di tahun 1980-an.
Beberapa tokoh yang kerap
menggunakan konsep ini selain
Alvin Toffler juga Daniel Bell, Marc
Porat, Fritz Machlup dan Peter
Drucker. (Zulkifli, 2010: 2).

Pemanfaatan media teknologi
informasi dan komunikasi menjadi
hal yang fundamental bagi kemajuan
dunia pendidikan di sekolah-sekolah
dewasa ini. Menurut Bastian (2003)
kemajuan teknologi informasi telah
memungkinkan diskusi jarak jauh
atau bimbingan jarak jauh dengan
salah satu pengajar atau pakar dalam
salah satu wilayah atau negara
dengan pihak-pihak yang
membutuhkan di wilayah lain.
Pemanfaatan komputer, internet,
multimedia untuk pembelajaran
harus sudah dimulai dari sejak
sekolah dasar sebagai salah satu
strategi pembelajaran. Sudah saatnya
sejak dini diperkenalkan dunia
teknologi informasi dalam
pembelajaran individu dan kelompok
untuk memasuki dunia global dalam
pembelajaran alam maya/internet
yang menyampaikan jutaan
informasi. (Syafruddin & Nasution,
2005: 12).

Internet adalah singkatan dari
interconnection network yang secara
harfiah berarti hubungan antar



jaringan komputer sedangkan
network sendiri diartikan sebagai
suatu sistem komunikasi data antar
komputer. Contoh jaringan komputer
yang paling sering kita temukan
misal: LAN (Local Area Network)
yang menghubungkan suatu areal
atau lokasi tertentu seperti kantor,
sekolah, perusahaan, warnet dll.
(Tea, 2010: iii).

Ada berbagai cara untuk
mengakses Internet. Warung internet
(warnet) merupakan salah satu sarana
yang memungkinkan orang yang tak
memiliki komputer untuk mengakses
internet dengan mudah. Seseorang
cukup datang ke tempat tersebut dan
mengakses internet dengan basis
pembayaran berdasarkan jumlah jam
akses. Cara kedua adalah dengan
menggunakan sarana internet yang
telah terpasang pada perusahaan
tempat pegawai bekerja atau kampus
tempat mahasiswa belajar. Alternatif
ketiga yaitu dengan cara
berlangganan dan mengakses internet
di rumah.

Beberapa sumber daya pada
internet yang disebutkan dalam buku
Kadir & Triwahyuni, 2003:445
antara lain, World Wide Web: sistem
yang memungkinkan pengaksesan
informasi dalam internet melalui
pendekatan hypertext. Hipertext
adalah metode yang mengaitkan
suatu hubungan (link) pada suatu
dokumen ke dokumen lain melalui
teks sehingga memberikan
kemudahan akses informasi yang
terbaru (up to date) dan sesuai
dengan kebutuhan. E-mail:
digunakan untuk melakukan
pertukaran surat elektronis, surat
elektronis banyak digunakan karena
alasan mudah dalam pengiriman dan
cepat dalam penyampaian hanya

membutuhkan waktu yang sangat
singkat, keamanan data/surat
terjamin. (http://www.g-
excess.com/id/pengertian-dan-
definisi-dari-email-e-mail-
adalah.html). Milis (bahasa Inggris:
mailing list) adalah grup diskusi di
Internet yang merupakan salah satu
fasilitas dalam email, di mana setiap
orang bisa berlangganan dan
berikutserta didalamnya. Anggota
milis dapat membaca surat dari orang
lain dan kemudian mengirimkan
balasannya.
(http://id.wikipedia.org/wiki/Milis).
Search Engine: fasilitas yang
memungkinkan pemakai mencari
suatu informasi tertentu dengan
memasukkan suatu kata kunci,
sehingga memberikan kemudahan
dalam pencarian dokumen/file dan
ketersediaan file/dokumen yang
dicari. FTP: File Transfers Protocol
merupakan suatu protokol yang
digunakan untuk melakukan transfer
berkas. Proses untuk mengirimkan
berkas milik klien ke server FTP
dinamakan upload dan proses untuk
mengambil berkas dari server dan
menyalinnya di komputer klien
dinamakan download. Tujuan FTP
server adalah untuk men-sharing
data, untuk menyediakan indirect
atau implicit remote computer, untuk
menyediakan teempat penyimpanan
bagi user. untuk menyediakan
transfer data yang reliabel dan
efisien. (http://aminudin.net/?p=60).

Pengetahuan adalah gagasan-
gagasan atau idea-idea yang
timbulnya karena pengalaman
lahiriah (sensation) dan karena
pengalaman batiniah (reflection).
Pengalaman lahiriah mengajarkan
kepada kita tentang hal-hal di luar



kita, keadaan psikis kita sendiri.
Pengalaman lahiriyah menghasilkan
gejala-gejala psikis yang harus
ditanggapi oleh pengalaman
bathiniah. Objek-objek pengalaman
lahiriah itu mula-mula menjadi isi
pengalaman, karena dihisabkan oleh
pengalaman bathiniah, artinya objek-
objek itu tampil dalam kesadaran.
(Sudarsono 2010: 145).

Dalam buku Suprijanto, 2008: 28
disebutkan bahwa pengetahuan atau
materi pada dasarnya dapat
digolongkan menjadi empat
kelompok. (Meril, 1983 dalam
Suciati: Romizzowski, 1966 dalam
Soedomo, 1989). Keempat kelompok
tersebut yakni:

Fakta: mengenai apa, simbol,
sesuatu yang dianggap aktual,
sesuatu yang nyata, yang digunakan
sebagai bahan interpretasi lanjutan,
informasi mengenai subyek tertentu,
Sesuatu yang dipercaya sebagai
penyebab atau makna.
(http://id.wikipedia.org/wiki/Fakta).

Konsep: Woodruff (dalam Amin,
1987), mendefinisikan konsep
sebagai berikut: (1) suatu
gagasan/ide yang relatif sempurna
dan bermakna, (2) suatu pengertian
tentang suatu objek, (3) konsep
proses: tentang kejadian atau
perilaku dan konsekuensi-
konsekuensi yang dihasilkan bila
terjadi.
(http://id.shvoong.com/writing-and-
speaking/2035426-pengertian-
konsep/#ixzz1Kv5eTCL1).

Prosedur: mengenai bagaimana
mengerjakannya sesuatu, rangkaian
aktivitas, tugas-tugas, langkah-
langkah, keputusan-keputusan,
perhitungan-perhitungan dan proses-
proses, yang dijalankan melalui
serangkaian pekerjaan yang

menghasilkan suatu tujuan yang
diinginkan.
(http://id.wikipedia.org/wiki/prosedu
r).

Prinsip: mengenai bagaimana
atau mengapa sesuatu berhubungan,
sebuah pedoman untuk berpikir atau
bertindak dan merupakan akumulasi
dari pengalaman ataupun pemaknaan
oleh sebuah obyek atau subyek
tertentu
(http://id.wikipedia.org/wiki/prinsip).
Dan prinsip adalah pegangan hidup
yang diyakini mampu seseorang
mampu membantu dirinya mencapai
tujuan hidup yang dia inginkan atau
programkan.
(http://peperonity.com/go/sites/mvie
w/syahran7/11739096).

Gambar 1: Kerangka Konsep Variabel
Internet dengan Variabel Pengetahuan

Variabel X
Variabel Y

V
ariabel
Z

Internet:
1. World Wide Web
2. Email
3. Search Engine
4. File Transfers

Protocol

Pengetahuan:
1. Fakta
2. Konsep
3. Prosedur
4. Prinsip

Karakteristik Responden:
1. Usia
2. Jenis Kelamin
3. Uang Saku
4. Jurusan



Adapun hipotesis yang
diajukan dalam penelitian ini adalah
terdapat hubungan antara internet
dengan tingkat pengetahuan
mahasiswa.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang

digunakan adalah metode
korelasional yaitu  mencoba meneliti
hubungan diantara variabel.
Hubungan yang dicari itu disebut
korelasi. Metode korelasi bertujuan
meneliti sejauh mana variasi dalam
satu faktor berkaitan dengan variasi
pada faktor lain. (Rakhmat,
2004:27).

Penelitian ini menfokuskan untuk
mencari hubungan diantara variabel
internet dengan variabel pengetahuan
mahasiswa Fisip Universitas Darma
Agung dengan mengaitkan faktor-
faktor dari sumber daya media
internet yaitu World Wide Web,
Email, Search Engine, dan File
Transfers Protocol dengan variabel
tingkat pengetahuan mahasiswa yang
dengan faktornya, pengetahuan
mengenai fakta, konsep, prinsip dan
prosedur.

Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh mahasiswa Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun
ajaran 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010 dan 2010/2011 yang
meliputi jurusan Ilmu Pemerintahan,
Ilmu Komunikasi, dan Hubungan
Internasional yang berjumlah 301
orang. Adapun pembagian adalah
dalam tabel berikut:

Tabel 1: Populasi
NO. Jurusan

Tahun
Ajaran

Ilmu
Pemerintahan

Ilmu
Komunikasi

Hubungan
International

1 2007/2008 25 20 -
2 2008/2009 25 30 -
3 2009/2010 43 42 -
4 2010/2011 31 43 42
Jumlah 124 135 42

Sumber: Tata Usaha Fisip 2011

Berdasarkan data yang ada,
maka untuk menghitung jumlah
sampel digunakan rumus
TaroYamane dengan presisi
ditetapkan di antara 10% dengan
tingkat kepercayaan 90%
(Kriyantono, 2007: 165), maka
besarnya sampel adalah

n = N__
Nd2 + 1

Jadi sampel yang digunakan
adalah sebanyak 75 responden.

Untuk mendapatkan sampel
yang proporsional pada mahasiswa
yang bersifat heterogen dengan
jurusan dan latar belakang yang
berbeda, tentunya pengetahuan dan
kebiasaannya pun berbeda pula,
maka pada setiap jurusan akan
diambil sampel dengan
menggunakan teknik strata
poporsional dengan rumus sebagai
berikut:

N= n1x n__
N

Tabel 2: Sampel
N Jurusan Popula Samp



o si el
1 Ilmu

Pemerintaha
n

124 x
75 =
30,89

301

31

2 Ilmu
Komunikasi

135 x
75 =
33,63

301

34

3 Hubungan
Internasiona
l

42  x 75
= 10,46

301

10

Jumlah 75

Teknik Penarikan Sampel yang
digunakan adalah sampling Purposif
(Purposive Sampling), teknik ini
mencakup orang-orang yang
diseleksi atas dasar kriteria-kriteria
tertentu yang dibuat peneliti
berdasarkan tujuan penelitian.
Sedangkan orang-orang dalam
populasi yang tidak sesuai dengan
kriteria tersebut tidak dijadikan
sampel. Teknik purposif adalah
menentukan kriteria, dimana kriteria
harus mendukung tujuan penelitian.
Sampling Kebetulan (Accidental
Sampling), teknik ini adalah memilih
siapa saja yang kebetulan dijumpai
untuk dijadikan sampel. Teknik ini
digunakan antara lain untuk
memudahkan peneliti mendapatkan
75 responden sebagai sampel dari
populasi yang ada, atau karena topik
yang diteliti adalah merupakan
persoalan umum, dimana semua
orang sudah mengetahuinya.
(Kriyantono, 2007: 156).

Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu,
Penelitian Kepustakaan (Library
Research) dan Penelitian Lapangan
(Field Research) (Arikunto,
2006:115).

Instrumen pengukuran variabel
dibuat melalui angket (kuesioner)
dengan sifat berstruktur (tertutup)
dengan memberikan 4 (empat) opsi.
Jenis angket ini menggunakan model
Skala Likert, di mana setiap opsi
diberikan skor: sangat setuju: skor 4,
setuju : skor 3, kurang setuju: skor 2,
tidak setuju: skor 1.

Uji coba kuesioner dilakukan
kepada 20 responden di luar populasi
yang bertujuan untuk mengetahui
kelayakan dari kuesioner tersebut
sehingga tidak menyimpang dari
tujuan penelitian.

Tabel 3: Instrumen Pengukuran
Variabel

Varia
bel

Teorit
is

Dimensi Indikator

Interne
t

1. World
Wide
Web

a. Kemudaha
n akses
informasi

b. Memberika
n Informasi
yang
terbaru (up
to date)

c. Informasi
sesuai
dengan
kebutuhan

2. E-
mail

a. Pertukaran
informasi
kepada
orang lain

b. Diskusi
mengenai
suatu topik

c. Kecepatan
dalam
pengiriman
pesan ke
tempat



tujuan
d. Privatisasi

pesan yang
dikirim/dite
rima

3. Searc
h
Engin
e

a. Kemudaha
n dalam
pencarian
dokumen/fi
le

b. Ketersediaa
n
file/dokume
n yang
dicari

4. FTP
(File
Transf
ers
Proto
col)

a. Pengambila
n
berkas/data

b. Pengiriman
berkas/data

c. Sharing
berkas/data

Penget
ahuan

1. Fakta a. Mengetahui
mengenai
suatu
kejadian.

b. Mengetahui
mengenai
suatu
subjek/obje
k tertentu

c. Mengetahui
hal yang
aktual

d. Mempercay
ai penyebab
dari sesuatu
hal

2. Konse
p

a. Mengetahui
pengertian
tentang
sesuatu hal

b. Memahami
gagasan/ide
baru yang
bermakna

c. Memahami
konsekuens
i dari suatu
kejadian

3. Prose
dur

a. Mengetahui
teknik/cara
dalam
mengerjaka
n sesuatu
hal

b. Mengetahui
langkah-
langkah
dalam
pengambila
n keputusan

4. Prinsip a. Mengetahui
sesuatu hal
berhubunga
n satu sama
lain.

b. Bertindak
berdasarka
n
pedoman/d
asar
tertentu

c. Pengalama
n/pemakna
an dari
suatu
objek/subje
k.

d. Memahami
tujuan
dalam
setiap
perencanaa
n.

Uji Validitas adalah suatu
ukuran yang menunjukkan tingkat-
tingkat kevalidan atau kesahihan
sesuatu instrumen. Suatu instrumen
yang valid atau sahih mempunyai
validitas tinggi. Sebaliknya,



instrumen yang kurang valid berarti
memiliki kualitas rendah. (Arikunto,
2006:168).

Penilaian relibilitas ini
ditujukan untuk mengukur internal
konsistensi pertanyaan atau
pernyataan. Dari nilai yang didapat
dari jawaban atas pertanyaan tersebut
kemudian nilai tersebut dibelah dua,
yaitu untuk soal nomor ganjil dan
soal nomor genap. Reliabilitas dari
alat pengukur diuji dengan
menggunakan rumus yang
dibandingkan oleh Kuder dan
Richardson (1937), yaitu:

KR 20 = k__ { 1-
∑p.q }

k -1
s2

KR 21 = k__ { 1-
M(k-M) }

k -1
k.s2 (Nazir, 2005:
143).

Teknik Analisis Data yang
digunakan adalah Analisis Satu
Variabel, langkah pertama dalam
analisis data adalah menyusun tabel
frekuensi dengan membagi variabel
penelitian ke dalam kategori yang
dilakukan atas dasar frekuensi.
Tabel-tabel frekuensi memuat dua
kolom, yaitu: jumlah frekuensi dan
persentase untuk setiap kategori.
Analisa tabulasi silang atau teknik
elaborasi adalah metode analisa yang
paling sederhana tetapi memiliki
daya menerangkan cukup kuat untuk
menjelaskan hubungan antar
variabel. Sehingga dapat diketahui
apakah variabel itu bernilai positif
atau negatif. (Singarimbun &
Efendy, 1995: 273).

Pengujian data statistik untuk
mengetahui data hipotesis yang

diajukan dapat diterima atau ditolak.
Untuk menguji tingkat hubungan
antara dua variabel yang
dikorelasikan dalam penelitian ini
adalah Spearman Rho Koefisien.
Teknik ini digunakan untuk mencari
korelasi antara data ordinal/interval
dan data ordinal lainnya.

Rho = 1- 6∑d2

N(N2-1)
Menurut Rakhmat, 2004: 29

Jika rho > 0, maka hipotesis
diterima. Selanjutnya untuk melihat
tinggi rendahnya korelasi digunakan
skala Guilford.

< 0,20 : hubungan
rendah sekali
0,20 – 0,40 : hubungan
rendah tapi pasti
0,41 – 0,70 : hubungan
yang cukup berarti
0,71 – 0,90 : hubungan
yang tinggi atau kuat
>0,91 : hubungan
sangat tinggi, kuat sekali,
dapat diandalkan.
Signifikansi hubungan dua

variabel dapat dianalisis dengan
ketentuan jika probabilitas atau
signifikansi < 0,05, maka hubungan
kedua variabel signifikan. (Sarwono,
2008: 74).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini dilakukan pada

mahasiswa Fisip Universitas Darma
Agung di Kota Medan dengan
populasi sebanyak 301 mahasiswa
tahun ajaran 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010 dan 2010/2011 dengan
kriteria yang sudah ditentukan oleh
peneliti. Dari hasil perhitungan
dengan menggunakan rumus Taro
Yamane didapat sampel sebanyak 75
responden. Perolehan data responden



didapat dengan cara membagikan
kuesioner yang berisikan indikator
dari setiap variabel yang diteliti.
Kemudian dari seluruh jawaban
responden dimasukkan ke dalam
Tabel Fotron Cobol yang
sebelumnya telah diberi nilai/kode
pada setiap jawaban. Keseluruhan
data yang telah dimuat dalam Tabel
Fotron Cobol dianalisa ke dalam
Tabel tunggal untuk mengetahui
persentase keseluruhan jawaban dari
masing-masing indikator. Dan
selanjutnya dianalisis kedalam Tabel
silang untuk mengatahui persentase
hubungan dari kedua variabel.

Dalam penelitian ini juga
dilakukan uji hipotesis dari hipotesis
yang telah dikemukakan sebelum
penelitian untuk membuktikan
bahwa ada tidaknya hubungan antara
internet dan pengetahuan mahasiswa
Fisip Universitas Darma Agung di
Kota Medan. Kemudian dari hasil
pengujian hipotesis yang dilakukan
dengan menggunakan metode
korelasi yaitu korelasi Koefisien Rho
Spearman yang diproses melalui
program SPSS 17.0 didapat r = 0,674
yang berarti terdapat hubungan
antara variabel internet dengan
variabel pengetahuan mahasiswa.
Sedangkan untuk mengetahui
besarnya tingkat hubungan antara
variabel internet dan variabel
pengetahuan mahasiswa digunakan
skala Guilford. Angka tersebut yaitu
r = 0,674 berada pada skala 0,41 -
0,70 yang menyatakan bahwa
terdapat hubungan yang cukup
berarti antara variabel internet
dengan pengetahuan mahasiswa.

Dari hasil perhitungan
dengan menggunakan SPSS 17.0,
menunjukkan keterangan signifikan
pada angka 0,01. Hal ini berarti

bahwa terdapat hubungan yang
signifikan antara internet dengan
pengetahuan mahasiswa Fisip
Universitas Darma Agung di Kota
Medan.  Angka probabilitas yaitu
0,01 > 0,05 yang berarti bahwa
kedua variabel memiliki hubungan
signifikan. Nilai r = 0,674 > 0, maka
dalam hal ini Ho ditolak dan Ha

diterima yaitu terdapat hubungan
antara internet dengan pengetahuan
mahasiswa Fisip Universitas Darma
Agung di kota Medan. Hubungan
yang didapatkan adalah cukup
berarti, karena responden juga
mendapatkan pengetahuan dari
indikator yang lain atau tidak diteliti.

Jika mahasiswa mengakses
internet dan memanfaatkan sumber
daya internet seperti World Wide
Web, mahasiswa akan mendapatkan
kemudahan akses
informasi/pengetahuan yang
cenderung terbaru/up to date dan
dapat digunakan untuk mendukung
kegiatan perkuliahan, dengan
memanfaatkan sumber daya Search
Engine, mahasiswa mendapatkan
kemudahan dalam pencarian
file/dokumen yang dibutuhkan guna
mendukung kegiatan perkuliahan.
Dengan memanfatkan sumber daya
E-mail, mahasiswa akan lebih mudah
melakukan pertukaran informasi,
berdiskusi mengenai suatu topik
dengan teman/dosen dalam waktu
yang singkat, dan dengan
memanfaatkan sumber daya File
Transfers Protocol, mahasiswa akan
lebih mudah melakukan proses
download/pengambilan file/dokumen
sebagai referensi, juga kemudahan
melakukan proses upload/pengiriman
file sehingga bisa sharing informasi
dengan teman/dosen.



Jadi dengan memanfaatkan
internet mahasiswa Fisip Universitas
Darma Agung di Kota Medan akan
mendapatkan pengetahuan berupa
fakta yaitu: 1). mengetahui mengenai
suatu kejadian misalnya: sejarah
kemerdekaan RI, peristiwa bencana
alam yang terjadi, dsb; 2).
mengetahui mengenai suatu
subjek/objek tertentu misalya: lebih
mengenal pahlawan kemerdekaan
atau tokoh penting dunia, dsb; 3).
mengetahui berita aktual misalnya:
berbagai kebijakan pemerintah
mengenai kenaikan harga sembako
dsb; dan 4). mengetahui penyebab
dari suatu hal misalnya: penyebab
banjir yang melanda Kota Medan
baru-baru ini dsb.

Dengan memanfaatkan
internet mahasiswa mendapatkan
pengetahuan berupa konsep yaitu: 1).
mengetahui pengertian mengenai
suatu hal misalnya: pengertian
internet, “apa itu mass
comunication?” dsb; 2).
mendapatkan gagasan/ide baru yang
bermakna misalnya: pembuatan
program kerja seperti event lomba,
field study, dsb; 3). mengetahui
konsekuensi dari suatu rencana yang
akan dilakukan misalnya,
mengetahui sanksi yang diterima jika
melanggar suatu aturan. Dengan
mengakses internet mahasiswa juga
akan mendapatkan pengetahuan
berupa prosedur yaitu: 1).
mengetahui teknik atau cara dalam
mengerjakan sesuatu misalnya: cara
untuk membuat proposal suatu
kegiatan lomba, dsb; 2). mengetahui
langkah-langkah dalam mengambil
keputusan, misalnya: dalam
pemilihan tema tugas akhir yang
akan dikerjakan, dsb; Dan yang
terakhir, dengan mengakses internet

mahasiswa akan mendapatkan
pengetahuan berupa prinsip yaitu: 1).
mengetahui sesuatu hal berhubungan
dengan hal yang lainnya, misal:
mengetahui hubungan antara
makanan dan penyakit tertentu, dsb;
2). mengetahui dasar pedoman dalam
melakukan suatu tindakan, misal:
mengetahui aturan dalam penulisan
karya ilmiah, dsb; 3). mengetahui
pemaknaan dari suatu pengalaman
subjek tertentu misal: mengetahui
dan memaknai pengalaman orang
dipilih studi banding ke luar negeri,
dsb; 4). mengetahui tujuan dari setiap
perencanaan misal: mengetahui
tujuan dari kegiatan ospek atau
lomba-lomba dsb.

KESIMPULAN DAN SARAN
Terdapat hubungan yang

signifikan antara internet dan
pengetahuan mahasiswa. Dengan
kata lain, jika mahasiswa mengakses
internet, khususnya memanfaatkan
fasilitas World Wide Web, E-mail,
Search Engine dan File Transfers
Protocol maka mahasiswa akan
mendapatkan informasi dan
pengetahuan umum yang
sebelumnya tidak diketahui.

Faktor-faktor dari internet yang
dapat meningkatkan pengetahuan
mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Darma
Agung di Kota Medan yaitu: World
wide web menyajikan
informasi/pengetahuan yang sesuai
dengan kebutuhan untuk membantu
kegiatan perkuliahan, tentunya
terlebih dahulu harus mengetahui
alamat/ situs website yang akan
dikunjungi seperti portal berita atau
surat kabar online dsb, sehingga
melalui world wide web, mahasiswa
menemukan berbagai informasi dan



pengetahuan umum mengenai suatu
kejadian/tokoh/objek tertentu di
lingkungan sekitar maupun di dunia.
E-mail dapat memberikan
kemudahan dalam pertukaran
informasi/pesan kepada teman/dosen,
melalui E-mail mahasiswa dapat
mengirimkan soal tugas ataupun
hasil tugas perkuliahan kepada dosen
dan kepada teman kuliah. Search
engine/mesin pencari dapat
memberikan kemudahan dalam
pencarian informasi/pengetahuan
yang bermanfaat untuk membantu
kegiatan perkuliahan, melalui Search
Engine, mahasiswa dapat mencari
informasi hanya dengan mengetikkan
kata kunci sesuai dengan kebutuhan
informasi yang ingin diperoleh. File
Transfers Protocol memudahkan
untuk sharing informasi dengan
teman kuliah/dosen, dengan fasilitas
ini mahasiswa dapat
menyebarkan/mengirimkan sebuah
informasi/pesan melalui internet
sehingga sebuah berita bisa diketahui
oleh banyak orang.

Tanggapan mahasiswa Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Darma Agung di Kota
Medan terhadap adanya internet
mayoritas responden menyatakan
setuju bahwa world wide web
menyajikan informasi terbaru/up to
date, sehingga mahasiswa mengerti
dan memahami mengenai suatu
hal/kejadian yang sebelumnya tidak
diketahui, melaui e-mail dapat
memberikan kemudahan  dalam
pertukaran informasi/pesan kepada
teman/dosen, sehingga mahasiswa
mengetahui berbagai peristiwa dan
kondisi yang berkaitan dengan
lingkungan sekitar. Dengan fasilitas
search engine/mesin pencari
menyediakan informasi/pengetahuan

yang dibutuhkan untuk membantu
kegiatan perkuliahan, sehingga
mahasiswa mendapatkan gagasan/ide
yang bermakna, penggunaan file
transfers protocol memudahkan
untuk sharing informasi dengan
teman kuliah/dosen, sehingga
mahasiswa mendapatkan pedoman
untuk menyelesaikan suatu masalah.
Dengan mengakses internet selama
30-60 menit, melalui sumber daya
internet seperti: world wide web, e-
mail, search engine dan file transfers
protocol memberikan kemudahan
dalam akses informasi/pengetahuan
umum sehingga dengan
memanfaatkan sumber daya tersebut
secara maksimal akan meningkatkan
pengetahuan mahasiswa.

Saran dalam penggunaan internet
adalah naskah yang ditulis pada
website pribadi sebaiknya
menuangkan sumber bacaan/refrensi
sehingga berita tersebut dapat di
pertanggungjawabkan kebenarannya.
Para pemilik website/blog agar
memperhatikan tata letak iklan,
animasi gerak gambar/warna/tulisan
untuk tidak menghalangi naskah dari
web tersebut sehingga tidak
menyulitkan pengguna/user untuk
melihat isi dari berita yang
dituliskan. Para pengguna/user agar
membekali diri dengan iman dan
taqwa seiring dengan perkembangan
teknologi yang semakin maju yang
memudahkan kita untuk
mendapatkan informasi sehingga
digunakan untuk hal yang positif dan
bermanfaat bagi diri sendiri dan
masyarakat.
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