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ABSTRAK 

Kemajuan dalam bidang teknologi informasi telah menggeser tatanan nilai dalam dunia 

pendidikan. Civitas academica yang identik dengan pendidikan dan pengajaran tidak terlepas 

dari yang namanya informasi, terutama para mahasiswa. Cara pandang mereka terhadap 

kemajuan tersebut berdampak pada pola pemanfaatan informasi sebagai rujukan dalam berbagai 

kegiatan perkuliahan. Eksistensi perpustakaan yang awalnya sebagai pusat informasi sedikit 

demi sedikit mulai tergantikan dengan internet. Keuntungan ini memberikan kemudahan bagi 

mahasiswa dalam mencari informasi dan memanfaatkannya, khususnya mahasiswa IIP FISIP 

Unair. Namun di balik kemudahan itu terdapat persoalan, yaitu banyaknya infomasi di internet 

yang belum terjamin kualitasnya. Oleh karena itu, dari sini mahasiswa akan diuji sejauh mana 

kemampuan mereka dalam mencari hingga memanfaatkannya untuk kebutuhan mereka sehari-

hari. Dan tentu kemampuan mereka akan diukur dengan pendekatan persperktif kognitif mereka.  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan variabel bebas aspek kognitif 

dan kualitas informasi serta variabel terikat pemanfaatan informasi online. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan metode random sampling dan teknik pengambilan proporsional sampling, dan 

total sampel yang dihasilkan sebanyak 81 mahasiswa. Adapun pengujiannya menggunakan uji 

validitas, reliabilitas, dan uji analisis data dengan uji normalitas, multikolinieritas, 

heteroskedastisitas, regresi linier berganda, serta uji hipotesis dengan uji t dan uji f. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan secara bersama-

sama vaiabel aspek kognitif dan kualitas informasi terhadap pemanfaatan informasi online di 

kalangan mahasiswa IIP FISIP Unair. Di samping itu, terdapat pengaruh secara parsial dari 

masing- masing variabel aspek kognitif dan kualitas informasi terhadap pemanfaatan informasi 

online, di mana aspek kognitif memiliki pengaruh dominan terhadap variabel pemanfaatan 

informasi online.
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