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BAB  II 

LANDASAN TEORETIS 

 

Landasan teori dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memberikan 

penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti. Menurut Sugiyono (2010 : 

388), landasan teori berisi teori-teori relevan yang dapat digunakan untuk 

menjelaskan tentang variabel yang diteliti, serta sebagai dasar untuk memberi 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan (hipotesis), dan 

penyusunan instrumen penelitian. Variabel-variabel yang diteliti dapat dijelaskan 

melalui pendefinisian, uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai sumber 

bacaan. Seseorang telah dianggap menguasai teori dan konteks penelitian, apabila 

dapat menjelaskan pengertian, kedudukan dan hubungan antar variabel penelitian 

dengan baik. Peneliti akan menguraikan secara sistematis teori-teori yang 

berkaitan dengan variabel yang diteliti, hasil-hasil penelitian terdahulu yang 

relevan, kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian. 

 

A. Media Internet 

Media internet menjadi sarana penunjang yang sangat penting dalam 

peningkatan mutu pendidikan. Penggunaan media internet dapat menciptakan 

kondisi yang memungkinkan mahasiswa memperoleh pengetahuan, wawasan, dan 

ketrampilan sehingga memberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas 

belajarnya. Media internet memiliki jaringan tanpa batas yang di dalamnya 

terdapat jutaan informasi dan memberikan kesempatan bagi para penggunanya 
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untuk saling berinteraksi dan bertukar informasi. Peneliti akan menguraikan 

secara sistematis teori-teori yang berkaitan dengan variabel penggunaan media 

internet dengan menjelaskan konsep dasar media, pengertian media internet, 

kegunaan media internet, berbagai aplikasi internet, dan dampak penggunaan 

media internet. 

1. Konsep Dasar Media  

Kemajuan teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran yang dilakukan. Proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai 

proses komunikasi yang selalu melibatkan tiga komponen pokok, yaitu komponen 

pengirim pesan (dosen), komponen penerima pesan (mahasiswa) dan komponen 

pesan itu sendiri yang biasanya berupa materi perkuliahan. Secara umum media 

merupakan kata jamak dari “medium” yang berarti perantara atau pengantar. 

Menurut Bovee (1997) dalam Hujair AH. Sanaky (2009 : 3), media adalah alat 

yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Terdapat banyak batasan atau 

pengertian yang dikemukakan para ahli tentang media, diantaranya adalah : 

a. Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (2002 : 136), mengatakan 

bahwa media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau 

penyalur pesan. 

b. Menurut National Education Association (NEA) dalam Hujair AH. 

Sanaky (2009 : 3), media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik 

cetak maupun audio-visual serta  peralatannya. 

c. Menurut Y. Miarso dalam Hujair AH. Sanaky (2009 : 4), media 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang 
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pikiran, perasaan, perhatian dan kemajuan pembelajar sehingga 

dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri 

pembelajarnya. 

d. Menurut Gagne (1970) dalam Hujair AH. Sanaky (2009 : 3), 

mengatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen atau 

sumber belajar dalam lingkungan pembelajar yang dapat 

merangsang pembelajar untuk belajar. 

e. Gerlach dan Ely (1980 : 244) dalam Wina Sanjaya (2006 : 161) 

menyatakan media itu meliputi orang, bahan, peralatan, atau 

kegiatan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa 

memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, peneliti mendefinisikan media 

sebagai segala sesuatu yang meliputi orang, bahan, peralatan atau sumber belajar 

dalam lingkungan pembelajar yang digunakan untuk menyampaikan informasi 

belajar agar dapat merangsang pembelajar untuk belajar. Media menjadi perantara 

dalam proses pembelajaran yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

dalam mencapai tujuan pengajaran. 

2. Pengertian Media Internet  

Media internet layak menjadi perantara proses pembelajaran yang efektif dan 

efisien. Semakin bertambahnya sekolah yang bergabung dalam komunitas 

internet, semakin bertambahnya warnet-warnet dan seiring bertambahnya rumah 

tangga yang memiliki komputer yang terhubung dengan internet, maka 

kesempatan menggunakan internet juga semakin tinggi. Menurut Brace (1997) 
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dalam Hujair AH. Sanaky (2009 : 190), internet adalah jaringan global yang 

menghubungkan beribu bahkan berjuta jaringan komputer (local/wide ared 

network) dan komputer pribadi (stand alone), yang memungkinkan setiap 

komputer yang terhubung kepadanya bisa melakukan komunikasi satu sama lain. 

Jamal Ma’mur Asmani (2011 : 187) mendefinisikan internet dari beberapa sudut 

pandang diantaranya secara teknis, dari segi komunikasi dan segi ilmu 

pengetahuan.  

Secara teknis, internet atau international networking merupakan dua 
komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan 
komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia (internasional) 
yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Dari segi komunikasi, 
internet adalah sarana yang sangat efisien dan efektif untuk melakukan 
pertukaran informasi jarak jauh, maupun di dalam lingkungan 
perkantoran. Sedangkan dari segi ilmu pengetahuan, internet 
merupakan sebuah perpustakaan besar yang didalamnya terdapat 
jutaan (bahkan miliaran) informasi atau data berupa teks, grafik, 
audio, atau animasi, bahkan dalam bentuk media elektronik.  

Selain pengertian di atas ada juga yang menganggap internet sebagai suatu 

kesepakatan, seperti yang dinyatakan oleh Brace (1997) dalam Hujair AH. Sanaky 

(2009 : 190), internet dianggap suatu kesepakatan karena untuk dapat saling 

berhubungan dan berkomunikasi setiap komputer harus menggunakan protokol 

standar yaitu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) yang 

disepakati bersama. Komunikasi antar komputer yang menggunakan TCP/IP 

hanya dapat dilakukan setelah adanya kesepakatan tentang penggunaan standar 

komunikasi pengiriman dan penerimaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. 

Komunikasi yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan tidak dapat dijalankan 

walaupun komputer seseorang telah terhubung dengan jaringan internet. 
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3. Kegunaan Media Internet 

Mahasiswa adalah salah satu komponen dalam proses pembelajaran sangat 

diuntungkan dengan adanya media internet. Mahasiswa dapat memanfaatkan 

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. Menurut Jamal Ma’mur Asmani (2011 : 188), 

beberapa kegunaan internet adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai sarana untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi 
secara cepat, murah dan mudah, 

b. Mengurangi biaya distribusi atau biaya kertas, 
c. Dapat digunakan sebagai media promosi, 
d. Sarana komunikasi interaktif, 
e. Sarana research and development yang cepat dan murah, 
f. Sarana untuk pertukaran data. 

Adryan Fitra (dalam http://debuh.com/berita-uncategorized), 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, 
d. Sarana Belajar Mengajar. 

Media internet akan berguna ketika mahasiswa mempunyai kemampuan 

menggunakan media internet dan memahami cara kerjanya agar dapat digunakan 

untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dan penelitian. Mahasiswa dituntut 

mengetahui dan mahir dalam menggunakan program browser, menggunakan 

program pencarian (search engine), menguasai program untuk chat, serta 
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program-program pendukung lain untuk keperluan compress-decompress file 

seperti WinZip, PKZip dan lain sebagainya. 

4. Aplikasi Internet 

Media internet memiliki banyak kegunaan yang dijelaskan secara terperinci 

berdasarkan fasilitas aplikasi internet yang ada. Tiap fasilitas aplikasi memiliki 

kegunaan yang berbeda yang mampu memberikan pilihan bagi penggunanya 

dalam berbagai keperluan, termasuk untuk keperluan pendidikan. Menurut Hujair 

AH. Sanaky (2009 : 191), terdapat penjelasan mengenai kegunaan dari masing-

masing fasilitas aplikasi internet adalah sebagai berikut : 

a. E-mail (surat elektronik) merupakan fasilitas yang memungkinkan 
dua orang atau lebih melakukan komunikasi yang bersifat tidak 
sinkron atau tidak bersifat real time, 

b. Mailing list (mills) merupakan perluasan penggunaan e-mail, 
pengguna e-mail bisa bergabung dalam suatu kelompok diskusi dan 
memberikan saran untuk memecahkan suatu permasalahan secara 
bersama-sama, 

c. File Transfer Protocol (FTP) merupakan fasilitas internet yang 
memberikan kemudahan untuk mencari dan mengambil arsip file 
disuatu server yang terhubung ke internet pada alamat tertentu, 

d. News Group merupakan fasilitas untuk melakukan komunikasi antara 
dua orang atau lebih secara serempak dalam pengertian waktu yang 
sama (real time) dan komunikasi yang sinkron, 

e. Word Wide Web (www) merupakan kumpulan koleksi besar tentang 
berbagai macam dokumentasi yang tersimpan dalam berbagai server 
diseluruh dunia, yang memungkinkan terjadinya koneksi dokumen 
yang satu dengan yang lain atau bagian dari dokumen yang satu 
dengan yang lain baik dalam bentuk teks, visual dan lainnya. 

5.   Dampak Positif dan Negatif dari Internet 

Media internet memiliki banyak manfaat positif, namun internet juga 

mempunyai beberapa dampak negatif jika tidak digunakan dengan bijaksana. 

Menurut Jamal Ma’mur Asmani (2011 : 188), terdapat beberapa dampak positif 

dan negatif yang mungkin timbul dari penggunaan media internet antara lain :  
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a. Dampak Positif Media Internet, yaitu : 
1) Kemudahan dalam memperoleh informasi, 
2) Internet mendukung transaksi operasi bisnis (e-business), 
3) Konektivitas dan jangkauan global, 
4) Dapat diakses 24 jam,  
5) Kecepatan dalam mendapatkan informasi dan komunikasi, 
6) Interaksi dengan pengguna di belahan dunia yang lain dapat 

dilakukan secara fleksibel dan interaktif, 
7) Sebagai media promosi, 
8) Berbagai aktivitas baru dapat dilakukan secara tepat dan efisien. 

b. Dampak Negatif Media Internet, yaitu : 
1) Jaringan internet sangat tergantung pada jaringan telepon, 

satelit, ISP (Internet Service Provider), 
2) Jaringan internet sangat rentan dengan ancaman virus, 
3) Karena siapa saja bisa mengakses sumber-sumber informasi 

global, maka terbuka peluang untuk mencuri hasil karya 
intelektual orang lain, kejahatan penggunaan kartu kredit dan 
penayangan materi pornografi. 

 

B. Motivasi Belajar 

Motivasi belajar menjadi penentu keberhasilan belajar mahasiswa. Kegiatan 

belajar mahasiswa cukup banyak, diantaranya mengikuti perkuliahan, 

mengerjakan tugas perkuliahan baik tugas individu maupun tugas kelompok, 

Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), penyusunan karya ilmiah, dan kegiatan 

belajar lainnya. Tanpa adanya motivasi, mahasiswa tidak mungkin dapat 

menyelesaikan semua tanggung jawab belajarnya. Menurut John W. Santrock 

(2007 : 510), menyatakan bahwa mahasiswa yang telah termotivasi akan 

berperilaku penuh energi, terarah dan bertahan lama dalam menjalankan 

kegiatan belajarnya. Motivasi belajar dapat muncul dari dalam diri (motivasi 

intrinsik) maupun berasal dari luar diri mahasiswa (motivasi ekstrinsik). Motivasi 

yang muncul dari luar dapat berubah menjadi motivasi intrinsik ketika mahasiswa 

menyadari pentingnya belajar dan timbul kesungguhan belajar tanpa terpengaruh 
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oleh orang lain. Sedangkan mahasiswa yang kurang termotivasi belajarnya 

cenderung menurunkan kemauan dan kemampuannya. Di bagian ini, peneliti akan 

menguraikan teori-teori yang relevan berkaitan dengan variabel motivasi belajar 

dengan menjelaskan  pengertian motivasi belajar, jenis dan sifat motivasi, teori 

motivasi, dan motivasi dalam belajar. 

1. Pengertian Motivasi Belajar 

Pada diri mahasiwa terdapat kekuatan mental yang menjadi penggerak 

belajar. Kata motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu movere, yang berarti 

bergerak (move). Menurut Brophy (dalam http://repository.usu.ac.id) menjelaskan 

bahwa kondisi mental akan mendorong seseorang untuk melakukan suatu 

tindakan (action) dan memberikan kekuatan (energy) yang mengarah kepada 

pencapaian kebutuhan, memberi kepuasan ataupun mengurangi 

ketidakseimbangan. Kekuatan mental yang mendorong seseorang untuk 

melakukan tindakan (action) hingga terjadi perilaku belajar itulah yang disebut 

motivasi belajar. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009 : 80), motivasi belajar 

dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan 

perilaku belajar seseorang. Dalam motivasi terkandung adanya keinginan yang 

mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan dan mengarahkan sikap dan perilaku 

individu belajar. Hikmat (2009 : 272) menyatakan bahwa motivasi adalah 

dorongan atau rangsangan yang diberikan kepada seseorang agar memiliki 

kemauan untuk bertindak. Sardiman (dalam http://repository.usu.ac.id) 

menegaskan bahwa motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 
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menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada 

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat 

tercapai. Berdasarkan tiga pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya tiga 

komponen utama dari motivasi diantaranya kebutuhan, dorongan dan tujuan.  

Kebutuhan terjadi ketika individu merasa ada ketidakseimbangan antara apa yang 

dimiliki dan yang diharapkan. Untuk itu seseorang berusaha memenuhi harapan-

harapannya hingga muncul suatu dorongan. Dorongan dianggap sebagai kekuatan 

mental yang berorientasi pada pemenuhan harapan atau pencapaian tujuan 

tertentu. Tujuan tersebut yang akhirnya mengarahkan perilaku dalam hal ini 

perilaku belajar.  

2. Jenis dan Sifat Motivasi 

Mahasiswa yang telah termotivasi belajarnya cenderung akan belajar secara 

sungguh-sungguh tanpa disuruh orang lain. Namun ada beberapa tingkatan dari 

motivasi seseorang hingga mencapai tahap kesadaran penuh akan pentingnya 

belajar. Mahasiswa dalam menjalankan tugas utamanya yaitu belajar, sering 

dihadapkan pada banyaknya tugas perkuliahan. Mahasiswa akan berusaha 

menyelesaikan tugas dengan baik agar memperoleh nilai yang baik dan takut 

mendapatkan hukuman dari dosen baik teguran maupun perolehan citra buruk. 

Pada tahap ini mahasiswa dianggap termotivasi karena didasarkan atas ketakutan, 

mahasiswa akan menggunakan berbagai media untuk dapat mempermudah 

pengerjaan tugas tersebut. Mahasiswa dapat menggunakan internet untuk mencari 

artikel-artikel maupun jurnal-jurnal ilmiah untuk mendukung materi yang dicari. 

Pada tahap berikutnya mahasiswa akan meningkatkan motivasinya karena ingin 
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mencapai prestasi tertentu, termasuk memperoleh nilai bagus pada tugas 

perkuliahan yang dikerjakan. Mahasiswa tidak sekedar menyelesaikan tugas, 

namun memiliki keinginan yang dikerjakan mendapatkan apresiasi terbaik dari 

dosen. Perolehan nilai yang bagus bukan menjadi tujuan akhir, mahasiswa masih 

memiliki tujuan yang lebih tinggi yaitu keinginan untuk lebih cepat 

menyelesaikan studi dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Untuk itu 

mahasiswa perlu memiliki motivasi yang didorong oleh kekuatan dalam dirinya, 

sehingga mahasiswa telah menentukan tujuan hidupnya. Menurut Kenneth 

Blanchard dan Spencer Johnson (dalam http://repository.usu.ac.id), ada tiga jenis 

atau tingkatan motivasi seseorang, yaitu:  

a. Motivasi yang didasarkan atas ketakutan (fear motivation). Seseorang 
melakukan sesuatu karena takut jika tidak maka sesuatu yang buruk 
akan terjadi.  

b. Motivasi karena ingin mencapai sesuatu (achievement motivation). 
Seseorang bersedia melakukan sesuatu karena dia ingin mencapai 
suatu sasaran atau prestasi tertentu. 

c. Motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam (inner motivation), 
yaitu karena didasarkan oleh misi atau tujuan hidupnya. Seseorang 
yang telah menemukan misi hidupnya bekerja berdasarkan nilai yang 
diyakininya. 

Penggunaan media internet diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar 

mahasiswa. Mahasiswa yang telah termotivasi akan berperilaku penuh energi, 

terarah dan bertahan lama dalam menjalankan kegiatan belajarnya. Motivasi 

belajar yang dimiliki mahasiswa dapat bersumber dari dalam diri ataupun luar 

dirinya. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009 : 90),  terdapat dua sifat motivasi 

yang menjadi sumber penggerak motivasi seseorang, yaitu :  
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a. Motivasi Intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri 
pribadi individu itu sendiri tanpa adanya pengaruh dari luar individu. 
Penguatan terhadap motivasi intrinsik perlu diperhatikan karena 
disiplin diri merupakan kunci keberhasilan dalam belajar.  

b. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan terhadap perilaku seseorang 
yang ada diluar perbuatan yang dilakukannya. seseorang berbuat 
sesuatu karena dorongan dari luar seperti adanya hadiah dan 
menghindari hukuman. 

Motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang dinamakan motivasi intrinsik, 

dimana mahasiswa memiliki keinginan untuk belajar tanpa dipengaruhi orang 

lain. Ketika seorang mahasiswa mengerjakan tugas perkuliahan dengan 

menggunakan media internet, diperoleh hasil belajar yang  memuaskan. Maka 

mahasiswa akan menggunakan media tersebut secara berulang-ulang dan 

digunakan untuk membantu pengerjaan tugas setiap mata kuliah. Motivasi 

intrinsik yang ada dalam diri mahasiswa tidak muncul begitu saja, ada beberapa 

hal yang mempengaruhi dan dapat dijadikan sebagai analisis tindakan guna 

mencapai tujuan pembelajaran. Menurut R.W. White (1959) dalam John W. 

Santrock (2007 : 515), terdapat dua jenis motivasi intrinsik, yaitu:  

a. Motivasi intrinsik dari determinasi diri dan pilihan personal 
Pandangan tentang determinasi diri menganggap bahwa murid 
melakukan sesuatu karena kemauannya sendiri, bukan karena 
kesuksesan atau imbalan eksternal. Motivasi internal dan minat 
intrinsik dalam tugas sekolah naik apabila murid punya pilihan dan 
peluang untuk mengambil tanggung jawab personal atas 
pembelajaran mereka. Secara khusus, mereka diberi kesempatan 
untuk menentukan tujuan sendiri, merencanakan sendiri cara 
mencapai tujuan, dan memonitor sendiri kemajuan menuju tujuan. 

b. Pengalaman optimal 
Pengalaman optimal ini berupa perasaan senang dan bahagia yang 
besar. Pengalaman optimal banyak terjadi ketika orang merasa 
mampu menguasai dan berkonsentrasi penuh saat melakukan suatu 
aktivitas. Pengalaman optimal juga terjadi ketika individu terlibat 
dalam tantangan yang mereka anggap tidak terlalu sulit dan tidak 
terlalu mudah. 
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Sedangkan motivasi yang muncul karena pengaruh orang lain atau bersumber 

dari luar diri seseorang disebut motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik 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 yang muncul dari luar dapat berubah menjadi 

motivasi intrinsik ketika mahasiswa menyadari pentingnya belajar dan timbul 

kesungguhan belajar tanpa terpengaruh oleh orang lain. Ketika mahasiswa 

memperoleh nilai jelek pada salah satu mata kuliah, muncul keinginan untuk 

memperbaiki cara belajar agar seseorang memperoleh nilai bagus seperti teman-

teman yang berprestasi. Mahasiswa berusaha belajar lebih giat di rumah, dengan 

dorongan orang tua maka konsentrasi belajar dapat dibangun. Orang tua dapat 

membantu mahasiswa dengan menyediakan waktu lebih untuk belajar dan 

membelikan buku acuan yang sesuai. Perhatian yang diberikan orang tua 

membuat mahasiswa nyaman dan bersemangat belajar. Namun keberhasilan 

tidaklah cukup dengan adanya dorongan orang tua, teman-teman kuliah juga 

memiliki andil besar dalam keberhasilan seseorang. Pada awalnya mahasiswa 

hanya ikut-ikutan belajar dengan temannya yang berprestasi, mahasiswa dapat 

bertukar pengalaman tentang cara belajar yang efektif dan menanyakan materi 

kuliah yang belum sempurna diterima. Adanya masukan positif tersebut, 

mahasiswa dapat memperbaiki cara belajar yang sesuai dan menyempurnakan 

pengetahuan yang didapat sehingga diperoleh nilai yang lebih baik dalam mata 

kuliah yang diambil. Dalam memelihara motivasi, mahasiswa dapat memperoleh 

bimbingan dari dosen. Ketika dosen memberikan perintah untuk mengerjakan 
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tugas perkuliahan, dosen mengarahkan mahasiswa berusaha mencari sendiri 

pengetahuan yang diharapkan. Ilmu yang diperoleh sendiri akan lebih bermakna 

bagi mahasiswa dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan dari dosen. 

Mahasiswa akan menemukan sendiri dan mempelajari hal baru yang diperoleh 

dari artikel-artikel atau jurnal-jurnal ilmiah dari media internet atau media lainnya. 

Mahasiswa juga diperkenankan menanyakan hal-hal yang belum jelas kepada 

dosen agar tidak ada kesalahan dalam menafsirkannya. Berkat ketekunan dan 

semangat belajar yang dilakukan, mahasiswa memperoleh nilai bagus dan lulus 

mata kuliah seperti yang menjadi keinginan mahasiswa. Mahasiswa telah 

menyadari pentingnya belajar dan memperoleh hasil belajar yang baik. Maka 

mahasiswa akan meningkatkan motivasi belajarnya, karena keinginan 

memperoleh nilai bagus pada mata kuliah lain juga muncul bersamaan dengan 

kesadaran yang diperoleh.  

3. Teori Motivasi 

Motivasi belajar mahasiswa didorong oleh kekuatan mentalnya yang 

mengarahkan pada perilaku belajar. Menurut Maslow dalam Dimyati dan 

Mudjiono (2009 : 80), terdapat tiga komponen utama dalam motivasi yaitu 

kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Mahasiswa yang telah belajar dengan baik dan 

dilengkapi dengan fasilitas belajar lengkap, namun hasil belajar yang diperoleh 

belum memuaskan. Muncul ketidakseimbangan antara yang seharusnya dengan 

senyatanya. Mahasiswa perlu mengubah cara-cara belajar dengan memaksimalkan 

waktu yang ada agar diperoleh hasil belajar sesuai yang diharapkan. Untuk 

memenuhi harapan, muncul dorongan dari dalam diri dengan menggunakan 
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berbagai media belajar yang dapat membantu mahasiswa dalam mencari materi 

perkuliahan dan menyelesaikan tugas-tugas dari dosen. Mahasiswa terdorong 

menggunakan media internet karena telah menyadari banyak manfaat yang 

diperoleh dari media tersebut. Ketekunan dan semangat belajar muncul setelah 

diperoleh hasil belajar yang meningkat setelah menggunakan media internet. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa tujuan yang diharapkan mahasiswa telah tercapai. 

Tujuan akan mengarahkan perilaku belajar sehingga mahasiswa memiliki 

keinginan lebih untuk termotivasi dalam belajarnya. R.W. White (1959) dalam 

John W. Santrock (2007 : 514) menyatakan bahwa orang termotivasi untuk 

menghadapi lingkungan mereka secara efektif, menguasai dunia mereka, dan 

memproses informasi secara efisien. Konsep ini muncul dari perspektif psikologis 

tentang motivasi yang menjelaskan motivasi dengan cara yang berbeda, salah 

satunya dapat dilihat dari perspektif kognitif yang memandang mahasiswa perlu 

diberi lebih banyak kesempatan dan tanggung jawab untuk mengontrol hasil 

belajarnya. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk menghadapi lingkungan mereka secara efektif baik 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah sampai dengan lingkungan 

pergaulannya. Mahasiswa akan belajar dari pengalaman yang diperoleh dan 

memanfaatkan untuk mengambil keputusan praktis dalam hidupnya, termasuk 

dalam perilaku belajarnya. Mahasiswa juga diberikan keleluasaan untuk 

mengenali dan menguasai dunia mereka. Menurut para ahli, manusia adalah 

makhluk sosial yang perilakunya tidak dapat lepas dari pengaruh orang lain. 

Mahasiswa dapat bergaul dengan banyak teman, mendapatkan kasih sayang dari 
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orang tua maupun bimbingan dari dosen. Dunia yang ada disekitar mahasiswa 

sangat diperlukan agar mahasiswa dapat berinteraksi dengan baik dengan 

lingkungan sekitar. Selain itu, mahasiswa diberikan kesempatan untuk memproses 

informasi secara efisien. Interaksi yang terjadi antara dosen dan mahasiswa dalam 

kaitannya dengan proses belajar mengajar menuntut mahasiswa mempunyai 

kemampuan menggunakan media internet dan memahami cara kerjanya agar 

dapat digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang dilakukan.   

Pembahasan lebih lanjut mengenai tiga komponen utama dalam motivasi 

antara lain adalah : 

a. Kebutuhan 

Kebutuhan terjadi apabila seseorang merasa ada ketidakseimbangan antara apa 

yang dimiliki dengan yang diharapkan. Ketidakseimbangan tersebut, membuat 

seseorang terdorong untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi harapan. 

Adanya harapan yang diinginkan seseorang, maka perilaku dari seseorang tersebut 

akan berorientasi pada tujuan dari masing-masing kebutuhan manusia. Ada 

bermacam-macam jenjang kebutuhan yang dimiliki seseorang yang membutuhkan 

pemuasan yang berbeda. Dalam pandangan salah satu tokoh prespektif 

humanistik, Abraham Maslow menyatakan bahwa kebutuhan dasar tertentu harus 

dipuaskan dahulu sebelum memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi. Maslow 

dalam Hikmat (2009 : 275), mengemukakan lima macam jenjang kebutuhan yaitu: 

1) Kebutuhan fisik (phychological needs) adalah berkenaan dengan 
kebutuhan dasar manusia yaitu rasa lapar, rasa haus, rasa ingin 
berpakaian dan lain sebagainya. Kebutuhan fisik dikatakan sebagai 
kebutuhan dasar karena alasan untuk hidup, kemudian memunculkan 
kebutuhan lain,  
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2) Kebutuhan keselamatan atau keamanan (safety needs or security 
needs) adalah berhubungan dengan keselamatan dan keamanan yang 
bersifat materiil, semimateriil maupun yang bersifat bukan materiil, 

3) Kebutuhan berkelompok (affection needs or social needs) adalah 
berhubungan dengan keinginan seseorang untuk bergaul, untuk 
membina persahabatan dengan sesamanya maupun keinginan untuk 
diajak serta melakukan sesuatu,  

4) Kebutuhan penghormatan (esteem needs or egoistic needs) adalah 
kebutuhan akan hormat terhadap diri sendiri, terhadap sesamanya, 
pengakuan akan prestasinya dan menghargai pendapat sesamanya, 

5) Kebutuhan untuk aktualisasi diri (self-actualization needs or self-
expression needs) adalah kebutuhan untuk mengembangkan 
kemampuannya, kreativitasnya serta mengembangkan secara penuh 
segala potensi yang ada pada diri seseorang. 

Seseorang yang termotivasi cenderung mengaktualisasikan diri. Aktualisasi 

diri adalah motivasi untuk mengembangkan potensi diri secara penuh sebagai 

manusia. Aktualisasi diri dimungkinkan terjadi apabila kebutuhan yang lebih 

rendah telah terpenuhi. Motivasi dalam mengaktualisasikan diri didasarkan pada 

kemampuan tiap orang yang mengakibatkan adaya perbedaan kepuasan. Maslow 

dalam John W. Santrock (2007 : 512) mengungkapkan bahwa kebanyakan orang 

berhenti menjadi dewasa setelah mereka mengembangkan level harga diri yang 

tinggi dan karenanya tidak pernah sampai ke aktualisasi diri. Menurut Maslow 

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

mengaktualisasikan diri diantaranya : 

1) Berkemampuan mengamati suatu realitas secara efisien, apa adanya 
dan terbatas dari  subjektivitas,  

2) Dapat menerima diri sendiri dan orang lain secara wajar, 
3) Berperilaku spontan, sederhana, dan wajar, 
4) Terpusat pada masalah dan tugasnya, 
5) Memiliki kebutuhan privasi atau kemandirian yang tinggi, 
6) Memiliki kebebasan dan kemandirian terhadap lingkungan dan 

kebudayaannya, 
7) Dapat mengalami pengalaman puncak yang terwujud dalam 

kreativitas, penemuan, kegiatan intelektual atau persahabatan, 
8) Memiliki rasa keterikatan, solidaritas kemanusiaan yang tinggi, 
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9) Dapat menjalin hubungan pribadi yang wajar, 
10) Memiliki watak terbuka dan bebas prasangka, 
11) Memiliki standar kesusilaan yang tinggi, 
12) Memiliki rasa humor terpelajar, 
13) Memiliki kreativitas dalam bidang kehidupan, 
14) Memiliki otonomi tinggi. 

b.   Dorongan 

Dorongan merupakan kekuatan mental yang berorientasi pada pemenuhan 

harapan atau pencapaian tujuan. Dorongan yang berorientasi pada tujuan tersebut 

merupakan inti dari motivasi. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009 : 85), 

motivasi belajar perlu dimiliki oleh mahasiswa karena beberapa hal sebagai 

berikut : 

1) Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil 
belajar. Contohnya, setelah seorang siswa membaca suatu bab buku 
bacaan, dibandingkan dengan temannya sekelas yang juga membaca 
bab tersebut, ia kurang berhasil menangkap isi, maka ia terdorong 
membaca lagi. 

2) Menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar, yang 
dibandingkan dengan teman sebaya. Sebagai ilustrasi, jika terbukti 
usaha belajar seorang siswa belum memadai, maka ia berusaha 
setekun temannya yang belajar dan berhasil. 

3) Mengarahkan kegiatan belajar. Sebagai ilustrasi, setelah ia ketahui 
bahwa dirinya belum belajar secara serius, terbukti banyak 
bersendau gurau misalnya, maka ia akan mengubah perilaku 
belajarnya. 

4) Membesarkan semangat belajar. Sebagai ilustrasi, jika ia telah 
menghabiskan dana belajar dan masih ada adik yang dibiayai orang 
tua, maka ia berusaha agar cepat lulus. 

5) Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian 
bekerja (di sela-selanya adalah istirahat atau bermain) yang 
bersinambungan. Individu dilatih untuk menggunakan kekuatannya 
sedemikian rupa sehingga dapat berhasil. Sebagai ilustrasi, setiap 
hari siswa diharapkan untuk belajar di rumah, membantu pekerjaan 
orang tua, dan bermain dengan teman sebaya, apa yang dilakukan 
diharapkan dapat berhasil memuaskan. 

Menurut Hull dalam Dimyati dan Mudjiono (2009 : 82), dorongan atau 

motivasi berkembang untuk memenuhi kebutuhan organisme. Kebutuhan-
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kebutuhan organisme selalu menjadi penyebab munculnya dorongan. Mahasiswa 

yang telah menyadari bahwa dirinya kurang memahami suatu mata kuliah 

tertentu, akan muncul dorongan untuk bertanya kepada teman tentang hal-hal 

yang belum dikuasai, membaca ulang materi yang telah disampaikan oleh dosen 

dan pada pertemuan berikutnya akan selalu terdorong untuk mencari tahu semua 

hal yang belum dipahami. Dorongan yang muncul pada diri seseorang pada 

akhirnya akan mengarahkan tingkah laku seseorang pada respons, kekuatan 

pendorong, dan penguatan kedua hal tersebut. 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. 

c. Tujuan 

Tujuan dianggap sebagai hal yang ingin dicapai oleh seseorang sehingga 

mengarahkan perilaku seseorang termasuk perilaku belajar. Tujuan merupakan 

pemberi arah pada perilaku. Kebutuhan seseorang menjadi terpuaskan setelah 

harapannya tercapai, seseorang tersebut terdorong untuk memenuhi harapan 

sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya tujuan, seseorang tidak terarah 

perilakunya karena banyaknya pengaruh lingkungan yang menghambat 

tercapainya harapan tersebut. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009 : 83), tujuan 

merupakan titik akhir “sementara” pencapaian kebutuhan. Jika kebutuhan 

terpenuhi, maka orang menjadi puas, dan dorongan mental untuk berbuat 

“terhenti sementara”. Seorang mahasiswa memiliki tujuan untuk memperoleh 

nilai baik pada semester berjalan dengan IPK di atas rata-rata temannya. Hal 
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tersebut dapat tercapai ketika mahasiswa bersedia belajar tekun dan bersemangat 

tinggi, tidak hanya mengandalkan bantuan dari teman-temannya. Mahasiswa 

berusaha menggunakan media yang diperlukan untuk mendapatkan materi 

perkuliahan, penyelesaian tugas-tugas dari dosen ataupun pengetahuan lain yang 

digunakan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang telah diketahui. 

Mahasiswa dapat menggunakan media internet untuk mencari artikel-artikel atau 

jurnal-jurnal ilmiah yang dibutuhkan. Setelah tujuan tersebut tercapai, mahasiswa 

cenderung tidak belajar pada libur semester atau bertepatan dengan libur Natal 

dan Tahun baru. Mahasiswa menyadari bahwa untuk menyelesaikan studi harus 

lulus semua mata kuliah, maka mahasiswa menetapkan tujuan baru dengan belajar 

lebih giat lagi setelah kuliah semester berikutnya dimulai. Menurut Hikmat (2009 

: 272), motivasi belajar memiliki tujuan sebagai berikut : 

1) Merangsang seseorang untuk bekerja dengan baik, 
2) Mendorong seseorang untuk bekerja lebih berprestasi, 
3) Mendorong seseorang untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, 
4) Meningkatkan kualitas kerja, 
5) Mengembangkan produktivitas kerja, 
6) Menaati peraturan yang berlaku, 
7) Jera dalam melanggar aturan, 
8) Mengarahkan perilaku untuk mencapai tujuan, 
9) Mempertahankan prestasi kerja dan bersaing secara sportif. 

4.   Motivasi dalam belajar 

a. Unsur-unsur yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Menurut Monks dalam Dimyati dan Mudjiono (2009 : 84), kekuatan mental 

atau kekuatan motivasi dapat dipelihara. Perilaku belajar yang didalamnya 

terdapat motivasi belajar dapat diperkuat atau dikembangkan. Selama proses 

perkembangan manusia masih berjalan, manusia memerlukan kekuatan mental 

31 



xlv 
 

atau motivasi. Ketika seorang mahasiswa telah mencapai tujuannya untuk 

mendapatkan nilai baik pada semester berjalan, mahasiswa perlu menetapkan 

tujuan baru untuk menyelesaikan studi sampai lulus universitas. Tujuan yang 

diharapkan tidak hanya berhenti sampai lulus kuliah, seseorang perlu 

mendapatkan pekerjaan sesuai yang diharapkan dan tujuan-tujuan hidup lainnya. 

Mahasiswa perlu mempertahankan motivasi yang ada dan memelihara motivasi 

tersebut dengan baik. Dimyati dan Mudjiono (2009 : 97) menyatakan bahwa ada 

beberapa unsur yang mempengaruhi motivasi belajar adalah cita-cita atau 

aspirasi siswa, kemampuan belajar, kondisi siswa, kondisi lingkungan, unsur-

unsur dinamis dalam belajar, dan upaya guru dalam pembelajaran siswa. 

b. Upaya  Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009 : 101), perilaku belajar sangat 

dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya dapat dipengaruhi oleh emosi, 

pengetahuan yang dipercaya, kebiasaan, dan kemauan. Ketika perilaku seseorang 

sedang terpengaruh oleh emosi, terjadi goncangan pada diri seseorang yang 

disertai proses jasmani, perilaku, dan kesadaran. Terdapat emosi yang ringan, kuat 

dan disintegratif. Emosi yang ringan berakibat meningkatkan perhatian pada objek 

yang dihargai, emosi kuat disertai perubahan fisiologis yang kuat, dan emosi yang 

disintegratif terjadi bila kekuatan emosi memuncak dan terjadi perubahan 

perilaku. Seseorang yang memiliki masalah di dalam keluarganya cenderung lebih 

suka menghabiskan waktu untuk bermain diluar rumah, padahal perilaku tersebut 

tidak ada ketika seseorang tersebut tidak mengalami emosi dalam dirinya. Seorang 

mahasiswa yang motivasi belajarnya menurun dapat dipengaruhi dari emosi dalam 

32 



xlvi 
 

diri mahasiswa itu sendiri. Namun emosi juga tidak selamanya jelek, emosi dalam 

tugas perkembangan diperlukan sepanjang masa belajar. Perilaku juga dapat 

dipengaruhi dari pengetahuan yang dipercaya, ada yang berdasarkan akal sehat 

ataupun diluar akal sehat. Pengetahuan tersebut sangat mempengaruhi perilaku. 

ketika seseorang percaya sakit yang diderita karena alasan diluar akal sehat dan 

pengobatan medis tidak menjadi prioritas penyembuhan sakit yang diderita. 

Perilaku belajar harus didasarkan pada pengetahuan sesuai akal sehat karena 

perilaku tersebut dapat dilihat dan dapat ditingkatkan sehingga seseorang 

termotivasi dalam belajarnya. Perilaku juga dapat terpengaruh oleh kebiasaan dan 

kemauan. Kebiasaan akan berlangsung secara otomatis dan perilaku tersebut 

merupakan hasil belajar, sedangkan kemauan merupakan tindakan mencapai 

tujuan secara kuat. Mahasiswa yang kurang termotivasi belajarnya cenderung 

menurunkan kemauan dan kemampuannya. Menurut Dimyati dan Mudjiono 

(2009 : 101), ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam 

proses pembelajaran adalah optimalisasi penerapan prinsip belajar, optimalisasi 

unsur dinamis belajar dan pembelajaran, optimalisasi pemanfaatan pengalaman 

dan kemampuan siswa, dan  pengembangan cita-cita dan aspirasi belajar. 

 

C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mugiyatun (2010), dengan judul 

penggunaan media internet dalam penyelesaian tugas kuliah oleh mahasiswa 

FKIP-UKSW Salatiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

penggunaan internet untuk kegiatan penyelesaian tugas perkuliahan di kalangan 

33 



xlvii 
 

mahasiswa pengguna internet dari FKIP-UKSW Salatiga. Penelitian dilakukan di 

POSNET, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Sampel 

penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa FKIP-UKSW Salatiga yang 

berstatus sebagai pengguna (user) internet POSNET, dengan menggunakan teknik 

Simple Random Sampling diperoleh sampel sejumlah 50 mahasiswa FKIP-UKSW 

Salatiga. Jumlah tersebut diperoleh dengan cara menghitung prosentase dari 50% 

mahasiswa FKIP-UKSW yang menggunakan internet di POSNET dalam satu 

hari. Perhitungan hasil penelitian dengan menggunakan One Samples Statistics 

(T-Test) untuk melihat apakah terdapat perbedaan antara suatu distribusi dengan 

suatu nilai tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 100%. 

Perbedaan yang ingin dilihat yaitu mengenai prosentase kedatangan mahasiswa ke 

POSNET untuk kegiatan penyelesaian tugas perkuliahan yang dibandingkan 

dengan prosentase kedatangan mahasiswa ke POSNET UKSW untuk kegiatan 

non penyelesaian tugas perkuliahan. Hasil penelitian mengenai prosentase 

kedatangan mahasiswa ke POSNET untuk kegiatan penyelesaian tugas 

perkuliahan diperoleh Mean sebesar 26,5000, Standard Deviation sebesar 

10,90310, dan Standard Error Mean sebesar 1,54193. Sedangkan hasil penelitian 

mengenai prosentase kedatangan mahasiswa ke POSNET untuk kegiatan non 

penyelesaian tugas perkuliahan diperoleh Mean sebesar 62,5000, Standard 

Deviation sebesar 15,97191, dan Standard Error Mean sebesar 2,25877. 

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis hasil penelitian di atas, diperoleh 

kesimpulan bahwa tingkat penggunaan internet (POSNET) di kalangan 

mahasiswa pengguna internet dari FKIP-UKSW Salatiga untuk kegiatan 
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penyelesaian tugas perkuliahan lebih rendah (kecil) bila dibandingkan dengan 

penggunaan internet (POSNET) untuk kegiatan non penyelesaian tugas 

perkuliahan. Hal tersebut terbukti dengan hasil perhitungan One Samples Statistic 

melalui  program SPSS diperoleh rata-rata penggunaan internet (POSNET) oleh 

mahasiswa pengguna internet yang berasal dari FKIP-UKSW Salatiga adalah 

kurang dari 100%, yaitu sebesar 26,5 %.  

 

D. Kerangka Berfikir 

Menurut Uma Sekaran (1992) dalam Sugiyono (2010 : 91) , mengemukakan 

bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis 

pertautan antar variabel yang akan diteliti. Kerangka befikir merupakan 

penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. 

Perilaku dari seseorang dalam memenuhi harapan didasarkan adanya 

dorongan dari dalam diri dan luar diri seseorang dan mengarahkannya pada tujuan 

yang ingin dicapai. Dorongan yang berorientasi pada tujuan tersebut merupakan 

inti dari motivasi. Menurut Hull dalam Dimyati dan Mudjiono (2009 : 82), 

dorongan atau motivasi berkembang untuk memenuhi kebutuhan organisme. 

Mahasiswa terdorong untuk belajar lebih giat dengan mengubah cara-cara 

belajarnya karena menyadari cara belajar yang dilakukannya selama ini belum 

benar sehingga nilai mata kuliah untuk semester kemarin kurang baik. Dorongan 

yang muncul pada diri seseorang pada akhirnya akan mengarahkan tingkah laku 
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seseorang pada keinginan untuk meningkatkan hasil belajar pada semester 

berjalan.  

Tujuan dianggap sebagai hal yang ingin dicapai oleh seseorang sehingga 

mengarahkan perilaku seseorang termasuk perilaku belajar. Tujuan merupakan 

pemberi arah pada perilaku, mahasiswa menggunakan berbagai media untuk 

memudahkan penyelesaian tugas, mencari materi perkuliahan, maupun mencari 

infomasi lain yang mengarahkan mahasiswa pada pencapaian tujuan. Mahasiswa 

diharapkan mempunyai kemampuan menggunakan media internet dan memahami 

cara kerjanya agar dapat digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar 

yang dilakukan.  

Mahasiswa yang telah termotivasi akan belajar dengan sungguh-sungguh 

dengan menggunakan media internet secara berkelanjutan tanpa disuruh orang 

lain, hal tersebut akan meningkatkan kemauan dan kemampuan belajarnya. 

Kemauan belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW 

Salatiga akan meningkat setelah menggunakan media internet. Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga akan terdorong untuk 

mengambil tanggung jawab secara personal atas pembelajaran yang diharapkan. 

Melalui media internet, mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-

UKSW Salatiga mendapatkan kemudahan dalam menggunakan layanan 

penelusuran tanpa batas terhadap berbagai informasi ilmiah yang terdapat pada 

artikel-artikel maupun jurnal-jurnal ilmiah. Kemudahan yang diperoleh akan 

memotivasi mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW 

Salatiga untuk mengerjakan tugas-tugas perkuliahan dengan perasaan senang,  
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meningkatkan keinginan mencari materi perkuliahan, memperkaya wawasan yang 

dimiliki dan mengembangkan pengetahuan yang telah dikuasai. Sedangkan 

kemampuan belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW 

Salatiga akan meningkat ketika merasa mampu menguasai dan berkonsentrasi 

penuh dalam menjalankan kegiatan belajarnya. Melalui media internet, mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga dapat 

membandingkan, mencari kejelasan serta memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang materi perkuliahan melalui sumber-sumber informasi yang 

terdapat pada internet. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-

UKSW Salatiga akan berusaha mencari sendiri pengetahuan yang diharapkan, hal 

tersebut lebih bermakna dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan dari 

dosen.  

Mengacu pada gambaran di atas, dapat dilihat bahwa motivasi belajar 

memiliki pengaruh terhadap penggunaan media internet. Jika motivasi belajar 

yang dimiliki mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW baik, 

maka penggunaan media internet semakin tinggi. Motivasi yang ada pada 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW didasarkan adanya 

dorongan dari dalam diri (motivasi intrinsik) maupun dari luar diri seseorang 

(motivasi ekstrinsik). 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. Jika 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik pada mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW tinggi, maka penggunaan media internet 
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semakin meningkat. Penjabaran kerangka berfikir dari pengaruh motivasi belajar 

terhadap penggunaan media internet di kalangan mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga, dapat dilihat pada gambar 2.1 di 

bawah ini : 

Gambar 2.1 

Kerangka pemikiran pengaruh motivasi belajar 

terhadap penggunaan media internet di kalangan mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga 

 

 

 

 

Keterangan : 

X = motivasi belajar 

Y = penggunaan media internet 

 

E. Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010 : 96), hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis tersebut akan diuji 

menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga akan diketahui kebenarannya 

secara empiris. Dengan mengacu pada rumusan masalah dan kerangka pemikiran 

yang telah dibuat, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut : 

Y X 
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Hipotesis kerja       = Ada pengaruh positif dan signifikan antara motivasi 

belajar dengan penggunaan  media internet di kalangan 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-

UKSW Salatiga 

Hipotesis Statistik  = H0 : �  = 0 

H1 : �1 > 0 
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