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BAB  1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan menjadi suatu proses bagi seseorang untuk memperoleh 

pengetahuan, mengembangkan kemampuan atau keterampilan serta mengubah 

sikap diri pada orang tersebut. Proses yang dialami seseorang dalam memperoleh 

pengetahuan, mengembangkan kemampuan dan mengubah sikap dirinya 

memerlukan waktu yang lama melalui pendidikan seumur hidup yang diperoleh 

dari dalam sekolah maupun luar sekolah. Pengetahuan seseorang akan mengubah 

sikap dirinya dalam menghadapi berbagai tantangan global yang mendorongnya 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki agar mampu bersaing 

dengan tantangan yang ada. Pendidikan diharapkan mampu membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

berbangsa dengan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga 

mendukung terwujudnya bangsa yang cerdas kehidupannya. 

Perguruan tinggi sebagai salah satu pilar utama sistem pendidikan, 

mempunyai peran yang amat besar dalam menghasilkan lulusan-lulusan yang 

berkualitas. Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab VI 

Pasal 20 : 2, menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban 

menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan 

tinggi kepada mahasiswa sesuai dengan minat dan kemampuannya, mendukung 
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pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah yang 

hasilnya dapat diaplikasikan melalui proses pembelajaran serta ikut berperan aktif 

dalam upaya pengembangan sosial budaya masyarakat. Perguruan tinggi 

diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penerapan ilmu 

pengetahuan dan peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu dapat dilihat 

dari proses pendidikan yang dilaksanakan sehingga menghasilkan sumber daya 

manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan global. Menurut Robert B 

Tucker (dalam http://bandono.web.id), terdapat sepuluh tantangan yang harus 

dihadapi mahasiswa adalah sebagai berikut: 

1. Kecepatan (speed), 
2. Kenyamanan (convinience), 
3. Gelombang generasi (age wave), 
4. Pilihan (choice), 
5. Ragam gaya hidup (life style), 
6. Kompetisi harga (discounting), 
7. Pertambahan nilai (value added), 
8. Pelayanan pelanggan (customer service), 
9. Teknologi sebagai andalan (techno age), 
10. Jaminan mutu (quality control). 

Dari kesepuluh tantangan tersebut, salah satu tantangan yang perlu 

diperhatikan adalah teknologi sebagai andalan (techno age). Teknologi yang 

dibahas disini terkait penggunaan media internet dikalangan akademisi, dalam hal 

ini adalah mahasiswa. Media internet memiliki banyak aplikasi komunikasi 

seperti world wide web, electronic mail, internet relay chat, dan transfer file. 

Mahasiswa dituntut mempunyai kemampuan menggunakan media internet dan 

memahami cara kerjanya agar dapat digunakan untuk menunjang kegiatan belajar 

mengajar dan penelitian. Media internet diharapkan menjadi bagian utama dari 

suatu proses belajar mengajar di perguruan tinggi dengan terselenggaranya 

2 



xvi 
 

komunikasi interaktif antara dosen dan mahasiswa. Mahasiswa dapat memperoleh 

informasi tentang materi perkuliahan dari berbagai sumber, tidak hanya berasal 

dari dosen sebagai sumber tunggal. Media internet mampu memperkaya wawasan 

yang dimiliki mahasiswa secara maksimal dan mengembangkan  pengetahuan 

yang telah dikuasai secara optimal. Melalui media internet, mahasiswa tidak 

sepenuhnya tergantung lagi terhadap dosen. Mahasiswa dapat membandingkan, 

mencari kejelasan serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang 

materi perkuliahan melalui sumber-sumber informasi yang terdapat pada internet. 

Media internet memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam 

menjalankan berbagai aktivitas belajarnya. Mahasiswa dapat menyelesaikan 

tugas-tugas perkuliahan dengan cepat karena media internet menyediakan layanan 

penelusuran terhadap informasi ilmiah yang terdapat pada artikel-artikel ilmiah 

dan jurnal-jurnal elektronik. Penelusuran terhadap jurnal-jurnal elektronik lebih 

mudah dan lebih cepat dibandingkan penulusuran terhadap jurnal-jurnal tercetak 

yang ada diperpustakaan. Internet dapat dikatakan sebagai perpustakaan besar 

yang di dalamnya terdapat jutaan informasi yang dapat dikunjungi setiap saat 

dengan sumber informasi lengkap dan tanpa batas. Mahasiswa juga dapat 

menggunakan media internet untuk berinteraksi dengan pengguna lain secara 

interaktif tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Perkembangan terbaru dalam hal 

apapun dapat segera diinformasikan secara real time kepada pengguna lain, 

misalnya dengan menggunakan fasilitas chatting. Media internet dapat digunakan 

untuk mengetahui perolehan nilai mata kuliah atau Indeks Prestasi secara online, 

mengetahui tagihan pembayaran uang kuliah, melihat jadwal kuliah dalam 
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semester yang berjalan maupun publikasi pendidikan lainnya. Media internet juga 

dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh yang disebut e-learning. 

Menurut Adryan Fitra (dalam http://debuh.com/berita-uncategorized), beberapa 

kegunaan internet untuk pendidikan adalah pencarian informasi pendidikan, 

berbagi ilmu pengetahuan, sarana publikasi pendidikan, dan sarana belajar 

mengajar. 

Lembaga-lembaga pendidikan juga dituntut untuk mampu menyediakan 

media yang dapat mendukung mahasiswa dalam memanfaatkan kemajuan  

teknologi internet. Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga sebagai 

salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia selalu berusaha meningkatkan 

mutu pendidikan sehingga menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas. 

Berbagai layanan penunjang disediakan agar dapat meningkatkan motivasi belajar 

mahasiswanya. POSNET dan fasilitas hotzone adalah dua media layanan internet 

yang disediakan oleh UKSW untuk memberikan layanan bagi mahasiswa untuk 

menggunakan media internet. 

Media internet telah menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran di 

UKSW Salatiga. POSNET yang didirikan dengan tujuan memberikan fasilitas 

belajar kepada mahasiswa melalui media internet dengan biaya yang tidak terlalu 

memberatkan. Jika mahasiswa menggunakan media internet di POSNET, maka 

tarif yang dikenakan pada mereka cenderung lebih murah dibandingkan dengan 

tarif di warung internet (WARNET). Hal tersebut belum dapat dimanfaatkan 

dengan baik oleh mahasiswa beberapa hal yang menjadi alasan yaitu kapasitas 

komputer belum mencukupi, koneksi lambat, sering terjadi gangguan, harus 
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mengantri, dan banyak virus. Peningkatan pelayanan POSNET sudah tidak dapat 

ditunda lagi, karena pada akhirnya mahasiswa yang dirugikan. Komputer yang 

tersedia di POSNET kurang lebih 150 unit, padahal jumlah mahasiswa yang ingin 

menggunakan komputer berkali lipat jumlahnya. Mahasiswa harus bersedia 

mengantri sekian jam untuk menggunakan komputer karena harus bergantian 

dengan pengguna yang lain. Komputer yang ada di POSNET juga sering terjadi 

gangguan baik koneksi internet terputus, pemadaman listrik, dan lain sebagainya.  

UKSW Salatiga juga memiliki fasilitas penunjang lain untuk lebih membantu 

mahasiswa dalam akses data tanpa batas yaitu hotzone (hotspot zone). Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga juga dapat 

menggunakan media internet di POSNET ataupun fasilitas hotzone di lingkungan 

UKSW Salatiga sesuai daftar area yang ada. Sedangkan untuk mahasiswa yang 

tinggal atau kost di sekitar area hotzone juga dapat menggunakan media internet 

tanpa mengeluarkan biaya. Area yang telah tercover layanan hotzone cukup luas, 

namun ada beberapa permasalahan yang muncul diantaranya tidak semua 

mahasiswa memiliki sarana (misal : laptop, handphone, notebook) untuk 

memanfaatkan hotspot area, sehingga pengadaan layanan hotzone belum merata, 

koneksi internet yang tidak stabil, dan lain sebagainya. Penggunaan media internet 

sebagai fasilitas belajar mahasiswa masih terkendala karena gangguan-gangguan 

tersebut. Mahasiswa lebih memilih melakukan akses internet di warung internet 

(WARNET) karena layanan yang kurang optimal dari POSNET atau tidak 

menggunakan media internet karena malas mengantri. 
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Berdasarkan pengamatan pendahuluan yang dilakukan peneliti dari bulan Juli 

2011 sampai dengan bulan September 2011 di POSNET dan area hotzone di 

lingkungan gedung-gedung kuliah, diperoleh informasi bahwa mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga menggunakan media 

internet hampir setiap hari, berkaitan dengan kegiatan akademik (penyelesaian 

tugas perkuliahan) dan kegiatan non-akademik (kegiatan selain mengerjakan tugas 

perkuliahan). Penggunaan media internet yang berkaitan dengan kegiatan 

akademik diantaranya dalam penyelesaian tugas perkuliahan, pengembangan 

materi perkuliahan, dan penelusuran berbagai informasi ilmiah. Media internet 

juga sering digunakan untuk mengetahui perolehan nilai maupun Indeks Prestasi 

para mahasiswa secara online, mengecek keuangan, melihat jadwal kuliah maupun 

mengirimkan berkas kuliah dari dosen dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan 

non-akademik yang sering dilakukan mahasiswa diantaranya browsing gambar, 

foto, lagu, video maupun akses terhadap akun facebook mereka.  

Mahasiswa memiliki motif tersendiri dalam menggunakan media internet. 

Motif tersebut dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan 

mengarahkan perilaku seseorang, termasuk dalam penggunaan media internet. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009 : 80), ada tiga komponen utama dalam 

motivasi yaitu kebutuhan, dorongan dan tujuan. Kebutuhan terjadi ketika muncul 

ketidakseimbangan antara apa yang dimiliki dengan yang diharapkan. Mahasiswa 

selalu berharap perolehan nilai setiap mata kuliahnya bagus, maka mahasiswa 

perlu mengubah cara belajarnya dengan menggunakan media yang tersedia untuk 

mewujudkan harapan tersebut. Mahasiswa terdorong mencari artikel-artikel dan 
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jurnal-jurnal ilmiah melalui internet untuk melengkapi materi perkuliahan dan 

membantu pengerjaan tugas-tugas perkuliahan. Dorongan dianggap sebagai 

kekuatan mental yang berorientasi pada pemenuhan harapan atau tujuan. Tujuan 

yang ingin dicapai mahasiswa dalam perolehan nilai tinggi di tiap mata kuliahnya 

membuat mahasiswa meningkatkan semangat belajarnya. Tujuan tersebut 

merupakan tujuan akhir sementara karena tujuan belajar yang baru muncul 

kembali. Mahasiswa berharap dapat menyelesaikan studi dan memperoleh 

pekerjaan yang layak. Harapan baru mendorong mahasiswa untuk dapat 

memelihara semangat belajarnya hingga tujuan tercapai. Menurut Hujair AH. 

Sanaky (2009 : 194), ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar 

mahasiswa yaitu cita-cita atau aspirasi siswa, kemampuan belajar, kondisi siswa, 

kondisi lingkungan, unsur-unsur dinamis dalam belajar, dan upaya guru dalam 

pembelajaran siswa. 

Tiap faktor tidak dapat dipisahkan dan saling terkait antara satu dengan 

lainnya. Semua faktor memiliki peranan penting dalam peningkatan motivasi 

belajar mahasiswa. Mahasiswa akan termotivasi untuk mengerjakan tugas-tugas 

perkuliahan, meningkatkan keinginan belajar, memperkaya wawasan yang 

dimiliki dan mengembangkan pengetahuan yang telah dikuasai. Mahasiswa yang 

telah menyadari pentingnya belajar akan bersemangat dalam belajarnya, maka 

dapat dikatakan mahasiswa tersebut telah memiliki motivasi intrinsik. Menurut 

John W. Santrock (2007 : 514), motivasi intrinsik merupakan motivasi internal 

untuk melakukan sesuatu demi sesuatu itu sendiri sedangkan motivasi ekstrinsik 

adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Motivasi 
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intrinsik muncul ketika mahasiswa memiliki kesungguhan dalam belajar tanpa di 

suruh oleh orang lain, dorongan untuk belajar berasal dari dalam diri mahasiswa. 

Lebih lanjut John W. Santrock (2007 : 514) mengemukakan bahwa motivasi 

intrinsik dapat berasal dari determinasi diri, pilihan personal dan pengalaman 

optimal. 

Determinasi diri mengarahkan mahasiswa Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga pada pencapaian tujuan belajar yang 

didasarkan atas kemauan sendiri, bukan karena adanya dorongan dari luar diri 

mahasiswa. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW 

Salatiga juga perlu diberikan kesempatan dalam menentukan tujuan belajarnya 

sendiri agar terdorong untuk mengambil tanggung jawab secara personal atas 

pembelajaran yang diharapkan dengan perasaan senang. Motivasi intrinsik yang 

berasal dari pengalaman optimal terjadi ketika seseorang merasa mampu 

menguasai dan berkonsentrasi penuh dalam melakukan kegiatan belajarnya. 

Motivasi ekstrinsik dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi 

FKIP-UKSW Salatiga muncul karena adanya dorongan dari luar perbuatan yang 

dilakukannya seperti dorongan orang tua, ajakan teman ataupun perintah dari 

dosen untuk mengerjakan tugas-tugas perkuliahan. Motivasi belajar mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga dapat muncul karena 

adanya dorongan orang tua dengan menyediakan waktu belajar yang cukup dan 

memberikan fasilitas belajar yang dibutuhkan. Teman kuliah juga dapat 

mendorong mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW 

Salatiga dalam meningkatkan motivasi ekstrinsiknya dengan diskusi dan bertukar 
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pengalaman tentang cara belajar yang efektif. Motivasi ekstrinsik mahasiswa yang 

muncul karena adanya perintah dosen dalam menyelesaikan tugas perkuliahan 

mendorong mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW 

Salatiga berusaha mencari sendiri pengetahuan yang diharapkan.  

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga yang 

tidak memiliki motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik cenderung tidak 

memiliki kemauan untuk belajar dan menurunkan kemampuannya. Salah satu 

persoalan yang  muncul dari dalam diri ataupun luar diri mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga adalah seringnya mahasiswa 

menggunakan media internet untuk kegiatan non-akademik, hal tersebut 

mengakibatkan kemauan dan kemampuan belajar mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga terganggu.  

Berdasarkan hasil pengamatan pendahuluan terhadap penggunaan media 

internet ditemukan gejala-gejala problematis sebagai berikut : 

1. Terdapat beberapa mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-

UKSW Salatiga yang terdorong menggunakan media internet karena 

kemauan sendiri, sedangkan beberapa mahasiswa lain hanya menggunakan 

media internet ketika mencari materi perkuliahan dengan teman kuliah 

saja. 

2. Terdapat beberapa mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-

UKSW Salatiga menggunakan media internet dengan perasaan senang, 

sedangkan beberapa mahasiswa lain hanya menggunakan media internet 

untuk menyelesaikan tugas perkuliahan yang diperintahkan oleh dosen. 

9 



xxiii 
 

3. Terdapat beberapa mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-

UKSW Salatiga menggunakan media internet yang meningkatkan 

kemampuan belajarnya, sedangkan beberapa mahasiswa lain tidak 

merasakan perubahan apapun setelah menggunakan media internet. 

4. Terdapat beberapa mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-

UKSW Salatiga yang menggunakan media internet karena adanya 

dorongan orang tua, sedangkan beberapa mahasiswa lain menggunakan 

media internet karena perintah dosen atau hanya ikut-ikutan teman yang 

mengajaknya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang dan gejala problematis di atas, yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah motivasi belajar memiliki 

pengaruh terhadap penggunaan media internet di kalangan mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada perumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap penggunaan 

media internet di kalangan mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-

UKSW Salatiga Tahun angkatan 2008-2010. 

 

10



xxiv 
 

D. Signifikansi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Signifikansi Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung pendapat Hull  dalam Dimyati dan 

Mudjiono (2009 : 82) bahwa dorongan sebagai motivasi penggerak utama 

perilaku, tetapi kemudian juga tidak sepenuhnya menolak adanya pengaruh 

faktor-faktor eksternal. Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Hull dapat 

diperoleh informasi adanya keterkaitan erat antara motivasi intrinsik dan motivasi 

ekstrinsik sebagai penggerak perilaku seseorang untuk menggunakan media 

internet. 

2. Signifikansi Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

yang diantaranya adalah : 

a. Bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW 

Salatiga 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga 

terkait penggunaan media internet dalam proses pembelajaran sehingga 

mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi belajar dalam pencapaian 

tujuan pembelajaran. 
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b. Bagi Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi Program 

Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga akan pentingnya 

meningkatkan motivasi belajar mahasiswa dalam berbagai aktivitas 

akademiknya. Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga 

diharapkan dapat mendukung terselenggaranya proses pembelajaran yang 

interaktif dengan menggunakan media internet.  

c. Bagi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (UKSW Salatiga) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan dan bahan 

pertimbangan bagi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (UKSW 

Salatiga) dalam mengambil keputusan praktis terkait peningkatan mutu 

pendidikan. UKSW Salatiga diharapkan dapat memberikan kontribusi 

nyata dalam penerapan ilmu pengetahuan dengan melalukan perbaikan 

layanan pendidikan, termasuk kemudahan bagi mahasiswa dalam 

menggunakan media internet dilingkungan kampus.  

 

E. Keterbatasan masalah 

Peneliti menyadari ada banyak keterbatasan dalam penelitian ini. Diantaranya 

pengambilan sampel yang hanya pada mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga Tahun angkatan 2008-2010 yang ditentukan 

jumlahnya. Peneliti juga membatasi lingkup penelitian hanya pada pengaruh 

motivasi belajar terhadap penggunaan media internet di kalangan mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga. 
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