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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pengumpulan data yang telah dilakukan selama bulan Februari 2012 yaitu 

dimulai pada tanggal 11 Februari 2012 sampai dengan 28 Februari 2012 telah 

diperoleh data dan telah dianalisis untuk disajikan dalam hasil penelitian dan 

pembahasan sesuai tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap penggunaan media internet di 

kalangan mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga 

tahun angkatan 2008-2010.  

 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

Pengumpulan data dilakukan pada mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga Tahun angkatan 2008-2010 sejumlah 184 

mahasiswa yang menjadi populasi pada penelitian ini. Peneliti akan mengambil 

sampel sebagai sumber data yang dapat mewakili seluruh populasi sehingga 

memudahkan peneliti dalam pengumpulan data. Teknik sampling pada penelitian 

ini adalah Proportionate Stratified Random Sampling yang tepat digunakan untuk 

populasi yang mempunyai anggota tidak homogen dan berstrata secara 

proporsional. Pengambilan sampel pada tingkat kesalahan 5% diharapkan dapat 

memberikan taraf kepercayaan hingga 95%. Menurut Riduwan dan Engkos 

Achmad Kuncoro (2008 : 44) terdapat teknik pengambilan sampel untuk populasi 
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yang berstrata secara proporsional menggunakan rumus dari Taro Yamane sebagai 

berikut :  

.  = /
/0123�4

 

.  = 456
4560(78)23�4

 

.  = ��-*�� = ��- 

Keterangan : 

. = jumlah sampel 

9 = jumlah populasi 

:; = presisi yang ditetapkan 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa sampel penelitian dari 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga tahun 

angkatan 2008-2010 sejumlah 126 mahasiswa.  

1. Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Tahun Angkatan 

Peneliti telah mengedarkan kuesioner (angket) sejumlah 126 angket kepada 

126 mahasiswa dan hingga akhir bulan Februari 2012 telah terkumpul kuesioner 

(angket) sejumlah 94 angket yang berasal dari 94 mahasiswa. Peneliti menetapkan 

94 mahasiswa tersebut sebagai sampel penelitian yang akan dianalisis lebih lanjut 

agar dapat diketahui pola pengaruh dari variabel motivasi belajar (X) terhadap 

variabel penggunaan media internet (Y). Sampel penelitian dari mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga tahun angkatan 2008-

2010 ditunjukkan pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 4.1 

Prosentase Jumlah Sampel Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi 

FKIP-UKSW Salatiga Tahun angkatan 2008-2010 

��� ������	�
������ ����������������� @ ���������(8)�
�� ����� ��� ��*���
�� ����� ��� ��*�-�
�� ����� ��� ��*���

������������ ��� ���*���

Pada tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah sampel penelitian yang 

akan di analisis sejumlah 94 mahasiswa. Prosentase jumlah sampel berdasarkan 

tahun angkatan yaitu mahasiswa tahun angkatan 2008 sejumlah 29 mahasiswa 

dengan prosentase sebesar 30,85%, mahasiswa tahun angkatan 2009 sejumlah 37 

mahasiswa dengan prosentase sebesar sebesar 39,36% dan mahasiswa tahun 

angkatan 2009 sejumlah 28 mahasiswa dengan prosentase sebesar sebesar 

29,79%. Data yang diperoleh sejumlah 94 angket akan diolah agar dapat diketahui 

makna dari data yang berhasil dikumpulkan.  

2. Jumlah Mahasiswa Berdasarkan IPK (Indeks Prestasi Komulatif) 

Sampel penelitian berasal dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi 

FKIP-UKSW Salatiga tahun angkatan 2008-2010 sejumlah 94 mahasiswa yang 

memiliki motivasi belajar berbeda antara satu dengan yang lain, hal tersebut akan 

memberikan pengaruh berbeda terhadap penggunaan media internet oleh 

mahasiswa. Pada penelitian ini, IPK mahasiswa memang tidak secara langsung 

berpengaruh terhadap penggunaan media internet, namun kiranya perlu diketahui 

jumlah mahasiswa berdasarkan IPK agar diperoleh gambaran singkat mengenai 

prestasi akademik mahasiswa yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.1.1 

Prosentase Jumlah Mahasiswa Berdasarkan IPK (Indeks Prestasi Komulatif) 

��� ?��� B���?@&� ���������������� @ ���������(8)�
�� �*���U��*��� �� �*�-�
�� �*���U��*��� ��� ��*���
�� �*���U��*��� ��� ��*-��
�� �*���U��*��� ��� ��*���
�� �*���U��*-�� -� -*���

������������ ��� ���*���

Pada tabel 4.1.1 diperoleh informasi mengenai prosentase jumlah mahasiswa 

berdasarkan IPK yaitu pada interval IPK 2,10 – 2,40 sejumlah 4 mahasiswa 

dengan prosentase sebesar 4,26%, jumlah mahasiswa yang masuk pada interval 

IPK 2,40 – 2,70 sejumlah 19 mahasiswa dengan prosentase sebesar 20,21%, 

jumlah mahasiswa yang masuk pada interval IPK 2,70 – 3,00 sejumlah 19 

mahasiswa dengan prosentase sebesar 43,62%, jumlah mahasiswa yang masuk 

pada interval IPK 3,00 – 3,30 sejumlah 24 mahasiswa dengan prosentase sebesar 

25,53%, dan jumlah mahasiswa yang masuk pada interval IPK 3,30 – 3,60 

sejumlah 19 mahasiswa dengan prosentase sebesar 6,38%.  

 

B. Hasil Penelitian 

Pada hasil penelitian ini akan disajikan hasil analisis data atas data yang telh 

dikumpulkan untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap penggunaan 

media internet di kalangan mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-

UKSW Salatiga Tahun angkatan 2008-2010. Peneliti pada awalnya akan menguji 

validitas dan reliabilitas instrumen penelitian agar hasil penelitian juga valid dan 

reliabel. Pengujian validitas atas instrumen nontest yang hanya mengukur sikap 
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tanpa ada jawaban “benar dan salah” namun bersifat “positif dan negatif” cukup 

memenuhi validitas konstruksi. Pengujian validitas konstruksi dilakukan dengan 

analisis faktor yaitu mengkorelasikan antara skor item instrumen dalam suatu 

faktor dan mengkorelasikan skor faktor dengan skor total. Sedangkan pengujian 

reliabilitas instrumen dilakukan dengan menganalisis konsistensi item-item yang 

ada pada instrumen dengan menggunakan rumus alpha (�). Instrumen yang telah 

dinyatakan valid dan reliabel dapat digunakan untuk pengumpulan data yang 

hasilnya diuji normalitasnya untuk memenuhi asumsi dalam uji normalitas dan uji 

linieritas hubungan antarvariabel. Tahap berikutnya yaitu menganalisis data 

dengan analisis regresi sederhana untuk mengetahui pola pengaruh dari motivasi 

belajar (X) terhadap penggunaaan media internet (Y) dengan menganalisis 

signifikansi hasil regresi berdasarkan hipotesis yang diajukan. Berdasarkan hasil 

perhitungan regresi sederhana akan diperoleh informasi signifikan atau tidaknya 

hipotesis yang diajukan melalui uji hipotesis.  

1. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

a. Uji Validitas Instrumen 

Validitas instrumen perlu diuji agar dapat dilihat sejauh mana instrumen itu 

mampu mengukur variabel yang diteliti. Pada dasarnya terdapat dua macam 

instrumen, yaitu instrumen yang berbentuk test dan non test. Instrumen pada 

penelitian tentang pengaruh motivasi belajar terhadap penggunaan media internet 

di kalangan mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW 

Salatiga Tahun angkatan 2008-2010 termasuk instrumen nontest karena hanya 

mengukur sikap. Instrumen nontest hanya perlu memenuhi validitas kontruksi 
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(construct validity) agar diperoleh alat ukur yang tepat untuk mengukur faktor-

faktor penelitian sehingga benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Untuk menghitung validitas instrumen digunakan korelasi pearson product 

moment melalui komputer dengan program SPSS 16.0 for windows agar diperoleh 

kemudahan dalam mengkorelasikan antara skor item instrumen dalam suatu faktor 

dan mengkorelasikan skor faktor dengan skor total. Koefisien korelasi (nilai r 

hitung) akan diperbandingkan dengan nilai r kritis agar diperoleh informasi valid 

atau tidak valid item instrumen yang diajukan. Menurut Masrun (1979) dalam 

Sugiyono (2010 : 188), syarat minimum item instrumen dapat dianggap valid 

adalah kalau r = 0,3. Instrumen penelitian dinyatakan valid jika nilai r hitung 

lebih besar dari nilai r kritis (r hitung > r kritis), jika nilai r hitung lebih kecil dari 

nilai r kritis (r hitung > r kritis) maka instrumen penelitian dinyatakan tidak valid. 

Pengujian validitas instrumen penelitian digunakan rumus korelasi pearson 

product moment sebagai berikut : 

�Pxy   = 
QRS<T<�U�(RS<)�(RT<)

VWQRS<2X(RS<)2YWQRT<2X(RT<)2Y
 

Keterangan : 

Pxy = koefisien korelasi 

. = jumlah responden 

Z[ = skor item tertentu 

\[ = skor total (seluruh item) 

Instrumen penelitian tentang pengaruh motivasi belajar terhadap penggunaan 

media internet di kalangan mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-
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UKSW Salatiga Tahun angkatan 2008-2010 terdiri dari 41 item instrumen dengan 

uraian yaitu 27 item instrumen untuk mengukur variabel motivasi belajar (X) dan 

14 item instrumen digunakan untuk mengukur variabel penggunaan media internet 

(Y). Pengujian validitas instrumen dari variabel motivasi belajar (X) digunakan 

korelasi pearson product moment melalui komputer dengan program SPSS 16.0 

for windows. Variabel motivasi belajar memiliki 27 item instrumen yang 

digunakan untuk mengukur dua indikator empiris yaitu motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik. Instrumen penelitian dinyatakan valid jika nilai r hitung lebih 

besar dari nilai r kritis (r hitung > r kritis), jika nilai r hitung lebih kecil dari nilai r 

kritis (r hitung > r kritis) maka instrumen penelitian dinyatakan tidak valid. Hasil 

uji validitas instrumen dari variabel  motivasi belajar ditunjukkan pada tabel 4.2 di 

bawah ini : 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Instrumen Motivasi Belajar 

?��� �>���#� ?��� ���#���>���#�
D�0�0�*�D�0�0�*�D�0�0�*�D�0�0�*�D�0�0�*�D�0�0�*�D�0�0�*��
D�0�0�*� D�0�0�*� D�0�0-*� D�0�0�*� D��0�0�*� D��0�0�*�
D��0�0�*�D��0�0�*�D��0�0�0�

D�0�0�*�D�0�0�*�D�0�0�*�D�0�0-*�D�0�0�*�D�0�0�*�
D�0�0�*�D��0�0�*�D��0�0�*�D��0�0�*�D��0�0�0�

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen di atas, dapat diketahui bahwa 16 

item dari 27 item instrumen variabel motivasi belajar (X) dinyatakan valid yaitu 

item Xi.1.1, Xi.1.2, Xi.1.7, Xi.2.1, Xi.2.2, Xi.2.3, Xi.2.4, Xi.3.3, Xi.3.5, Xi.3.6, Xi.3.7, Xii.1.1, 

Xii.1.2, Xii.2.1, Xii.2.2, dan Xii.3.2.�Item instrumen Xi.1.1, Xi.1.2, Xi.1.7 digunakan untuk 

mengukur sub indikator kemauan belajar, item instrumen Xi.2.1, Xi.2.2, Xi.2.3, Xi.2.4 

digunakan untuk mengukur sub indikator kesenangan belajar dan item instrumen 

Xi.3.3, Xi.3.5, Xi.3.6, Xi.3.7 digunakan untuk mengukur sub indikator kemampuan 
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belajar. Sedangkan item instrumen Xii.1.1, Xii.1.2 digunakan untuk mengukur sub 

indikator perintah dosen, item instrumen Xii.2.1, Xii.2.2 digunakan untuk mengukur 

sub indikator dorongan orang tua, dan item instrumen Xii.3.2 digunakan untuk 

mengukur sub indikator ajakan teman-teman kuliah. Item instrumen variabel 

motivasi belajar (X) yang tidak valid ada 11 item yaitu item�Xi.1.3, Xi.1.4, Xi.1.5, 

Xi.1.6, Xi.3.1, Xi.3.2, Xi.3.4, Xii.1.3, Xii.2.3, Xii.3.1, dan Xii.3.3. 

Pada Hasil uji validitas dengan rumus korelasi pearson product moment yang 

ditunjukkan pada tabel 3.4 diperoleh informasi bahwa 13 item dari 14 item 

instrumen variabel penggunaan media internet (Y) memiliki nilai r hitung lebih 

besar dari nilai r kritis (r hitung > r kritis), artinya item instrumen dinyatakan 

valid. Hasil uji validitas instrumen dari variabel  penggunaan media internet dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Instrumen Penggunaan Media Internet 

?��� �>���#� ?��� ���#���>���#�
K�0�0�*�K�0�0�*�K�0�0�*�K�0�0�*�K�0�0�*�K�0�0�*�
K�0�0�*� K��0�0�*� K��0�0�*� K��0�0�*� K��0�0�*�
K��0�0�*�K��0�0�0�

K�0�0�0�

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa 13 item dari 14 item instrumen variabel 

penggunaan media internet (Y) dinyatakan valid yaitu item Yi.1.1, Yi.1.2, Yi.1.3, 

Yi.2.1, Yi.2.2, Yi.2.3, Yi.2.4, Yii.1.1, Yii.1.2, Yii.1.3, Yii.2.1, Yii.2.2, dan item Yii.2.3. Item 

instrumen Yi.1.1, Yi.1.2, Yi.1.3 digunakan untuk mengukur sub indikator mengetahui 

cara kerja media internet dan item instrumen Yi.2.1, Yi.2.2, Yi.2.3, Yi.2.4 digunakan 

untuk mengukur sub indikator mengetahui kegunaan media internet. Sedangkan 

item instrumen Yii.1.1, Yii.1.2, Yii.1.3 digunakan untuk mengukur sub indikator 
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mengembangkan pengetahuan yang dikuasai dan item instrumen Yii.2.1, Yii.2.2, 

Yii.2.3 digunakan untuk mengukur sub indikator mengembangkan pengetahuan 

yang dikuasai. Item instrumen variabel penggunaan media internet (Y) yang tidak 

valid ada 1 item yaitu item�Yi.1.4. 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat mutlak untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel. Penelitian yang dilakukan 

seseorang sangat terpengaruh oleh kemampuan seseorang dalam menggunakan 

instrumen untuk mengukur variabel yang diteliti. Instrumen yang reliabel akan 

menghasilkan data yang sama walaupun digunakan beberapa kali untuk mengukur 

obyek yang sama. Peneliti telah menyusun sendiri 41 item instrumen penelitian 

untuk mengukur tiap variabel yang ada yaitu 14 instrumen untuk mengukur 

variabel penggunaan media internet dan 27 item instrumen untuk mengukur 

variabel motivasi belajar. Instrumen yang telah disusun telah diuji validitasnya 

dan berdasarkan uji validitas terdapat 39 item instrumen yang dinyatakan valid. 

Item instrumen yang dinyatakan valid yaitu 14 item instrumen variabel 

penggunaan media internet dan 25 item instrumen variabel motivasi belajar. 

Menurut Sugiyono (2010 : 173), Pengujian reliabilitas instrumen perlu dilakukan 

walaupun instrumen sudah valid agar dalam pengumpulan data dapat 

memberikan hasil penelitian yang valid dan reliabel juga. Untuk itu instrumen 

yang valid akan diuji reliabilitasnya dengan rumus alpha (�) sebagai berikut : 

P11  = ] ^
(^X4)

_] 1- R`a
`b
_ 
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Keterangan : 

P11 = reliabilitas instrumen 

c = jumlah item dalam instrumen 

Rd<� = jumlah varians butir 

de = varians total 

Berdasarkan rumus alpha (�) di atas, akan dilakukan pengujian reliabilitas 

instrumen dari variabel motivasi belajar (X) dan variabel penggunaan media 

internet (Y). Instrumen variabel motivasi belajar yang akan diuji reliabilitasnya 

berjumlah 27 item yang hasilnya akan dikonsultasikan dengan nilai r product 

moment pada taraf signifikansi 5% dan diperoleh nilai r tabel sebesar 0,381. 

Instrumen dikatakan reliabel jika nilai P11 lebih besar dari nilai r tabel (P11 > r 

tabel), dan ketika nilai P11 lebih kecil dari nilai r tabel (P11 < r tabel) maka 

instrumen penelitian dikatakan tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas instrumen dari 

variabel motivasi belajar yang dianalisis melalui komputer dengan program SPSS 

16.0 for windows adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Motivasi Belajar 

 

$���������A�f��EE�I������
f ����I�g��	�,��� ���E����� � ���E�f������

�*����� ��� ��*��

Hasil perhitungan dari rumus alpha (�) pada tabel 4.4 dari instrumen variabel 

motivasi belajar (X) menunjukkan bahwa koefisien korelasi dari instrumen (P11) 

adalah sebesar 0,8320. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa koefisien korelasi 

(P11) dari instrumen variabel motivasi belajar lebih besar dari r tabel (0,8333 > 
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0,381), artinya reliabel. Hasil uji reliabilitas instrumen variabel motivasi belajar 

(X) juga dapat diukur tingkat reliabilitasnya berdasarkan interpretasi reliabilitas 

yang telah ditentukan pada tabel 3.7 dan diperoleh informasi bahwa koefisien 

korelasi dari instrumen variabel motivasi belajar termasuk dalam kategori sangat 

kuat. Hal tersebut ditunjukkan pada koefisien korelasi (P11) sebesar 0,8320 berada 

pada interval koefisien antara 0,80 – 1,000, artinya sangat kuat dan dapat 

digunakan untuk pengumpulan data penelitian. 

Pada variabel penggunaan media internet (Y), item instrumen yang akan diuji 

reliabilitasnya sejumlah 14 item. Item instrumen akan dianalisis menggunakan 

rumus alpha (�) melalui komputer dengan program SPSS 16.0 for windows dan 

koefisen korelasi (P11) yang diperoleh akan dikonsultasikan dengan nilai r product 

moment pada taraf signifikansi 5% yaitu sebesar 0,532. Instrumen dikatakan 

reliabel jika nilai P11 lebih besar dari nilai r tabel (P11 > r tabel), dan ketika nilai P11 

lebih kecil dari nilai r tabel (P11 < r tabel) maka instrumen penelitian dikatakan 

tidak reliabel. Hasil perhitungan uji reliabilitas instrumen dari variabel 

penggunaan media internet dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penggunaan Media Internet 

$���������A�f��EE�I������
f ����I�g����,��� ���E����� � ���E�f������

�*����� ��� ��*��

Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa koefisien korelasi (P11) dari instrumen 

variabel penggunaan media internet (Y) sebesar 0,7777. Hasil uji reliabilitas 

selanjutnya dikonsultasikan dengan r tabel sebesar 0,532 agar diperoleh informasi 
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reliabel atau tidak reliabel instrumen penelitian yang disusun. Berdasarkan hasil 

uji reliabilitas di atas, dapat dinyatakan bahwa instrumen variabel penggunaan 

internet adalah reliabel. Hal tersebut terlihat dari koefisien korelasi (P11) lebih 

besar dari r tabel (0,7777 > 0,532), artinya instrumen penelitian dinyatakan 

reliabel. Hasil uji reliabilitas instrumen variabel penggunaan internet (Y) akan 

diukur tingkat reliabilitasnya berdasarkan interpretasi reliabilitas yang telah 

ditentukan pada tabel 3.7 dan diperoleh informasi bahwa koefisien korelasi 

instrumen dari variabel penggunaan media internet termasuk dalam kategori kuat. 

Hal tersebut terlihat dari koefisien korelasi sebesar 0,7777 berada pada interval 

koefisien antara 0,60 – 0,799, artinya kuat dan dapat digunakan untuk 

pengumpulan data penelitian. 

2. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

telah memenuhi asumsi untuk uji normalitas dan uji linieritas hubungan antar 

variabel. Uji normalitas berguna untuk menentukan apakah anggapan normal 

dilanggar secara kasar atau tidak pada suatu data penelitian yang telah 

dikumpulkan. Menurut RK Sembiring (2003 : 5), Data dapat dikatakan memiliki 

distribusi normal jika mempunyai rataan µ dan variansi �2 dengan ketentuan suatu 

distribusi N (µ, �2) sebagai berikut : 

@(m n o p h p m j o)�= �*-��-� O ��*-��(���
������,� I�A����-�8) 

@(m n �o p h p m j �o)�= �*����� O ��*���(���
������,� I�A������8)  

@(m n �o p h p m j �o)�= �*-��-� O ��*����(���
������,� I�A������*�8) 
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Berdasarkan hasil perhitungan sampel penelitian pada tingkat kesalahan 5% 

yang ditunjukkan pada tabel 4.1 diperoleh sampel penelitian sejumlah 94 

mahasiswa. Penentuan sampel dengan tingkat kesalahan 5% diharapkan dapat 

memberikan kepercayaan sebesar 95% dan hasil yang diperoleh akan memberikan 

gambaran dan kesimpulan yang sesuai dengan karakteristik populasi. Setelah 

instrumen penelitian di edarkan, diperoleh data sejumlah 94 angket yang telah 

diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data berikutnya yaitu menguji 

normalitas data sesuai ketentuan distribusi N(µ, �2) pada tingkat kesalahan 5% 

yaitu @(�n �o p h p �j �o). Pengujian normalitas data menggunakan 

perhitungan statistic descriptif melalui komputer dengan program SPSS 16.0 for 

windows. Hasil perhitungan statistic descriptif akan dikonsultasikan dengan 

ketentuan distribusi yang ditentukan @(�n �o p h p �j �o). Jika hasil analisis 

data dengan statistic descriptif sesuai dengan ketentuan distribusi, maka data 

dinyatakan berdistribusi normal. Jika diperoleh ketidaksesuaian antara hasil 

perhitungan statistic descriptif dengan ketentuan distribusi maka data dinyatakan 

tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas data dari instrumen variabel 

motivasi belajar (X) dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini : 

Tabel 4.6 

Uji Normalitas Data Variabel Motivasi Belajar 

+��I �,��B����������I��

�

��

��������I�
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Dari tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa nilai skewness statistic adalah 

sebesar 0,018 dengan standar eror sebesar 0,249, sedangkan nilai kurtosis statistic 

adalah sebesar -0,130 dengan standar eror sebesar 0,493. Analisis data dilakukan 

dengan membagi nilai skewness-kurtosis statistic dengan nilai standar erornya. 

Analisis data pada skewness statistic menunjukkan nilai X sebesar 0,072 dan pada 

kurtosis statistic diperoleh X sebesar -0,263. Hasil perhitungan statistic descriptif 

selanjutnya akan dikonsultasikan dengan ketentuan distribusi dan diperoleh 

informasi bahwa instrumen variabel motivasi belajar (X) masih sesuai dengan 

ketentuan distribusi P(�n �o p l p �j �o), artinya data dinyatakan 

berdistribusi normal. Pada pada tabel 4.6 juga diperlihatkan bahwa untuk N 

sebesar 94 diperoleh rata-rata (mean) sebesar 58,393, simpangan baku (standar 

deviasi) sebesar 6,124, skor minimun dari data variabel penggunaan media 

internet sebesar 43 dan skor maksimum dari data variabel penggunaan media 

internet adalah sebesar 72.  

Uji normalitas data untuk instrumen variabel penggunaan media internet (Y) 

juga menggunakan perhitungan statistic descriptif yang hasilnya akan 

dikonsultasikan dengan ketentuan distribusi yang ditentukan @(�n �o p h p

� j �o). Jika hasil analisis data dengan statistic descriptif sesuai dengan 

ketentuan distribusi, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Jika diperoleh 

ketidaksesuaian antara hasil perhitungan statistic descriptif dengan ketentuan 

distribusi maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas 

data dari instrumen variabel penggunaan media internet (Y) melalui  komputer 

dengan program SPSS 16.0 for windows adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.7 

Uji Normalitas Data Variabel Penggunaan Media Internet 
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Berdasarkan hasil perhitungan statistic deskriptif pada tabel 4.7 di atas dapat 

dilihat bahwa nilai skewness statistic adalah sebesar -0,123 dengan standar eror 

sebesar 0,249, sedangkan nilai kurtosis statistic adalah sebesar -0,716 dengan 

standar eror sebesar 0,493. Analisis data dilakukan dengan membagi nilai 

skewness-kurtosis statistic dengan nilai standar erornya. Analisis data pada 

skewness statistic menunjukkan nilai Y sebesar -0,493 dan pada kurtosis statistic 

diperoleh Y sebesar -1,452. Selanjutnya hasil perhitungan statistic descriptif akan 

dikonsultasikan dengan ketentuan distribusi dan diperoleh informasi bahwa 

instrumen variabel penggunaan media internet (Y) masih sesuai dengan ketentuan 

distribusi P(�n �o p l p �j �o), artinya data dinyatakan berdistribusi normal. 

Pada pada tabel 4.7 juga dapat dilihat bahwa untuk N sebesar 94 diperoleh rata-

rata (mean) sebesar 54,223, simpangan baku (standar deviasi) sebesar 5,046, skor 

minimun sebesar 43 dan skor maksimum dari data variabel penggunaan media 

internet adalah sebesar 65. Berdasarkan hasil perhitungan statistic deskriptif dari 

instrumen variabel motivasi belajar (X) dan variabel penggunaan media internet 

(Y) diperoleh kesimpulan bahwa data kedua variabel berdistribusi normal. Oleh 

karena itu penggunaan statistik parametris untuk melakukan analisis regresi 

sederhana dan pengujian hipotesis dapat dilanjutkan. 
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3. Analisis Regresi Sederhana 

Menurut Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro (2008 : 83), regresi adalah 

suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin 

terjadi dimasa yang akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang 

yang dimilki agar kesalahannya dapat diperkecil. Analisis regresi yang dilakukan 

pada penelitian ini ingin memprediksi/meramalkan perubahan yang terjadi pada 

variabel penggunaan media internet (Y) apabila variabel motivasi belajar (X) 

dimanipulasi (diubah-ubah). Data penelitian yang telah diuji validitas, reliabilitas 

dan normalitasnya akan dianalisis menggunakan analisis regresi sederhana untuk 

mengetahui pola pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat dalam 

penelitian. Pola pengaruh yang ingin diketahui pada penelitian ini adalah 

pengaruh variabel motivasi belajar (X) terhadap variabel penggunaan media 

internet (Y). Analisis regresi sederhana menggunakan teknik analisis regresi linier 

satu variabel yang akan menghasilkan koefisien regresi antara variabel bebas dan 

variabel terikat. Menurut Sugiyono (2010 : 262), secara umum persamaan regresi 

sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut : 

h’   = i j kl 

Keterangan : 

h’  = nilai yang diprediksikan 

i = konstanta atau bila harga X = 0 

k = koefisien regresi 

l = nilai variabel independen 
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Analisis data menggunakan komputer dengan program SPSS 16.0 for windows 

dan hasil analisis regresi yang diperoleh akan dikonsultasikan dalam persamaan 

regresi sederhana agar dapat digunakan untuk memprediksi tinggi rendahnya nilai 

variabel penggunaan media internet (Y) ketika dilakukan manipulasi atas variabel 

motivasi belajar (X). Untuk mengetahui hasil nalisis regresi dari pengaruh 

motivasi belajar terhadap penggunaan media internet dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel 4.8 

Hasil Analisis Regresi Pengaruh Motivasi Belajar  

Terhadap Penggunaan Media Internet 
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Hasil analisis regresi pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa konstanta pada 

kolom B sebesar 40,284 dan koefisien regresi variabel motivasi pada kolom Beta 

sebesar 0,290. Hasil analisis regresi tersebut berikutnya dikonsultasikan dalam 

persamaan regresi sederhana sebagai berikut : 

h’   = i j kl 

h’   = ��*��� j �*���l 

Persamaan regresi di atas dapat digunakan untuk menunjukkan pola pengaruh 

variabel motivasi belajar (X) terhadap variabel penggunaan media internet (Y). 

Konstanta sebesar 40,284 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari 
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variabel motivasi belajar (X), maka nilai dari variabel penggunaan media internet 

(Y) adalah 40,284. Sedangkan koefisien b menunjukkan koefisien arah regresi 

atas setiap perubahan variabel motivasi belajar (X) sebesar 1 unit akan 

mengakibatkan perubahan rata-rata variabel penggunaan media internet (Y). 

Perubahan dapat dikatakan sebagai penambahan jika b bertanda positif (tanda +) 

dan ketika b bertanda negatif (tanda -) maka perubahan merupakan penurunan. 

Pada persamaan regresi sederhana di atas, diperoleh koefisien regresi (b) sebesar 

0,290 menyatakan bahwa setiap kali variabel motivasi belajar (X) mengalami 

penambahan (karena tanda +) maka rata-rata variabel penggunaan media internet 

(Y) akan bertambah sebesar 0,290.  

Motivasi belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-

UKSW Salatiga Tahun angkatan 2008-2010 memiliki pengaruh positif terhadap 

penggunaan media internet. Ketika motivasi belajar bertambah, maka penggunaan 

media internet juga akan meningkat. Besarnya peningkatan penggunaan media 

internet tiap motivasi belajar bertambah 1 unit adalah sebesar 0,290. Berdasarkan 

prosentase jumlah mahasiswa berdasarkan IPK pada tabel 4.1.1 akan dapat 

memperjelas pengaruh positif motivasi belajar terhadap penggunaan media 

internet. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga 

Tahun angkatan 2008-2010 yang memiliki IPK di atas 2,70 (> 2,70) berjumlah 71 

mahasiswa, sedangkan sisanya sejumlah 23 memiliki IPK di bawah 2,70 (< 2,70). 

Mahasiswa yang memiliki IPK di bawah 2,70 (< 2,70) perlu meningkatkan 

motivasi belajarnya dengan belajar lebih giat dan menyelesaian tugas-tugas 

perkuliahan dengan baik. Media internet dapat memberikan kemudahan kepada 
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mahasiswa dalam menjalankan aktivitas belajarnya. Untuk itu penggunaan media 

internet akan meningkat dan diperoleh kejelasan bahwa motivasi belajar memiliki 

pengaruh positif terhadap penggunaan media internet dengan koefisien regresi 

sebesar 0,290. 

Pola pengaruh variabel motivasi (X) terhadap variabel penggunaan media 

internet (Y) juga dapat dilihat dari uji t untuk menguji signifikansi konstanta dan 

variabel penggunaan media internet. sedangkan kriteria uji koefisien regresi dari 

variabel motivasi belajar terhadap penggunaan media internet adalah sebagai 

berikut : 

H0 : �  = 0, artinya tidak ada pengaruh signifikan motivasi belajar terhadap 

penggunaan media internet di kalangan mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga 

H1 : �1 > 0, artinya ada pengaruh signifikan motivasi belajar terhadap 

penggunaan media internet di kalangan mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga 

 Berdasarkan kriteria uji koefisien regresi di atas, akan diketahui signifikansi 

regresi sederhana dengan membandingkan antara nilai probabilitas 0,05 dengan 

nilai probabilitas ��
0�  Menurut Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro (2008 : 

95), ketentuan dalam uji signifikansi regresi sederhana adalah sebagai berikut : 

a. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas ��
�

atau (0,05 < ��
 ), maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya tidak signifikan  

b. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas ��
�

atau (0,05 > ��
 ), maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya signifikan 
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Pada tabel 4.8 diketahui bahwa pada kolom ��
 (signifikan) diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,005, dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, 

artinya signifikan. Hal tersebut terlihat dari besarnya nilai probabilitas 0,05 lebih 

besar atau sama dengan nilai probabilitas ��
� atau (0,05 > 0,005). Hasil uji 

signifikansi regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan motivasi belajar 

terhadap penggunaan media internet. Mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga Tahun angkatan 2008-2010 memiliki motif 

tersendiri dalam menggunakan media internet. Motivasi belajar yang dimiliki 

akan mengarahkan perilaku mahasiswa pada penggunaan media internet dalam 

mencari berbagai informasi pendidikan. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian 

pada tabel 4.1.1 diperoleh informasi bahwa 6 mahasiswa dari 94 mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga Tahun angkatan 2008-

2010 memiliki IPK antara 3,30 – 3,60. Mahasiswa yang memperoleh nilai IPK 

tinggi memiliki kecenderungan bermotivasi belajar tinggi pula. Mahasiswa 

tersebut akan berusaha belajar dengan giat dan mencari berbagai informasi 

pendidikan yang mendukung materi perkuliahan yang diambil. Mahasiswa akan 

menggunakan media internet yang memberikan kemudahan baginya dalam 

penelusuran berbagai artikel-artikel ilmiah maupun jurnal-jurnal elektronik dalam 

penyelesaiaan tugas-tugas perkuliahan. Hal tersebut lebih memperjelas adanya 

pengaruh signifikan motivasi belajar terhadap penggunaan media internet di 

kalangan mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga 

Tahun angkatan 2008-2010. 
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Analisis data pada tahap berikutnya yaitu analisis koefisien determinasi. 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar prosentase 

sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel 

dependen. Jika nilai koefisien determinasi mendekati 1, maka dapat dikatakan 

semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel independen 

terhadap variabel dependen.  Sebaliknya jika koefisien determinasi mendekati 0 

maka semakin lemah variasi variabel independen menerangkan variabel dependen 

sangat terbatas. Analisis data menggunakan komputer dengan program SPSS 16.0 

for windows untuk mengetahui besarnya prosentase sumbangan pengaruh 

motivasi belajar (X) terhadap penggunaan media internet (Y) yang ditunjukkan 

pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.9 

Koefisien Determinasi Pengaruh Motivasi Belajar  

Terhadap Penggunaan Media Internet 
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Pada tabel 4.9 di atas, dapat dilihat bahwa koefisien determinasi pada kolom R 

sebesar 0,290. Koefisien determinasi sebesar 0,290 cenderung mendekati 0 (1 – 

0,290 = 0,710), maka dapat dikatakan variabel motivasi belajar (X) memiliki 

variasi kurang kuat dan terbatas dalam menerangkan variabel penggunaan media 

internet (Y). Koefisien determinasi sebesar 0,290 juga menyatakan bahwa 

besarnya prosentase sumbangan pengaruh variabel motivasi belajar (X) terhadap 
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variabel penggunaan internet (Y) adalah 29%. Sedangkan sisanya yaitu 71% 

(100% - 29%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam 

penelitian ini seperti faktor lingkungan belajar, faktor teknologi, faktor pengajar, 

IPK, dan lain sebagainya. 

4. Uji Hipotesis 

Secara statistik hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaaan 

populasi (parameter) yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang 

diperoleh dari sampel penelitian (statistik). Uji hipotesis dimaksudkan untuk 

menguji jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dengan menguji 

hipotesis nol (H0) dari hipotesis yang diajukan. Menurut Emory (1985) dalam 

Sugiyono (2010 : 224), the null hypothesis is used for testing. It is statement that 

no different exists between the parameter and statisric being compared. Jadi 

hipotesis nol (H0) merupakan pernyataan tidak adanya pengaruh antara parameter 

dan statistik (sampel penelitian) dan hipotesis alternatif (H1) menyatakan adanya 

pengaruh antara parameter dan statistik. Adapun hipotesis pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Hipotesis Statistik : 

H0 : �  = 0, artinya tidak ada pengaruh positif dan signifikan motivasi belajar 

terhadap penggunaan media internet di kalangan mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga. 

H1 : �1 > 0, artinya ada pengaruh positif dan signifikan motivasi belajar terhadap 

penggunaan media internet di kalangan mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga. 
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Uji hipotesis dilakukan dengan uji statistik dengan uji t untuk mengetahui 

signifikansi antara konstanta dengan variabel penggunaan media internet yang 

dilakukan dengan membandingkan antara nilai probabilitas 0,05 dengan nilai 

probabilitas ��
�dan membandingkan tx dengan t tabel pada dk 120 (n – 2) dan 

taraf kesalahan 5 %, dengan perhitungan uji t sebagai berikut : 

sx = 
tu

vwu
 

sx = �*��� 

Berdasarkan tabel 4.8 dalam analisis regresi sederhana melalui komputer 

dengan program SPSS 16.0 for windows diperoleh tx sebesar 2,903 dengan nilai 

probabilitas ��
�sebesar 0,005. Nilai tx akan diperbandingkan dengan nilai t tabel 

pada dk 120 (n – 2) dan taraf kesalahan 5% sebesar 1,658 dengan nilai 

probabilitas sebesar 0,05. Menurut Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro (2008 

: 95), kaidah keputusan dalam uji hipotesis adalah sebagai berikut : 

a. Jika nilai tx < nilai t tabel dengan nilai probabilitas (0,05 < ��
 ), maka H0 

diterima dan H1 ditolak, artinya tidak signifikan  

b. Jika nilai tx > nilai t tabel dengan nilai probabilitas (0,05 > ��
 ), maka H0 

ditolak dan H1 diterima, artinya signifikan 

Berdasarkan kaidah keputusan di atas, dapat dilihat bahwa nilai tx lebih besar 

dari nilai t tabel (2,903�> 1,658) dan diperoleh nilai probabilitas 0,05 lebih besar 

atau sama dengan nilai probabilitas ��
� (0,05 > 0,005) maka H0 ditolak dan H1 

diterima, artinya signifikan. Jadi diperoleh kesimpulan bahwa ada pengaruh 

positif dan signifikan motivasi belajar terhadap penggunaan media internet di 

kalangan mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga. 
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Untuk menggambarkan daerah penerimaan H1 dengan nilai tx sebesar 2,903�yang 

dibandingkan dengan nilai t tabel  sebesar 1,658 pada taraf kesalahan 5 % uji dua 

pihak dan dk 120 (n – 2), dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini : 

Gambar 4.1 

Uji Signifikansi Koefisien Regresi dengan Uji Dua Pihak 

      
      
      

Daerah     Daerah 
Penerimaan     Penerimaan 

H1     H0 
      
 

� 0,05       
� 0,05  

        
      
      
      
 -2,90 -1,67   1,67 2,90  

Berdasarkan gambar 4.1 di atas, dapat dilihat nilai tx sebesar 2,903� berada 

pada daerah penerimaan H1, dapat dinyatakan hipotesis nol (H0) ditolak dan 

hipotesis alternatif (H1) yang menyatakan ada pengaruh positif dan signifikan 

motivasi belajar terhadap penggunaan media internet di kalangan mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga diterima. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa koefisien regresi sebesar 0,290 adalah signifikan, artinya ada 

pengaruh positif dan signifikan motivasi belajar terhadap penggunaan media 

internet di kalangan mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-

UKSW.  
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C. Pembahasan 

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. Mengacu pada 

perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh motivasi belajar terhadap penggunaan media internet di kalangan 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga. Variabel 

dalam penelitian antara lain variabel penggunaan media internet (Y) dan variabel 

motivasi belajar (X). Variabel penggunaan media internet memiliki dua indikator 

empiris yaitu mengenal media internet dan mengoperasikan media internet. 

sedangkan variabel motivasi belajar memiliki dua indikator empiris yaitu motivasi 

intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

Analisis data dilakukan dengan analisis regresi sederhana melalui komputer 

dengan program SPSS 16.0 for windows untuk menunjukkan pola pengaruh 

variabel motivasi belajar terhadap penggunaan media internet. Berdasarkan 

analisis regresi pada tabel 4.8 diperoleh persamaan regresi yaitu Y’  = 40,284 + 

0,290X. Konstanta sebesar 40,284 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan 

nilai dari variabel motivasi belajar (X), maka nilai dari variabel penggunaan 

media internet adalah 40,284. Persamaan regresi juga menunjukkan bahwa pola 

pengaruh variabel motivasi belajar terhadap penggunaan media internet adalah 

positif. Hal tersebut dapat dilihat dari arah regresi dari koefisien b sebesar 0,290 

yang bertanda positif (tanda +), artinya setiap perubahan variabel motivasi belajar 

(X) sebesar 1 unit akan mengakibatkan perubahan rata-rata variabel penggunaan 
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media internet (Y) dengan penambahan sebesar 0,290. Sumber penggerak 

motivasi belajar mahasiswa adalah motivasi intrinsik berkaitan dengan motivasi 

yang timbul dari dalam diri mahasiswa tanpa adanya pengaruh dari luar, 

sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan dorongan atas perilaku belajar 

mahasiswa karena pengaruh dari luar. Menurut 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. Motivasi intrinsik yang ada dalam diri mahasiswa tidak 

muncul begitu saja, ada beberapa hal yang mempengaruhi  dan dapat dijadikan 

analisis tindakan guna mencapai tujuan pembelajaran.  

Berdasarkan tabel 4.1.1 dapat dilihat bahwa mahasiswa Program Studi 

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

memiliki IPK di bawah 2,70 (< 2,70) berjumlah 23 mahasiswa. Mahasiswa yang 

memiliki IPK rendah merasa terjadi ketidakseimbangan antara yang diperoleh dan 

yang diharapkan. Muncul dorongan dari mahasiswa untuk mengubah perilaku 

belajar maupun cara belajarnya agar IPK yang diperoleh meningkat. Dorongan 

yang muncul dari dalam diri mahasiswa tanpa adanya pengaruh dari orang lain 

itulah yang dinamakan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik mahasiswa akan 

meningkat jika mahasiswa memiliki kemauan belajar tinggi berkaitan dengan 

pemanfaatan waktu luang untuk belajar, keinginan memiliki prestasi dalam 

belajar, dan memiliki minat belajar tinggi. Motivasi intrisik mahasiswa juga dapat 

ditingkatkan dengan meningkatkan kesenangan belajar berkaitan dengan sikap 

penuh perhatian dan pemusatan perhatian pada pembelajaran yang sedang 
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berlangsung. Kemampuan belajar yang tinggi juga diperlukan agar motivasi 

intrinsik mahasiswa dapat meningkat, berkaitan dengan semangat dalam 

menjalankan aktivitas belajar, kesiapan dalam menghadapai setiap tantangan 

dalam mencapai tujuan pembelajaran dan adanya dorongan yang kuat dalam 

menjalankan aktivitas belajar. 

Motivasi belajar juga dapat muncul karena adanya dorongan dari luar diri 

mahasiswa yang dinamakan motivasi ekstrinsik. Pada tabel 4.1.1 juga 

menunjukkan bahwa mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-

UKSW Salatiga Tahun angkatan 2008-2010 yang memiliki IPK di atas 2,70 (> 

2,70) berjumlah 71 mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki nilai IPK tinggi tidak 

sepenuhnya memiliki dorongan kuat dalam dirinya. Motivasi belajar yang 

dimiliki dipengaruhi adanya dorongan dari dosen, dorongan orang tua ataupun 

ajakan teman kuliah. Melihat teman-teman kuliah yang memiliki tinggi, 

mahasiswa yang memiliki IPK di bawah 2,70 (< 2,70) akan berusaha mengikuti 

cara belajarnya maupun bersahabat dengan mereka yang berhasil dalam 

belajarnya. Mahasiswa akan terdorong mengikuti perilaku belajar dan cara belajar 

temannya, mencari berbagai informasi pendidikan sesuai mata kuliah yang 

diambil dan mengerjakan tugas-tugas perkuliahan dengan sebaik mungkin. Media 

internet memiliki kemampuan dalam memperkaya wawasan yang dimiliki 

mahasiswa, mengembangkan pengetahuan yang telah dikuasai dan memberikan 

kejelasan terhadap materi perkuliahan yang sedang dipelajari. Mahasiswa juga 

dapat menggunakan internet untuk berbagi ilmu pengetahuan dengan pengguna 

lain tanpa dibatasi ruang dan waktu. Berbagai kelebihan yang dimiliki media 
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internet memungkinkan berubahnya motivasi ekstrinsik menjadi motivasi 

intrinsik sehingga mahasiswa menyadari pentingnya belajar dan berusaha belajar 

dengan sungguh-sungguh tanpa dipengaruhi oleh perintah dosen, dorongan orang 

tua dan ajakan teman kuliah. Diperoleh kesimpulan bahwa memang ada pengaruh 

positif motivasi belajar terhadap penggunaan media internet di kalangan 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga dengan 

koefisien regresi sebesar 0,290. 

Pada tabel 4.8 juga memberikan informasi mengenai signifikansi koefisien 

regresi dengan uji t yang diperoleh dengan membandingkan nilai tx dengan nilai t 

tabel pada dk 120 (n – 2) dan taraf kesalahan 5%. Nilai tx regresi sederhana 

sebesar 2,903�dengan nilai probabilitas ��
 sebesar 0,005 setelah dibandingkan 

dengan nilai t tabel sebesar 1,658 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 

0,05 menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya koefisien regresi 

adalah signifikan. Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa nilai tx lebih besar 

dari nilai t tabel (2,903�> 1,658) dan diperoleh nilai probabilitas 0,05 lebih besar 

atau sama dengan nilai probabilitas ��
�(0,05 > 0,005). Jadi diperoleh kesimpulan 

bahwa ada pengaruh signifikan motivasi belajar terhadap penggunaan media 

internet di kalangan mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-

UKSW Salatiga.  

Mahasiswa yang telah memiliki motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik 

akan mengarahkan dirinya pada kemampuan mengaktualisasikan diri. Menurut 

Maslow dalam Dimyati dan Mudjiono (2009 : 92), ciri-ciri orang yang mampu 

mengaktualisasikan diri diantaranya : (a) berkemampuan mengamati suatu 
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realitas secara efisien, apa adanya dan terbatas dari  subjektivitas, (b) dapat 

menerima diri sendiri dan orang lain secara wajar, (c) berperilaku spontan, 

sederhana, dan wajar, (d) terpusat pada masalah dan tugasnya, (e) memiliki 

kebutuhan privasi atau kemandirian yang tinggi, (f) memiliki kebebasan dan 

kemandirian terhadap lingkungan dan kebudayaannya, (g) dapat mengalami 

pengalaman puncak yang terwujud dalam kreativitas, penemuan, kegiatan 

intelektual atau persahabatan, (h) memiliki rasa keterikatan, solidaritas 

kemanusiaan yang tinggi, (i) dapat menjalin hubungan pribadi yang wajar, (j) 

memiliki watak terbuka dan bebas prasangka, (k) memiliki standar kesusilaan 

yang tinggi, (l) memiliki rasa humor terpelajar, (m) memiliki kreativitas dalam 

bidang kehidupan, dan (n) memiliki otonomi tinggi. Motivasi belajar yang telah 

mengalami peningkatan akan mengarahkan pada dorongan untuk memelihara 

semangat belajarnya hingga tujuan tercapai. Dorongan yang muncul pada diri 

mahasiswa akan mengarahkan tingkah laku belajarnya pada respons, kekuatan 

pendorong dan penguatan pada kedua penguatan tersebut.  

Mahasiswa akan terdorong mengenal media internet dan mengoperasikan 

media internet yang akan mengarahkan perilaku belajar mahasiswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan merupakan pemberi arah pada perilaku 

belajar, tanpa adanya tujuan mahasiswa tidak akan terarah perilakunya karena 

banyaknya pengaruh lingkungan yang menghambat tercapainya harapan tersebut. 

Pengunaan media internet akan memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam 

menjalankan aktivitas belajarnya baik dalam penyelesaian tugas-tugas 

perkuliahan, kemudahan dalam membandingkan, mencari kejelasan serta 
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memperoleh pemahaman mendalam atas materi perkuliahan melalui penelusuran 

jurnal-jurnal elektronik maupun berbagai artikel ilmiah. Menurut Jamal Ma’ mur 

Asmani (2011 : 188), terdapat beberapa dampak poisitif yang mungkin timbul dari 

penggunaan media internet antara lain : (a) kemudahan dalam memperoleh 

informasi, (b) internet mendukung transaksi operasi bisnis (e-business), (c) 

konektivitas dan jangkauan global, (d) dapat diakses 24 jam,(e)kecepatan dalam 

mendapatkan informasi dan komunikasi,  (f) interaksi dengan pengguna di 

belahan dunia yang lain dapat dilakukan secara fleksibel dan interaktif, (g) 

sebagai media promosi, (h) berbagai aktivitas baru dapat dilakukan secara tepat 

dan efisien. Media internet menjadi sarana penunjang yang sangat penting dalam 

peningkatan mutu pendidikan. Mahasiswa dapat menggunakan media internet 

untuk memperoleh pengetahuan terbaru yang dapat segera diinformasikan secara 

real time maupun berbagi ilmu pengetahuan dengan pengguna lainnya. Media 

internet memiliki jaringan tanpa batas yang di dalamnya terdapat jutaan informasi 

dan memberikan kesempatan bagi para penggunanya untuk saling berinteraksi dan 

bertukar informasi. Penggunaan media internet dapat menciptakan kondisi yang 

memungkinkan mahasiswa memperoleh ketrampilan dan wawasan yang 

memberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas belajarnya.  

Media internet  memiliki banyak kegunaan yang menjadikan media internet 

menjadi media yang sangat penting dalam membantu mahasiswa dalam 

memperoleh pengetahuan terbaru sehingga memungkinkan mahasiswa 

memperoleh keterampilan dan wawasan yang lebih untuk menunjang aktivitas 

belajarnya. Menurut Adryan Fitra (dalam http://debuh.com/berita-uncategorized), 
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mengemukakan kegunaan internet secara lebih spesifik. kegunaan internet untuk 

pendidikan beberapa diantaranya adalah : (a) pencarian informasi pendidikan, (b) 

berbagi ilmu pengetahuan, (c) sarana publikasi pendidikan, dan (d) sarana 

belajar mengajar. Jadi adanya pengaruh yang positif dan signifikan motivasi 

belajar terhadap penggunaan media internet terlihat dari peningkatan dalam 

penggunaan media internet untuk pencarian informasi pendidikan, penggunaan 

media internet oleh mahasiswa dalam berbagi ilmu pengetahuan, penggunaan 

media internet sebagai sarana publikasi pendidikan yang dilakukan mahasiswa 

sebagai pengguna media internet dengan pengguna lainnya dan penggunaan media 

internet sebagai sarana belajar mengajar yang efektif dan efisien karena 

memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam melakukan penelusuran tanpa 

batas atas artikel-artikel ilmiah dan jurnal-jurnal elektronik yang mengarahkan 

perilaku belajar mahasiswa pada arah pencapaian tujuan pembelajaran. Hal 

tersebut dapat dicapai jika mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-

UKSW Salatiga Tahun angkatan 2008-2010 memiliki keinginan untuk 

meningkatkan motivasi belajarnya sehingga perilaku belajar akan mengarah pada 

kesungguhan belajar tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Mahasiswa yang telah 

mengetahui pentingnya belajar akan meningkatkan penggunaan media internet 

yang memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas 

belajarnya. Dengan demikian semakin memperjelas bahwa motivasi belajar 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan media internet di 

kalangan mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga.  
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Pada tabel 4.9 dapat diketahui besarnya prosentase sumbangan pengaruh 

motivasi belajar (X) terhadap penggunaan media internet (Y) adalah sebesar 29%, 

sedangkan sisanya yaitu 71% (100% - 29%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 

yang tidak dibahas dalam penelitian ini seperti faktor lingkungan belajar, faktor 

teknologi, faktor pengajar dan lain sebagainya. Hal tersebut menjelaskan bahwa 

prosentase sumbangan pengaruh dari variabel motivasi belajar memiliki variasi 

yang kurang kuat dan terbatas terhadap variabel penggunaan media internet.  

Menurut Hikmat (2009 : 272), motivasi belajar memiliki tujuan sebagai berikut : 

(a) merangsang seseorang untuk bekerja dengan baik, (b) mendorong seseorang 

untuk bekerja lebih berprestasi, (c) mendorong seseorang untuk bekerja dengan 

penuh tanggung jawab, (d) meningkatkan kualitas kerja, (e) mengembangkan 

produktivitas kerja, (g) menaati peraturan yang berlaku, (h) jera dalam 

melanggar aturan, (i) mengarahkan perilaku untuk mencapai tujuan, dan (j) 

mempertahankan prestasi kerja dan bersaing secara sportif. Prosentase 

sumbangan pengaruh motivasi belajar terhadap penggunaan media internet adalah 

sebesar 29%, hal tersebut menunjukkan motivasi belajar memang merangsang 

mahasiswa dalam melaksanakan aktivitas belajarnya baik dalam menyelesaikan 

tugas-tugas perkuliahan maupun pencarian mendalam terkait materi-materi 

perkuliahan, namun variasi yang dimiliki relatif terbatas.  

Motivasi belajar bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi 

penggunaan media internet di kalangan mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga. Variasi yang kurang kuat dan terbatas sebesar 

29% dari motivasi belajar terhadap penggunaan media  internet akan diperjelas 

98 



cxii 
 

melalui deskripsi hasil penelitian pada tabel 4.1 yang menunjukkan bahwa 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga Tahun 

angkatan 2008-2010 tersebar pada beberapa tingkatan, 30,85% mahasiswa berada 

pada tahun angkatan 2008, 39,26% adalah mahasiswa tahun angkatan 2009 dan 

sisanya 29,79% berada pada tahun angkatan 2010. Mahasiswa yang memiliki 

tingkatan berbeda akan dihadapkan pada mata kuliah dan tugas perkuliahan yang 

berbeda. Hal tersebut dimungkinkan memiliki pengaruh terhadap penggunaan 

media internet. Pada tabel 4.1.1 dapat dilihat prosentase jumlah mahasiswa 

berdasarkan IPK, diperoleh informasi bahwa 24,47% mahasiswa memiliki IPK di 

bawah 2,70, mahasiswa yang memiliki IPK antara 2,70 – 3,00 sebesar 43,62% 

dan sisanya 31,91% memiliki IPK di atas 3,00. Nilai IPK mahasiswa menjadi 

salah satu ukuran prestasi akademik yang diperoleh mahasiswa selama 

menjalankan aktivitas belajarnya. Hal tersebut juga dimungkinkan memiliki 

pengaruh terhadap penggunaan media internet karena nilai IPK yang tinggi 

mungkin saja diperoleh dari beberapa aktivitas belajar yang didukung dengan 

media internet.  
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