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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Internet merupakan salah satu media yang akhir-akhir ini penggunaannya luar 

biasa tinggi baik di Indonesia maupun di dunia. Menurut data yang dilansir Kompas 

(2014) penggunaan internet di Indonesia terus menerus mengalami peningkatan, 

bahkan menjadi Negara ke enam dengan tingkat pemakaian internet terbesar di dunia. 

Tidak hanya dari segi penggunaan, jumlah pengguna internet di Indonesia juga terus 

meningkat.  

Menurut lembaga riset pasar e-marketer, pada tahun 2013 jumlah pengguna 

internet di Indonesia mencapai angka (72,8) juta pengguna dan naik cukup signifikan 

pada tahun 2014 yang mencapai (83,7) juta pengguna. Tingginya masyarakat 

Indonesia yang menggunakan internet, menurut asosiasi penyelenggara jasa internet 

di indonesia (APJII) (2015) paling banyak didominasi oleh kaum perempuan (51%) 

jika dibandingkan dengan kaum laki-laki (49%). Selain didominasi kaum perempuan, 

penggunaan internet di Indonesia juga masih di dominasi rentang umur 18-25 tahun 

yaitu sebesar (49%) yang masuk dalam kategori digital native.  

Banyaknya masyarakat Indonesia yang mengakses internet membuat internet 

dapat digunakan untuk berbagai hal. Internet oleh masyarakat dapat digunakan 

sebagai sumber informasi, baik itu untuk kalangan akademisi maupun kalangan 

masyarakat umum. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 
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Rochmawati (2012) “Perilaku pemanfaatan internet (Studi deskriptif tentang 

pemanfaatan internet untuk kepentingan hiburan dan akademik di kalangan anak-anak 

kota Surabaya)” yang menyebutkan bahwa 37 responden atau (46,8%) responden 

mengatakan bahwa mereka menggunakan internet untuk kepentingan informasi. 

Internet selain digunakan sebagai sumber informasi, juga sering digunakan 

sebagai sumber belajar oleh kalangan akademisi. Hal ini tercermin dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Purwandini (2013) dengan judul “Pemanfaatan 

Fasilitas Internet di Kalangan Mahasiswa pada Perpustakaan STIE Perbanas 

Surabaya” yang menyebutkan bahwa paling besar yaitu (25%) responden mengatakan 

jika fasilitas internet perpustakaan mereka gunakan sebagai sumber belajar.  

Internet yang banyak digunakan sebagai sumber informasi dan sumber 

belajar, mampu memberikan efek positif bagi para penggunanya. Internet mampu 

membuat para penggunanya lebih berprestasi. Penelitian yang dilakukan oleh 

Firmansyah (2008) dengan judul “Penggunaan Internet dalam Menunjang Proses 

Pembelajaran Mahasiswa Universitas Airlangga”, menyebutkan jika sebagian besar 

responden yaitu (75,20%)  mengatakan jika internet mampu menaikkan prestasi 

mereka 

Tidak hanya sekedar dijadikan sebagai sumber informasi dan sumber belajar, 

internet juga sering kali dijadikan sebagai media komunikasi oleh para penggunanya. 

Internet dengan didukung aplikasi semacam email mampu memperlancar para 

penggunanya untuk saling berkomunikasi maupun bertukar informasi. Penelitian 

yang dilakukan oleh Meak (2010) yang berjudul “Pemanfaatan Internet Mahasiswa 
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S1 Fakultas kedokteran Gigi Universitas Airlangga” menyebutkan bahwa kebanyakan 

responden menggunakan aplikasi email untuk berkomunikasi, berdiskusi maupun 

mengirim tugas perkuliahan.  

Keberadaan aplikasi seperti email untuk berkomunikasi maupun berdiskusi 

sekarang ini mulai menurun penggunaanya. Penurunan ini disebabkan oleh para 

pengguna internet sekarang ini lebih memilih menggunakan aplikasi baru seperti 

facebook maupun twitter. Banyak masyarakat yang menggunakan media sosial 

seperti facebook membuat Indonesia menjadi salah satu Negara teraktif dalam 

penggunaan media sosial. Menurut survey yang dilakukan oleh ICCA (Indonesia 

Contact Center Association) mengatakan bahwa Indonesia merupakan Negara nomor 

4 di dunia dengan pengguna facebook terbesar.  

Banyaknya masyarakat Indonesia yang mengakses media sosial juga 

menyebabkan indonesia menjadi Negara paling aktif di asia dalam penggunaan media 

sosial. Berdasarkan survey data global web index (2014) Indonesia merupakan 

Negara pengguna media sosial paling aktif di Asia. Indonesia dari jumlah 

penduduknya, memiliki (79,7%) yang aktif dalam menggunakan sosial media. Hal ini 

juga selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rochmawati (2012) dengan 

judul “Perilaku Pemanfaatan Internet (Studi deskriptif tentang pemanfaatan internet 

untuk kepentingan hiburan dan akademik di kalangan anak-anak kota Surabaya)” 

yang menyebutkan bahwa 38 responden dengan (48,1%) mengatakan jika facebook 

menjadi situs yang sering mereka akses. 
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Penggunaan internet selain ditujukan untuk hal-hal positif seperti yang telah 

disebutkan di atas, ternyata juga dapat digunakan untuk mengakses hal-hal yang di 

rasa tabu atau dapat memberikan efek buruk bagi para pengaksesnya. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh KOMINFO (2010) dengan menggunakan responden 

sebanyak 400 pelajar yang tersebar di 12 kota besar di Indonesia, (50%) pelajar 

mengatakan mereka pernah mengakses situs porno. Lebih dari setengah pelajar yang 

pernah mengakses situs porno, (60%) mengatakan mereka menindak lanjuti apa 

yang mereka lihat dengan tindakan kissing atau petting. Dan sisanya bahkan 

menindaklanjutinya dengan melakukan hubungan intim. 

Bertambah dan beragamnya penggunaan internet seperti yang telah 

disebutkan di atas, menurut Dhanta (2008) mampu menciptakan budaya baru di 

masyarakat yaitu budaya internet. Budaya internet membuat sebagian masyarakat 

mulai meninggalkan buku dan beralih kepada internet. Internet dianggap lebih unggul 

dibandingkan dengan buku yang ada di perpustakaan dikarenakan internet mampu 

melambangkan penyebaran pengetahuan (knowledge) informasi dan data secara 

ekstrem yang belum mampu dipenuhi oleh informasi yang disediakan dalam bentuk 

buku.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan jika berkembangnya budaya 

internet di masyarakat membuat sebagaian masyarakat mengalami perubahan dalam 

sumber informasi yang mereka miliki. Masyarakat yang dahulnya sangat tergatung 

dengan sumber informasi tercetak seperti buku mulai beralih kepada sumber 
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informasi yang lebih ringkas dengan bentuk elektronik yang sangat digemari 

masyarakat untuk saat ini. 

 penelitian yang dilakukan oleh Purwandini (2013) dengan judul 

“Pemanfaatan fasilitas internet di kalangan mahasiswa pada perpustakaan STIE 

Perbanas Surabaya” menyebutkan bahwa banyak responden mengatakan alasan 

mereka menggunakan fasilitas internet perpustakaan karena informasi dapat lebih 

mudah diakses jika melalui internet dibandingkan dengan sumber primer (koleksi 

perpustakaan) 

Berkembangnya budaya internet di masyarakat yang menimbulkan pergeseran 

sumber informasi disebagian besar golongan masyarakat juga mampu memberikan 

efek besar terhadap keberlangsungan penyedia jasa informasi yang menyediakan 

berbagai sumber informasi berbentuk cetak. Salah satu penyedia jasa informasi yang 

banyak menyediakan sumber informasi tercetak adalah perpustakaan.  

Perpustakaan dengan berkembangnya budaya internet dituntut untuk selalu 

berfikir kreatif dan berorientasi kepada pengguna mereka agar jasa yang mereka 

tawarkan tidak kalah bersaing dengan sumber informasi lainnya seperti internet. 

Perpustakaan tidak boleh lagi hanya memikirkan bagaimana mereka menyediakan 

sumber informasi yang berbentuk cetak seperti buku, akan tetapi mereka juga harus 

mulai memikirkan bagaimana mereka dapat menyediakan koleksi yang berbentuk non 

cetak atau elektronik yang saat ini sangat digemari oleh sebagaian besar golongan 

masyarakat.   
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Perpustakaan agar mampu bertahan di tengah gempuran budaya internet tidak 

boleh lagi memandang internet sebagai musuh besar bagi keberlangsungan jasa yang 

mereka tawarkan, akan tetapi perpustakaan juga harus berkenan untuk membuka diri 

terhadap keberadaan internet yang harus diakui dapat membuat tugas perpustakaan 

menjadi lebih mudah dilakukan termasuk membuat perpustakaan lebih digemari oleh 

masyarakat.   

Salah satu jenis perpustakaan yang sudah banyak berkembang kearah yang 

lebih baik di era internet ini adalah perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan 

perguruan tinggi sudah banyak yang menerima dan memasukkan internet ke dalam 

fasilitas yang mereka miliki salah satunya seperti menyediaka fasilitas internet gratis 

maupun wifi untuk para pengguna perpustakaan. Keberadaan internet gratis maupun 

wifi di perpustakaan untuk saat ini terbukti dapat memberikan efek positif bagi 

perpustakaan yaitu mampu meningkatkan jumlah kunjungan pengguna ke 

perpustakaan. 

 Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh pihak perpustakaan 

UK Petra dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kunjungan Mahasiswa 

UK Pertra Ke Perpustakaan UK Petra” adalah tempat yang nyaman, ber AC serta 

adanya fasilitas wifi lesehan di perpustakaan (Krjogja.com,2014).  Dari penelitian 

tersebut dapat dilihat bahwa tidak hanya koleksi perpustakaan yang lengkap, yang 

mampu membuat pengguna perpustakaan untuk berkunjung ke perpustakaan, tetapi 

juga dapat dipengaruhi faktor lain sepeti halnya fasilitas yang disediakan 

perpustakaan.  
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Perpustakaan perguruan tinggi khusunya yang berada di daerah Surabaya 

yang memiliki fasilitas internet gratis seperti wifi tidak hanya UK Petra, tetapi masih 

banyak perpustakaan perguruan tinggi lain yang menyediakan internet gratis  sebagai 

salah satu fasilitas yang mereka miliki. Salah satu perpustakaan yang memiliki 

fasilitas internet gratis ini adalah perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika 

STIKOM Surabaya.  

Perpustakaan STIKOM Surabaya tidak hanya menyediakan fasilitas internet 

gratis seperti wifi, tetapi mereka juga menyediakan fasilitas internet gratis dengan 

dengan menyediakan kurang lebih 16 komputer untuk mengakses internet jika 

pengguna tidak membawa laptop atau notebook. Fasilitas ini dinamakan fasilitas ILT 

(Integrated Learning Terminal) yang dapat digunakan untuk mengakses internet 

gratis, akses digital library dan koleksi E-Resource yang dimiliki oleh perpustakaan, 

serta juga dapat digunakan untuk mendownload materi penunjang perkuliahan, dan 

tidak di perkenankan untuk mengakses situs-situs porno maupun transaksi illegal 

lainnya.  

Adanya fasilitas internet di perpustakaan STIKOM Surabaya membuat 

beberapa mahasiswa lebih tertarik untuk datang ke perpustakaan. Berdasarkan survey 

awal yang dilakukan oleh peneliti, membuktikan bahwa 9 dari 10 pengguna 

perpustakaan STIKOM Surabaya merasa senang dengan adanya fasilitas internet di 

perpustakaan dengan 4 responden mengatakan paling banyak mereka 7-9 kali dalam 

sebulan untuk menggunakan fasilitas internet perpustakaan dengan kebanyakan 

berdurasi 61-90 menit setiap kali pengaksesan.  
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Namun banyaknya mahasiswa yang memanfaatkan fasilitas internet 

perpustakaan tidak didukung dengan kualitas dari jaringan internet di perpustakaan 

itu sendiri. Pengguna dengan inisial A.S dan D.D yang dijadikan responden dalam 

survey tersebut mengatakan:  

“ya saya merasa senang dengan adanya wifi di perpustakaan, meskipun jika 

penggunnya banyak, wifinya jadi lemot” 

“saya senang dengan adanya wifi di perpustakaan stikom ini, tapi 

jaringannya terkadang lemot. Serius untuk kampus dengan jurusan computer 

dan informatika, wifinya sangat lemot” 

Pernyataan beberapa pengguna perpustakaan yang menyatakan mereka senang 

dengan andanya fasilitas internet di perpustakaan meskipun kualitasnya tidak sesuai 

harapan, dibenarkan oleh kepala bagian STIKOM Surabaya, beliau mengatakan: 

“Untuk jaringan wifi perpustakaan kami memang tidak kuat, dari sini saja 

(ruang kepala bagian perpustakaan) sinyalnya lemah. Kami masih 

menggunakan 2 pangkalan (Wifi yang terpasang di perpustakaan STIKOM 

Surabaya memiliki tipe jaringan IEEE 802.11b (11 Mbps) dan IEEE 802.11g 

(54 Mbps), padahal seharusnya untuk setiap lantai membutuhkan kurang 

lebih 5, dan perpustakaan ini 3 lantai, harusnya ya kurang lebih 15 

pangkalan yang kami butuhkan. Sempat sih di usulkan oleh tim TI pusat untuk 

memasang kurang lebih 20-30 pangkalan tapi saya rasa itu terlalu 

berlebihan. Dan sekarang ini masih proses untuk pengusulan penambahan 

pangkalan data karena banyak keluhan dari mahasiswa sendiri” 
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Berdasarkan hal di atas, dimana banyak mahasiswa yang berbondong-

bondong untuk datang ke perpustakaan dengan tujuan mengakses fasilitas internet 

perpustakaan padahal mereka mengetahui jika kualitas jaringan internet yang dimiliki 

perpustakaan sedikit buruk,  banyaknya mahasiswa yang mengakse fasilitas internet 

perpustakaan padahal mereka telah berlangganan internet baik di hp maupun di 

modem, serta masih dipikirkannya lagi usulan penambahan 20-30 pangkalan/jaringan 

internet diperpustakaan, membuat peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian 

yang ditujukan untuk melihat gambaran bagaimana dan sejauh mana fasilitas internet 

yang disediakan perpustakaan dimanfaatkan oleh para mahasiswa.  Penelitian ini  

diberi judul “Pemanfaatan Fasilitas Internet Oleh Mahasiswa di Perpustakaan Institut 

Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan serangkaian pertanyaan yang dijadikan dasar 

pijakan bagi peneliti untuk menentukan berbagai desain dan strategi penelitiannya 

(Idrus, 2009). Berdasarkan deskripsi dan latar belakang masalah, maka rumusan 

permasalahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pemanfaatan fasilitas internet oleh mahasiswa di Perpustakaan Institut Bisnis dan 

Informatika STIKOM Surabaya? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diutarakan sebelumnya, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan fasilitas internet oleh 

mahasiswa di Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya 

1.4 Manfaat penelitian  

Terdapat 2 manfaat yang dapat di ambil dari penelitian yang akan dilakukan, 

yaitu terdiri dari manfaat akademis dan manfaat praktis:   

1.4.1 Manfaat Akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmiah yang 

bermanfaat bagi ilmu pengetahuan secara umum dan untuk ilmu informasi 

dan perpustakaan secara khusus. Melalui penelitian ini juga nantinya 

diharapkan dapat menambah kajian dalam bidang pemanfaatan fasilitas 

perpustakaan perguruan tinggi. Penelitian ini nantinya juga diharapkan dapat 

menjadi sumber referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti topik 

penelitian sejenis. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi perpustakaan maupun pustakawan dalam pengambilan 

keputusan yang berhubungan dengan peningkatan layanan maupun dalam 

penambahan fasilitas maupun koleksi dari perpustakaan, terkhususnya 

pemanfaatan layanan internet sebagai media pemuas kebutuhan oleh 

kalangan mahasiswa pada Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika 
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STIKOM Surabaya.  Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan motivasi bagi perpustakaan maupun pustakawan untuk terus 

mengembangkan perpustakaan yang sehingga nantinya dapat menjadi 

perpustakaan yang mampu berorientasi dengan pengguna.  

1.5 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan atau landasan teori merupakan suatu kerangka teoritis yang dapat 

menjadi acuan dalam membuat pertanyaan-pertanyaan penelitian secara mendasar 

dan tajam menyangkut pokok permasalahan yang sedang diteliti (Kosiram, 2008). 

Teori serta konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.5.1 Pemanfaatan  

Pemanfaatan dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan sebuah 

kata yang berasal dari suku kata manfaat yang memiliki arti yaitu guna atau 

faedah. Berdasarkan suku kata tersebut, pemanfaatan dapat memiliki atau 

mengandung arti sebagai suatu proses, cara, atau perbuatan memanfaatkan. 

Berawal dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan 

merupakan suatu proses atau cara yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam 

memanfaatkan suatu obyek. 

Pemanfaatan apabila dihubungkan dengan kalimat pemanfaatan 

fasilitas internet di perpustakaan dapat di artikan sebagai suatu proses atau 

cara yang dilakukan oleh seseorang atau civitas akademika dalam 

memanfaatkan internet yang telah disediakan oleh perpustakaan. Nantinya 

dari hasil memanfaatkan fasilitas internet di perpustakaan tersebut, pengguna 
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berharap dapat memetik hasil sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, 

dengan kata lain apa yang dilakukan oleh pengguna perpustakaan dalam 

memanfaatkan internet, semata-mata digunakan untuk meraih keuntungan 

bagi diri mereka. 

Pemanfaatan fasilitas internet di perpustakaan yang dilakukan oleh 

pengguna perlu diperhatikan terus oleh pihak perpustakaan. Nantinya dengan 

memperhatikan pemanfaatan fasilitas internet di perpustakaan oleh para 

pengguna akan dapat diketahui  bagaimana suatu fasilitas internet yang 

disediakan oleh perpustakaan dapat dimanfaatkan oleh penggunanya serta 

juga dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan maupun kelemahan yang 

selama ini dimiliki oleh fasilitas internet yang ada di perpustakaan.    

Bagi pihak perpustakaan, terdapat beberapa cara yang dapat mereka 

gunakan untuk melihat atau mengukur apakah fasilitas internet yang mereka 

sediakan di perpustakaan sesuai dengan keinginan pengguna atau tidak. Salah 

satunya dapat menggunakan teori dari ilmu komunikasi. Teori tersebut sering 

disebut dengan uses and gratification Theory atau teori penggunaan dan 

kepuasan.  

1.5.1.1 Uses and gratification theory 

Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz 

pada tahun 1974 dalam bukunya yang berjudul The Uses on Mass 

Communication: Current Perspectives on Gratification Research. Teori Uses 

and gratification disebut-sebut sebagai salah satu teori yang paling popular 
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dalam studi komunikasi massa. Teori Uses and gratification milik Herbert 

Blumer dan Elihu Katz dalam Morissan (2010) mengajukan gagasan bahwa 

perbedaan individu menyebabkan audien mencari, menggunakan dan 

memberikan tanggapan terhadap isi media secara berbeda-beda. Perbedaan 

tersebut disebabkan oleh berbagai factor social dan psikologis yang berbeda 

diantara individu audien. 

Berkebalikan dari teori sebelumnya seperti teori peluru yang 

mengatakan bahwa media memiliki kadar keaktifan tinggi daripada 

penggunya yang lebih bersifat pasif, teori Uses and gratification milik 

Herbert Blumer dan Elihu Katz dalam Nurudin (2007) justru mengatakan 

bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan 

menggunakan media. Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa 

pengguna media merupakan pihak yang aktif dalam proses penggunaan 

media.  

Aktifnya pengguna media disini dapat dilihat dari pengguna media 

yang berusaha untuk mencari sumber media yang paling baik dalam usahanya 

untuk memenuhi kebutuhan yang mereka miliki. Para pengguna media akan 

dihadapkan pada berbagai alternative pilihan (media) untuk memuaskan 

kebutuhannya namun dari semua media yang ada, nantinya pengguna akan 

memilih satu yang paling baik dalam memenuhi segala macam kebutuhan 

yang mereka miliki.  
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Keaktifan pengguna dalam memilih media untuk proses pemenuhan 

kebutuhan, membuat teori ini lebih menekankan pada pendekatan manusiawi 

dalam melihat media massa. Artinya manusia mempunyai otonomi, 

wewenang untuk memperlakukan media. Herbert Blumer dan Elihu Katz 

percaya bahwa tidak hanya ada satu jalan bagi khalayak dalam menggunakan 

media untuk proses pemenuhan kebutuhan mereka. Tetapi mereka percaya 

bahwa terdapat banyak sekali alasan khalayak untuk menggunakan media 

tertentu dalam proses pemenuhan kebutuhan yang mereka miliki.  

Teori Uses and gratification ini nantinya tidak akan memberikan 

perhatian secara mendetail pada efek langsung media terhadap audien, tetapi 

teori ini akan memfokuskan diri pada motivasi dan perilaku audien terhadap 

media dan bagaimana dan mengapa mereka menggunakan atau 

mengkonsumsi media tersebut. Secara singkatnya teori ini menjelaskan “what 

do people do with the media”. (Kalpper dalam Morissan:2010)  

Untuk memudahkan dalam memahami teori Uses and gratification, 

terdapat gambar atau biasa disebut dengan model dari teori Uses and 

gratification yang sering kali digunakan sebagai bahan acuan oleh beberapa 

orang dalam proses penelitan yang sedang mereka kerjakan khususnya 

penelitian yang menggunakan teori Uses and gratification. Berikut gambar 

yang dimaksud: 
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Gambar I.1: 

Model uses and gratification (Nurudin,2007) 
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Berkaitan dengan model teori uses and gratification di atas, masing-

masing poin yang tertera dalam model tersebut dapat dijelaskan dalam 

pembahasan di bawah ini:   

A. Lingkungan sosial  

Lingkungan social dari individu seperti yang tergambar dalam model 

teori uses and gratification di atas, terbagi lagi ke dalam 3 hal yang 

meliputi ciri demografis, afiliasi kelompok dan ciri kepribadian dari 

individu. Lingkungan social ini nantinya dapat menentukan berbagai 

macam kebutuhan individu serta dapat mempengarahi dan menentukan 

kebutuhan individu. Berikut akan dijelaskan satu persatu.  

1. Ciri-ciri demografis  

Ciri-ciri demografis sering berkaitan langsung dengan individu 

itu sendiri seperti umur, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, tingkat 

pendidikan, maupun agama. Perbedaan dari ciri demografis akan 

sangat bepengaruh terhadap perbedaan kebutuhan yang dimiliki oleh 

setiap individu. Misalnya saja untuk mahasiswa semester 1 tentunya 

akan memiliki kebutuhan informasi yang berkaitan dengan mata 

kuliah yang di ajarkan di semester 1. Sehingga nantinya mereka dalam 

mengakses internet di perpustakaan akan lebih menitik beratkan pada 

informasi-informasi yang memiliki hubungan dengan mata kuliah 

yang diajarkan pada semester 1. Sama halnya dengan mahasiswa 
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semester 1, mahasiswa semester 7 juga akan memiliki kebutuhan 

informasi terkait mata kuliah di semester 7.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini ciri-

ciri demografis yang digunakan oleh peneliti yang disesuaikan dengan 

responden dari penelitian yaitu mahasiswa diwakili oleh jenis kelamin, 

umur, serta semester yang sedang ditempuh oleh responden. 

2. Afiliasi kelompok  

Afiliasi kelompok berkaitan keterlibatan seorang individu 

dalam suatu kelompok yang dimaksudkan untuk  memenuhi 

kebutuhan media yang mereka inginkan. Individu yang terlibat dalam 

afiliasi kelompok ini sangat berharap akan terciptanya suatu perasaan 

diterima dan disukai dalam keikutsertaan dengan kelompok tertentu. 

Individu ini mendambakan suatu hubungan yang hangat antar anggota 

kelompok. 

Hal di atas jika dapat dicontohkan berdasarkan penelitian 

penulis misalnya saja seperti yang terjadi pada seorang mahasiswa. 

Secara sadar atau tidak, mahasiswa tersebut telah tergabung dalam 

suatu kelompok yang sering disebut fakultas/jurusan.  Mahasiswa 

tergabung dalam fakultas/jurusan tertentu dapat didasari karena adanya 

keinginan menemukan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama 

seperti mencari ilmu atau juga dapat didasari karena mereka memiliki 

ketertarikan yang sama dengan apa yang ada di fakultas/jurusan 
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tersebut. Berdasarkan hubungan tersebut, mahasiswa berharap mereka 

akan menciptakan suatu hubungan yang hangat antar anggotanya 

karena memiliki ketertarikan yang sama pada topik tertentu. 

Kelompok ini nantinya dapat dijadikan mahasiswa sebagai 

faktor yang memiliki pengaruh terhadap kebutuhan-kebutuhan yang 

individu miliki. Pada penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan 

kelompok afiliasi seperti yang dicontohkan di atas yaitu berdasarkan 

jurusan mahasiswa. 

3. Ciri-ciri atau karakteristik kepribadian. 

Karakteristik kepribadian yang dimaksud disini merupakan  

karakteristik seperti halnya kelas social, gaya hidup dan kepribadian 

seseorang dalam suatu kelas social di masyarakat. Pada penelitian 

yang dilakukan peneliti kali ini, maka untuk karakteristik kepribadian 

dapat dicontohkan seperti serang mahasiswa lebih memilih 

menggunakan fasilitas internet di perpustakaan dari pada harus harus 

pergi ke warnet atau membeli modem. 

 Hal ini dapat mencerminkan bahwa  mahasiswa tersebut 

memiliki gaya hidup yang sederhana karena lebih memilih 

menggunakan internet gratis daripada yang berbayar. Sebaliknya, 

mahasiswa yang lebih memilih pergi ke warnet atau membeli modem 

memiliki gaya hidup atas, karena lebih memilih menggunakan internet 

berbayar daripada yang gratis. 
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B. Kebutuhan khalayak 

Tahap selanjutnya dari model teori uses and gratification adalah 

kebutuhan khalayak. Kebutuhan khalayak ini ada dikarenakan adanya 

pengaruh dari lingkungan social masing-masing khalayak. Kebutuhan 

khalayak yang terdapat dalam teori tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

1. Kebutuhan kognitif 

Kebutuhan kognitif merupakan kebutuhan individu yang 

berkaitan dengan pemenuhan informasi, pengetahuan serta 

pemahaman mengenai lingkungan (Nurudin,2007). Kebutuhan ini 

didasarkan hasrat untuk memahami lingkungan juga memuaskan rasa 

penasaran dan dorongan untuk penyelidikan. Kebutuhan kognitif ini 

jika diimplementasikan dalam penelitian yang dilakukan penulis dapat 

dicontohkan seperti fasilitas internet perpustakaan digunakan oleh 

mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa akan informasi 

yang mereka miliki. 

Selain digunakan untuk melihat kebutuhan kognitif apa saja 

yang dimiliki oleh  mahasiswa dalam memanfaatakan fasilitas internet 

di perpustakaan, pada tahap ini juga dapat digunakan untuk melihat 

seberapa jauh perpustakaan mampu menyediakan fasilitas internet 

yang mumpuni bagi para penggunanya. 
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2. Kebutuhan afektif  

Kebutuhan afektif merupakan kebutuhan yang berkaitan 

dengan peneguhan pengalaman-pengalaman yang bersifat keindahan, 

menyenangkan, dan emosional (Nurudin,2007). Kebutuhan afektif ini 

jika dihubungkan dengan penelitian penulis dapat dicontohkan seperti 

kebutuhan mahasiswa akan fasilitas internet perpustakaan yang dapat 

membantu mereka dalam menyelesaikan masalahnya baik 

permasalahan akademik maupun permasalah pribadi, sehingga dari 

sini akan menciptakan rasa yang menyenangkan untuk mahasiswa 

karena terbebas dari permasalahan.  

3. Kebutuhan integratif personal 

Kebutuhan integratif personal merupakan kebutuhan yang 

berkaitan dengan peneguhan kepercayaan, kesetiaan dan status 

individu. Kebutuhan ini berdasarkan hasrat akan harga diri 

(Nurudin,2007). Individu menggunakan sebuah media dikarenakan 

kebutuhan mereka untuk memastikan kepercayaan atau keyakinan 

terhadap suatu hal.  Serta individu menggunakan sebuah media untuk 

memastikan atau meningkatkan nilai dan status individu itu sendiri.  

Hal ini jika dilihat dari segi pemanfaatan fasilitas internet di 

perpustakaan dapat dicontohkan seperti mahasiswa menggunakan 

fasilitas internet yang ada di perpustakaan untuk membantu mereka 

dalam memastikan bahwa informasi yang mereka peroleh dari sumber 
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tententu memang merupakan informasi yang benar dan bukan hanya 

sekedar gossip. Serta fasilitas internet di perpustakaan juga 

memungkinkan membantu mahasiswa dalam meningkatkan status 

maupun nilai dari seorang mahasiswa.   

4. Kebutuhan integratif social 

Kebutuhan integratif social merupakan kebutuhan yang 

berkaitan dengan peneguhan kontak dengan keluarga, teman dan 

dunia. Hal ini didasarkan pada hasrat untuk berafiliasi (Nurudin,2007). 

Kebutuhan integrative social ini jika dihubungkan dengan penelitian 

yang dilakukan penulis dapat dicontohkan seperti fasilitas internet di 

perpustakaan dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menjalin 

komunikasi dengan orang lain, baik itu keluarga, pacar maupun teman. 

Fasilitas internet yang ada di perpustakaan juga dapat digunakan oleh 

mahasiswa untuk membentuk atau bergabung dengan kelompok 

tertentu yang ada di dunia maya seperti kelompok pecinta k-pop dll.  

5. Kebutuhan pelepasan ketegangan / pelarian   

Kebutuhan pelepasan ketegangan atau pelarian merupakan 

kebutuhan yang berkaitan dengan upaya menghindari ketegangan, 

tekanan, dan hasrat untuk mencari hiburan (Nurudin,2007). Jika 

kebutuhan ini disesuaikan dalam penelitian pemanfaatan fasilitas 

internet di perpustakaan, maka dapat dicontohkan mahasiswa dapat 

memanfaatakan fasilitas internet yang disediakan oleh perpustakaan 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMANFAATAN FASILITAS ... DESI PUTPITASARI



I-22 
 

untuk mencari hiburan seperti digunakan untuk mengakses artikel-

artikel lucu maupun video-video lucu yang dapat menghibur mereka 

dan dapat sejenak membebaskan atau mengalihkan pikiran mereka 

dari ketegangan dan kepenatan pikiran yang mereka miliki .  

C. Sumber pemuas kebutuhan  

Kebutuhan individu yang sangat beragam seperti yang telah dijelaskan 

di atas, mampu memberikan dorongan kepada seorang individu atau 

dalam konteks penelitian ini adalah seorang mahasiswa untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut dengan menggunakan berbagai alternatif media yang 

ada. Pada model uses and gratification , media pemuas kebutuhan yang 

dapat digunakan individu dibedakan menjadi 2 (Nurudin, 2007) yaitu:  

1. Sumber non media dapat dicontohkan seperti keluarga, teman-teman, 

komunikasi interpersonal yaitu komunikasi antar pribadi individu, 

hobi, maupun dengan tidur. 

2. Sumber media massa dapat terbagi lagi kedalam 2 jenis yaitu yang 

pertama media massa tercetak meliputi buku, surat kabar, dan majalah. 

yang kedua media massa elektronik yang terdiri dari radio, televise 

dan film. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dalam penelitian kali ini 

menggunakan sumber pemenuhan kebutuhan berupa media massa. Media 

massa merupakan media yang dapat diakses atau dimanfaatkan oleh 

semua orang atau masyarakat. Media massa menurut Roger dalam 
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suherman (1994) merupakan media yang memiliki kemampuan untuk 

memberikan informasi secara efektif dan dalam waktu yang sama mampu 

merubah pendapat khalayak. Menurut Astrid S.Susanto dalam suherman 

(1994), di inggris media massa dijadikan sokoguru ke empat (the fourth 

pillar) setelah raja, parlemen dan gereja karena kemampuannya dalam 

menyebarkan pesan dan mempengaruhi massa.  

Media massa yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah media 

massa berupa internet. Internet dapat digolongkan ke dalam media massa 

karena internet merupakan salah satu jenis dari media massa elektronik. 

Hal ini dapat dilihat dari gambar yang dibuat oleh Jay Black dan Federick 

C Whitney dalam Nurudin (2007) mengenai beberapa macam alat atau 

media untuk komunikasi massa. Dalam gambar tersebut terlihat jika media 

massa atau alat untuk komunikasi massa dapat dibagi ke dalam beberapa 

media seperti kaset, film, surat kabar, majalah, internet, tabloid, buku, 

radio, dan televisi.  
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Gambar I.2 

Media Massa (Nurudin,2007) 

Berdasarkan hal di atas mampu memberi keyakinan kepada penulis 

bahwa teori uses and gratification dapat digunakan sebagai patokan dalam 

menggambarkan pemanfaatan fasilitas internet di perpustakaan perguruan 

tinggi.  

D. Pemuasan media (fungsi) 

Kebutuhan mahasiswa yang telah terpenuhi melalui pemanfaatan  

media seperti yang telah di jelaskan di atas pada akhirnya akan  

melahirkan suatu kepuasan terhadap media yang digunakan, atau dalam 

teori ini sering disebut dengan media gratification (kepuasan akan 
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penggunaan media). Nurudin (2007) menggambarkan dalam model teori 

uses and gratification seperti yang telah ditampilkan pada pembahasan 

sebelumnya menyebutkan bahwa terdapat 4 pemuasan media yang terdiri 

dari pengamatan lingkungan, diversi/hiburan, identitas personal dan 

hubungan sosial. Namun yang disayangkan, dalam bukunya tersebut 

Nurudin (2007) tidak menyebutkan definisi dari masing-masing poin 

pemuasan media. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menggunakan 

acuan buku tambahan untuk memperoleh definisi dari masing-masing poin 

pemuasan media.  Menurut McQuail dan rekan dalam morissan (2010) 

terdapat 4 fungsi individu dalam menggunakan media: 

1. Pengamatan lingkungan (pengawas) 

Yaitu media massa dapat membuat individu memperoleh 

informasi maupun pengetahuan yang dapat digunakan untuk 

membantu memahami suatu hal atau lingkungan. Jika hal ini 

diterapkan di dalam pemanfaatan fasilitas internet perpustakaan dapat 

dicontohkan seperti mahasiswa dengan menggunakan fasilitas internet 

perpustakaan akan memperoleh berbagai macam informasi dan 

pengetahuan paling baru yang dapat mereka gunakan untuk melihat 

perkembangan lingkungan pendidikan mereka (seperti teori baru, 

jurnal baru atau penelitian-penelitian baru). 

Selain untuk melihat perkembangan lingkungan pendidikan, 

fungsi pengawas ini juga dapat di contohkan seperti mahasiswa dapat 
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menggunakan fasilitas internet perpustakaan untuk melihat spesifikasi 

produk-produk baru yang sedang mereka butuhkan seperti mahasiswa 

yang akan membeli handphone baru, maka pengguna tersebut akan 

mencari berbagai informasi terlebih dahulu mengenai handphone yang 

ingin mereka beli sehingga nantinya pengguna tersebut tidak akan 

salah dalam mengambil keputusan untuk pembelian produk tersebut. 

Fungsi ini nantinya dapat diperoleh pengguna sebuah media 

apabila kebutuhan kebutuhan kogitif pengguna yang telah dijelaskan 

sebelumnya di atas dapat terpenuhi dengan baik. Jadi dapat 

disimpulkan apabila kebutuhan kognitif pengguna mampu terpenuhi 

dengan baik, maka fungsi pengendalian lingkungan atau pengawasan 

dapat diperoleh pengguna dari penggunaan sebuah media.  

2. Diversi/hiburan  

Yaitu media dapat digunakan oleh individu untuk melarikan 

diri dari rutinitas atau masalah sehari-hari. Jika hal ini diterapkan di 

perpustakaan dapat dicontohkan mahasiswa dengan menggunakan 

fasilitas internet perpustakaan dapat mengakses hal-hal yang 

menghibur bagi diri mereka seperti video-video lucu, berita-berita 

lucu, sosial media yang mampu membuat mereka santai dan tenang 

sehingga nantinya akan berdampak positif bagi mahasiswa karena 

fasilitas internet  mampu memberikan hiburan bagi mereka untuk 
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menghilangkan kepenatan dan ketegangan pikiran meskipun hanya 

sesaat.  

Fungsi ini nantinya dapat diperoleh pengguna sebuah media 

apabila kebutuhan pelepasan ketegangan yang telah dijelaskan 

sebelumnya di atas dapat terpenuhi dengan baik. Jadi dapat 

disimpulkan apabila kebutuhan afektif dan kebutuhan pelepasan 

ketegangan pengguna mampu terpenuhi dengan baik, maka fungsi 

diversi atau hiburan dapat diperoleh pengguna dari penggunaan sebuah 

media.  

3. Identitas personal 

Yaitu media dapat digunakan oleh individu sebagai cara untuk 

memperkuat nilai-nilai individu atau dengan kata lain individu 

memanfaatkan media yang ada sebagai penguat nilai, penambah 

keyakinan, serta pemahaman diri. Media juga digunakan untuk 

memperkuat atau menonjolkan diri dalam kehidupan. Jika hal ini 

diterapkan di perpustakaan dapat dicontohkan seperti mahasiswa 

dengan memanfaatakan fasilitas internet perpustakaan dapat 

memperoleh kepercayaan dan keyakinan diri karena dengan segala 

macam informasi yang disediakan dapat membuat mahasiswa 

meningkatkan nilai akademiknya serta  internet mampu membuat 

mahasiswa unggul dalam pembendaharaan informasi dan pengetahuan.  
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Fungsi ini nantinya dapat diperoleh pengguna sebuah media 

apabila kebutuhan integratif personal yang telah dijelaskan 

sebelumnya di atas dapat terpenuhi dengan baik. Jadi dapat 

disimpulkan apabila kebutuhan integrative personal pengguna mampu 

terpenuhi dengan baik, maka fungsi identitas personal dapat diperoleh 

pengguna dari penggunaan sebuah media. 

4. Hubungan sosial 

Yaitu media dapat digunakan sebagai salah satu media pencari 

teman maupun pengganti teman. Dengan kata lain, hubungan social ini 

dapat membuat media melahirkan hubungan interaksi antara individu 

dengan masyarakat atau dengan lingungan sekitarnya. Hal ini jika 

dihubungkan dengan perpustakaan dapat dicontohkan fasilitas internet 

perpustakaan juga dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menjalin 

interaksi social dengan mahasiswa lain meskipun tidak berada di 

tempat yang sama. Fasilitas internet juga dapat digunakan mahasiswa 

untuk mencari kelompok atau group yang mereka sukai.  

Fungsi ini nantinya dapat diperoleh pengguna sebuah media 

apabila kebutuhan integratif sosial pengguna yang telah dijelaskan 

sebelumnya di atas dapat terpenuhi dengan baik. Jadi dapat 

disimpulkan apabila kebutuhan integratif sosial pengguna mampu 

terpenuhi dengan baik, maka fungsi hubungan sosial dapat diperoleh 

pengguna dari penggunaan sebuah media.  
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1.5.2 Internet 

Menurut Slamin (2007) pada dasarnya intenet merupakan kumpulan 

computer yang terhubung dan membentuk system jaringan melalui jalur 

telekomunikasi seperti telepon, radio link, internet dll. Komputer-komputer  

tersebut tersebar diseluruh dunia sehingga membentuk suatu jaringan global. 

Pada awal dibuatnya, internet dinamakan dengan ARPANET yang 

merupakan suatu proyek yang dikembangkan oleh departemen pertahanan 

Amerika Serikat untuk perkembangan senjata Nuklir. Proyek ini ingin 

membuat suatu spesifikasi computer yang tahan banting dengan konsep 

jaringan computer harus tetap bisa bekerja meskipun salah satu bagiannya 

rusak atau hancur.  

Namun seiring berjalannya waktu jaringan computer ini juga 

berkembang ke dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1970, internet sudah 

banyak digunakan di universitas-universitas di amerika serikat dan sekarang 

sudah berkembang sampai ke pelosok dunia.  

1.5.2.1 Intensitas Penggunaan Internet 

Intensitas penggunaan merupakan salah satu cara yang paling sering 

digunakan oleh beberapa peneliti atau badan survey untuk melihat sejauh 

mana suatu benda atau media digunakan oleh para penggunanya. Dalam 

intensitas penggunaan internet, menurut The Graphic, Visualization and 

Usability Center, The Georgia Institut of Technology (2008) dalam 

Purwandi (2013) menyebutkan jika berdasarkan intensitas penggunaan, 
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orang-orang yang menggunakan internet dapat digolongkan ke dalam 3 

kategori pengguna, yang terdiri dari:  

1. Heavy User yaitu pengguna yang menggunakan atau memanfaatkan 

internet  lebih dari 40 jam dalam satu bulan. Pengguna ini dapat 

disebut sebagai pengguna addicted 

2. Medium User yaitu pengguna yang menggunakan atau memanfaatkan 

internet antara 10-40 jam dalam satu bulan 

3. Light User yaitu pengguna yang menggunakan atau memanfaatkan 

internet kurang dari 10 jam dalam satu bulan 

1.5.2.2 Manfaat Penggunaan Internet 

Internet yang digunakan dengan baik dan semestinya dapat 

mendatangkan berbagai manfaat positif bagi setiap penggunanya, tidak  

terkecuali bagi para pelajar atau kalangan akademisi. Menurut Rahardjo 

(2002) internet dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan karena internet 

mampu menghilangkan batas ruang dan waktu sehingga memungkinkan 

seorang pelajar berkomunikasi dengan pakar di tempat lain. Selain itu 

internet juga dapat memberikan kemudahan terkait dengan sumber 

informasi para pelajar karena sebelum adanya internet, masalah utama 

yang dihadapi oleh pendidikan indonesia adalah masalah sumber 

informasi.  
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Manfaat internet lainnya seperti yang diungkapkan oleh Quartaman 

dan Mitchell dalam Purwandini (2013) internet dapat memberikan 4 

manfaat bagi penggunanya. 

1. Internet sebagai media komunikasi yaitu dengan menggunakan 

internet seseorang dapat berkomunikasi dengan pengguna internet 

yang lain. 

2. Media pertukaran informasi atau data yaitu internet dengan aplikasi di 

dalamnya seperti email memungkinkan seseorang bertukar informasi 

tanpa harus mengirinkannya ke kantor pos. 

3. Media pencari informasi yaitu internet dapat digunakan oleh seseorang 

untuk mencari informasi yang mereka butuhkan secara cepat. 

4. Membentuk komunitas yaitu internet dapat membuat seseorang 

menemukan kelompok atau group yang sesuai dengan kesukaan 

mereka yang nantinya dapat difungsikan untuk saling tukat informasi. 

1.6 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional  

1.6.1 Definisi Konseptual 

1. Pemanfaatan  

Pemanfaatan adalah suatu proses, cara, atau perbuatan memanfaatkan. 

Indikator suatu perbuatan adalah seberapa sering seseorang melakukan 

perbuatan tertentu dan apa alasan atau tujuan yang bersangkutan melakukan 

perbuatan tersebut. Pemanfaatan fasilitas internet yang ada di perpustakaan 

dapat di ukur dengan menggunakan teori uses and gratification.  
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 Uses and gratification Theory 

Merupakan teori yang mengajukan gagasan bahwa perbedaan yang 

dimiliki oleh masing-masing individu menyebabkan individu tersebut 

mencari, menggunakan dan memberikan tanggapan yang berbeda-beda 

terhadap suatu media. Teori ini juga mengatakan bahwa konsumen atau 

pengguna media memiliki kebebasan untuk memutuskan bagaimana mereka 

menggunakan media dan bagaimana media tersebut akan berdampak terhadap 

diri mereka. Penerapan teori ini dapat dilakukan dengan berpedoman pada 

model teori uses and gratification yang terdiri dari:  

a) Factor lingkungan dan social: 

1) Ciri-ciri demografis: Ciri-ciri demografis sering berkaitan 

langsung dengan individu itu sendiri. 

2) Afiliasi kelompok: Berkaitan keterlibatan seorang individu 

dalam suatu kelompok  

3) Ciri-ciri atau karakteristik kepribadian: karakteristik yang 

mencerminkan kelas social, gaya hidup dan kepribadian 

seseorang dalam suatu kelas social di masyarakat. 

b) Kebutuhan khalayak: 

1) Kebutuhan kognitif: kebutuhan individu yang berkaitan dengan 

pemenuhan informasi, pengetahuan serta pemahaman 

mengenai lingkungan. 
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2) Kebutuhan afektif: Kebutuhan yang berkaitan dengan 

peneguhan pengalaman-pengalaman yang estetis, 

menyenangkan, dan emosional 

3) Kebutuhan integratif personal: Kebutuhan yang berkaitan 

dengan peneguhan kredibilitas, kepercayaan, stabilitas, dan 

status individual. 

4) Kebutuhan integratif social: Kebutuhan yang berkaitan dengan 

peneguhan kontak dengan keluarga, teman dan dunia 

5) Kebutuhan pelepasan ketegangan: Kebutuhan yang berkaitan 

dengan upaya menghindari ketegangan, tekanan, dan hasrat 

akan keanekaragaman 

c) Pemuasan media (fungsi) 

1) Pengamatan lingkungan (Pengawasan): media dapat membuat 

individu memperoleh informasi maupun pengetahuan untuk 

membantu individu dalam memahami atau mengawasi sutau 

hal atau lingkungan 

2) Diversi/hiburan: media dapat digunakan oleh individu untuk 

melarikan diri dari rutinitas atau masalah sehari-hari 

3) Identitas personal: media dapat digunakan oleh seseorang 

sebagai cara untuk memperkuat nilai-nilai individu seperti 

penguat nilai, penambah keyakinan, serta pemahaman diri, 
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4) Hubungan sosial: media dapat digunakan sebagai salah satu 

media pencari teman atau pengganti teman. 

2. Internet 

Adalah jaringan yang menghubungkan antara komputer satu dengan 

kompter lain diseluruh dunia yang dapat digunakan oleh seseorang untuk 

mempermudah dalam menjalankan kehidupannya.  

2.1 Intensitas penggunaan 

a. Heavy User yaitu memanfaatkan internet  lebih dari 40 jam dalam satu 

bulan. 

b. Medium User yaitu memanfaatkan internet antara 10-40 jam dalam 

satu bulan 

c. Light User yaitu memanfaatkan internet kurang dari 10 jam dalam satu 

bulan 

2.2 Manfaat internet  

a. Media komunikasi: internet untuk saling berkomunikasi dengan 

individu lain 

b. Pertukaran informasi: untuk saling mengirim informasi atau pesan 

c. Media pencarian informasi: untuk mencari informasi secara cepat 

d. Membentuk komunitas: untuk membentuk atau menggabungkan 

diri dengan komunitas tertentu 
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1.6.1 Definisi Operasional 

pemanfaatan fasilitas internet sebagai media pemuas kebutuhan oleh 

kalangan mahasiswa pada Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika 

STIKOM Surabaya akan diukur berdasarkan beberapa faktor yang terdiri dari:  

karakteristik responden yang terdiri dari 3 hal utama, serta  kebutuhan 

khalayak yang terdiri dari 5 hal utama. Berikut akan disebut satu persatu: 

1. Factor lingkungan sosial 

a) Ciri demografis 

 Mahasiswa berdasarkan Jenis kelamin 

 Mahasiswa berdasarkan Usia 

 Mahasiswa berdasarkan Semester 

b) Afiliasi kelompok 

 Mahasiswa berdasarkan jurusan  

c) Karakteristik kepribadian 

 Intensitas pemanfaatan  

 Tipe seseorang 

2. Kebutuhan khalayak 

a) Kebutuhan kognitif  

 Memanfaatkan fasilitas internet perpustakaan untuk memenuhi 

kebutuhan informasi dan pengetahuan 
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b) Kebutuhan afektif  

 Memanfaatakan fasilitas internet perpustakaan untuk 

menyelesaikan masalah  

 Memanfaatkan fasilitas internet karena rasa senang dan 

ketagihan 

c) Kebutuhan integrasi personal 

 Memanfaatkan fasilitas internet perpustakaan untuk menambah 

keyakinan diri 

 Memanfaatkan fasilitas internet perpustakaan untuk 

meningkatkan nilai-nilai perkuliahan  

 Memanfaatkan fasilitas internet perpustakaan untuk 

meningkatkan peringkat mahasiswa  

 Memanfaatkan fasilitas internet perpustakaan untuk 

meningkatkan pemahaman diri 

d) Kebutuhan integratif social 

 Memanfaatkan fasilitas internet perpustakaan untuk 

berkomunikasi. 

 Memanfaatkan fasilitas internet perpustakaan untuk 

membentuk atau bergabung dengan suatu kelompok atau group 

 Memanfaatkan fasilitas internet perpustakaan untuk berbagi 

informasi 
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e) Kebutuhan pelepasan ketegangan  

 Memanfaatkan fasilitas internet perpustakaan untuk mengisi 

waktu luang 

 Memanfaatkan fasilitas internet perpustakaan untuk mencari 

hiburan  

3. Pemuasan media (fungsi) 

 Pengawasan  

- Fasilitas internet perpustakaan mampu memberikan 

informasi maupun pengetahuan untuk memahami dan 

mengawasi lingkungan  

 Pengalihan/hiburan 

- Fasilitas internet perpustakaan mampu memberikan rasa 

senang kepada individu karena terbebas dari masalah 

- Fasilitas internet perpustakaan mampu melepasakan 

kepenatan dengan memberikan hiburan 

 Identitas individu 

- Fasilitas internet perpustakaan mampu memberikan 

keyakinan  

- Fasilitas internet perpustakaan mampu meningkatkan nilai 

dan status individu sebagai mahasiswa  
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- Fasilitas internet perpustakaan mampu meningkatkan 

pemahaman terkait diri sendiri 

 Hubungan social  

- Fasilitas internet perpustakaan mampu dijadikan media 

komunikasi dengan orang lain 

- Fasilitas internet perpustakaan mampu membentuk atau 

menggabungkan diri dengan kelompok atau group tertentu 

- Fasilitas internet perpustakaan mampu dijadikan media 

diskusi dengan orang lain  

1.7 Metode dan Prosedur Penelitian  

1.7.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memilih 

deskriptif sebagai tipe penelitiannya. Penelitian kuantitatif deskriptif ini 

dipilih sebagai metode penelitian dikarenakan dianggap sangat sesuai dengan 

tujuan awal dari penelitian yaitu memberikan gambaran terhadap pemanfaatan 

fasilitas internet perpustakaan perguruan tinggi oleh mahasiswa. 

Hal di atas sesuai dengan apa yang dikatakan Arikunto (2010) yang 

mengatakan bahwa penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif adalah 

penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal 

lain-lain yang sudah disebutkan (keadaan,kondisi,situasi,peristiwa,kegiatan) 

yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.  Bungin (2005) 
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mengatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, 

meringkaskan berbagai kondisi, situasi atau berbagai variabel yang timbul di 

masyarakat yang menjadi obyek penelitian berdasarkan apa yang terjadi.  

I.7.2 Lokasi Penelitian  

Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya 

dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan Perpustakaan Institut Bisnis dan 

Informatika STIKOM Surabaya karena memiliki 2 fasilitas yang sesuai 

dengan penelitian penulis yaitu pemanfaatan fasilitas internet sebagai media 

pemuas kebutuhan oleh kalangan mahasiswa. 2 fasilitas yang dimiliki oleh 

perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya yang sesuai 

dengan penelitian penulis adalah fasilitas internet gratis berbasis wifi serta 

fasilitas ILT (Integrated Learning Terminal). 

Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya 

memiliki fasilitas internet gratis berbasis wifi yang dapat digunakan oleh 

setiap mahasiswa dari Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya 

yang sedang berkunjung ke perpustakaan. Wifi yang terdapat di perpustakaan 

Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya dapat diakses pada setiap 

ruangan yang ada di perpustakaan sehingga memudahkan para mahasiswa 

untuk terhubung dengan internet, terlebih akses wifi di perpustakaan cukup 

dengan memasukkan nomor nim dan password yang dimiliki masing-masing 

mahasiswa.  
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Selain fasilitas wifi, perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika 

STIKOM Surabaya juga memiliki fasilitas ILT (Integrated Learning 

Terminal)  yang dapat digunakan oleh civitas akademika dari Institut Bisnis 

dan Informatika STIKOM Surabaya yang kebetulan tidak membawa laptop ke 

perpustakaan. ILT ini dapat digunakan untuk akses internet secara gratis, 

dapat juga digunakan untuk akses digital library, E-resource serta dapat 

digunakan untuk mendownload informasi-informasi yang mereka butuhkan. 

Fasilitas ini memiliki beberapa aturan dan sanksi bagi yang melanggar, seperti 

pengguna yang mengakses situs porno dan situs illegal lainnya dapat di 

berikan hukuman skorsing dengan dilarang menggunakan fasilitas apapun di 

perpustakaan termasuk peminjaman koleksi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut yang membuat penulis yakin 

menjadikan perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya 

sebagai lokasi penelitian dengan judul  “Pemanfaatan fasilitas internet sebagai 

media pemuas kebutuhan oleh kalangan mahasiswa pada perpustakaan Institut 

Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya” 

1.7.3 Populasi dan Teknik Pengumpulan Sampel 

Populasi serta sampel dalam suatu penelitian bukan hal yang patut untuk 

di anggap remah karena dalam penelitian populasi dan sampel merupakan 

sumber data utama sehingga tanpa adanya populasi maupun sampel akan 

membuat penelitian tidak dapat berjalan. Populasi merupakan keseluruhan 

subyek penelitian (Arikunto, 2010).  
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Menurut Bungin (2005) mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan 

dari obyek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, 

udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga obyek-

obyek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Berdasarkan apa yang telah 

di jabarkan di atas, populasi dari penelitian ini adalah anggota dari 

perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya.  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

pengambilan sampel purposive sampling atau biasa disebut dengan penarikan 

sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Menurut Idrus (2009) 

purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan 

oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam 

pengambilan sampelnya. Berdasarkan hal tersebut, maka sampel atau 

responden dari penelitian ini dipilih dengan ketentuan:  

a) Responden merupakan civitas akademika Institut Bisnis dan Informatika 

STIKOM Surabaya 

b) Responden sedang memanfaatkan fasilitas internet (WIFI)  perpustakaan 

Untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan acuan dari beberapa ahli. Menurut Suparmoko 

(1999) apabila sama sekali tidak ada pengetahuan tentang besarnya varience 

dari populasi/populasi terlalu besar, maka penelitian seperti ini untuk 

menentukan sampel dapat menggunakan cara terbaik dengan cukup 
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mengambil presentase tertentu (5%, 10%, dan 50%). Beberapa hal dapat 

dipakai sebagai petunjuk untuk menentukan besarnya presentase ini yaitu: 

1. Bila populasi N besar, presentase kecil sudah dapat memenuhi syarat. 

2. Besarnya sampel hendaknya jangan kurang dari 30 

3. Sampel seyognya sebesar mungkin selama dana dan waktu dapat 

terjangkau. 

Pengambilan sampel berdasarkan pendapat dari Frankel dan Wallen 

(1993) menyarankan besar sampel minimum  untuk:  

1. Penelitian deskriptif sebanyak 100 orang  

2. Penelitian korelasional sebanyak 50 orang 

3. Penelitian kausal/perbandingan sebanyak 30/group 

4. Penelitian eksperimental sebanyak 30/15group  

Bedasarkan hal tersebut maka pada penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan sampel sebanyak 100 orang responden dengan asumsi bahwa 

100 responden sudah melebihi taraf minimum responden yaitu 30 responden 

dank arena penelitian ini berjenis deskriptif, maka 100 orang responden sudah 

dapat digunakan. Penentuan 100 responden juga berkaca pada penelitian-

penelitian sebelumnya yang menggunakan sampel sebanyak 100 responden 

sudah mampu menggambarkan apa yang hendak di teliti.  

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan 5 

cara. Berikut cara yang digunakan :  
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a. Pengumpulan data primer 

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari 

lapangan ketika melakukan penelitian. Pengumpulan data primer dari 

penelitian ini di dapat dari kuesioner yang disebar kepada responden. 

Dalam penelitian ini kuesioner dibuat dan diajukan kepada responden 

bersifat semi terbuka. Nantinya data primer tersebut akan digunakan 

oleh peneliti untuk menganalisis data.  

b. Pengumpulan data sekunder 

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat 

diambil dengan beberapa cara yaitu observasi, wawancara maupun 

studi kasus. Berikut penjabarannya: 

c. Observasi 

Observasi merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang 

dilakukan secara sistematis (Idrus, 2009). Peneliti dalam 

mengumpulkan data selain dengan data primer, tetapi juga 

menggunakan data sekunder yaitu dengan observasi langsung ke 

lokasi penelitian yaitu perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika 

STIKOM Surabaya. Data yang didapat oleh peneliti dari observasi 

tersebut nantinya dapat digunakan oleh peneliti untuk menjabarkan 

gambaran umum dari lokasi penelitian. 

d. Wawancara 
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wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, 

dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara (Bungin, 2005). 

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini juga di dapat dari 

aktivitas wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan sampel dari 

penelitian ini. Wawancara ini dilakukan sebagai salah satu bentuk 

kelengkapan kuesioner yang di gunakan peneliti yaitu kuesioner semi 

terbuka yang memungkinkan peneliti untuk menggali data lebih dalam 

dari sampel penelitian.  

e. Studi pustaka 

Data-data sekunder yang dibutuhkan oleh peneliti untuk 

mendukung penelitian ini tidak hanya didapat dari pengumpulan data 

melalui observasi dan wawancara, akan tetapi data tersebut juga dapat 

diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti melalui penelitian-penelitian 

sebelumnya, melalui jurnal-jurnal dan juga melalui buku-buku. 

1.7.5 Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data 

yang di dapat di lapangan telah terkumpul semua. Berikut teknik pengolahan 

data yang diterapkan dalam penelitian ini: 

a. Editing (pengecekan ulang) 
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Kegiatan pengolahan data yang pertama kali dilakukan oleh 

peneliti merupakan kegiatan pengecekan ulang atau sering disebut 

dengan tahap editing menjadi sebuah kegiatan penting karena data 

yang didapat peneliti yang merupakan hasil dari jawaban responden 

terkadang belum terisi dengan lengkap. Sudah menjadi kewajiban bagi 

peneliti untuk melengkapi data yang masih kurang tersebut dengan 

menanyakan kembali kepada responden yang identitasnya telah 

tercatat pada kuesioner yang belum lengkap tersebut.  

b. Coding (pemberian kode/simbol) 

Tahap selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti dalam 

proses pengolahan data ini adalah tahap coding. Menurut Prasetyo 

(2007) pengkodean data merupakan suatu proses penyusunan secara 

sistematis data  mentah (yang ada dalam kuisioner) ke dalam bentuk 

yang mudah di baca oleh mesin pengolah data seperti komputer. Jadi 

dapat disimpulkan pengkodean atau coding data merupakan   tahap di 

mana peneliti memberikan simbol pada setiap jawaban dari setiap 

pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner yang diberikan kepada 

responden. 

c. Tabulasi  

Setelah data yang didapat dari lapangan telah selesai melalui 

tahap pengecekan ulang, tahap penyederhanaan, tahap coding, maka 

selanjutnya data tersebut memasuki proses akhir dari proses 
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pengolahan data. Data yang telah rapi tersebut kemudian di buatkan 

tabel yang dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam 

menghitung hasil datanya karena nantinya data akan ditampilkan 

dalam bentuk tabel frekuensi tunggal. Pada tahap tabulasi ini, peneliti 

akan menggunakan bantuan Microsoft Excel dan juga menggunakan 

bantuan program SPSS 21.  

1.7.6 Teknik Analisis Data 

Penganalisisan data merupakan suatu proses lanjutan dari proses 

pengolahan data untuk melihat bagaimana menginterpretasikan data, 

kemudian menganalisis data dai hasil yang sudah ada pada tahap hasil 

pengolahan data (Prasetyo, 2007). Berdasarkan penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa proses analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan 

dan menjelaskan temuan-temuan data yang di dapat di lapangan yang 

disajikan dalam bentuk tabel frekuensi tunggal. Data tersebut selanjutnya di 

analisis dan di interpretasi secara teoritik sehingga nantinya data yang didapat 

dari lapangan akan dibandingkan dan dikaitkan dengan teori-teori, pendapat 

para ahli maupun dari hasil penelitian sebelumnya yang telah disebutkan pada 

kajian pustaka.   
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