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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan dari seni dan budaya

manusia yang dinamis dan syarat akan perkembangan, karena itu perubahan atau

perkembangan pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi sejalan

dengan perubahan kehidupan terutama dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi (IPTEK). Perubahan ini terlihat dari meningkatnya kebutuhan

masyarakat terhadap pendidikan formal khususnya pendidikan tinggi yang

menjadikan perguruan tinggi sebagai salah satu yang berperan dalam

perkembangan tersebut untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu

dan dapat mengikuti perkembangan tersebut. Perguruan tinggi mengembangkan

misinya dengan selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan terutama dalam

hal pelayanan informasi sehingga dapat memberikan kepuasan kepada

mahasiswanya.

Salah  satu  karateristik  kampus  sebagai  institusi  akademik  adalah

aktivitas civitas  akademik  yang  didalamnya  terus-menerus  menggali  dan

mengasah  ilmu pengetahuannya  dengan  belajar. Di kampus, belajar dapat

ditempuh  dengan  berbagai  cara  diantaranya  dengan  mengikuti  perkuliahan,

berdiskusi,  meneliti,  mengikuti  forum  ilmiah  dan  membaca  buku.
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Minat membaca adalah kemauan dan keinginan seseorang untuk

mengenali huruf dan dapat menangkap makna dan tulisan tersebut. Mengartikan

minat baca adalah suatu perhatian yang kuat dan mendalam disertai dengan

perasaan senang terhadap kegiatan membaca sehingga dapat mengarahkan

seseorang untuk membaca dengan kemauannya sendiri. Minat baca juga diartikan

sebagai sikap positif dan adanya ketertarikan dalam diri terhadap aktivitas

membaca dan tertarik terhadap buku bacaan (Tampubolon, 1993)

Kebiasaan membaca merupakan sesuatu yang penting dan fundamental

yang harus dikembangkan sejak dini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, maupun

pendidikan tinggi (E. Koswara, 1998). Pembinaan minat baca merupakan hal

yang sangat penting dalam upaya meningkatkan prestasi mahasiswa. Terlebih

adanya sistem belajar mandiri, menjadikan minat baca sebagai salah satu bentuk

kemandirian siswa dalam belajar.

Setelah melihat pentingnya minat baca, untuk menunjang preatasi

mahasiswanya, perguruan tinggi berharap minat baca mahasiswanya tinggi.

Sebagaimana perguruan tinggi lainnya, manajemen UTama berharap minat baca

di Universitas Widyatama tinggi, namun pada kenyataanya minat baca di

Widyatama rendah dilihat dari fenomena yaitu menurunnya tingkat kunjungan

mahasiswa ke perpustakaan.
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Tabel 1.1

Data Kunjungan Perpustakaan Universitas Widyatama

Periode Januari 2013 - September 2014

NO BULAN
JUMLAH PENGUNJUNG

2013 2014

1. JANUARI 1509 2105

2. FEBRUARI 3664 3131

3. MARET 3065 2335

4. APRIL 2737 2418

5. MEI 2168 1697

6. JUNI 1529 508

7. JULI 2048 164

8. AGUSTUS 882 1131

9. SEPTEMBER 3948 3553

10. OKTOBER 3282 4164

11. NOVEMBER 2783 -

12. DESEMBER 2299 -

Sumber: Pustaka Loka Universitas Widyatama 2014

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan terdapat penurunan tingkat

kunjungan mahasiswa ke perpustakaan, yang berarti tingkat minat baca

mahasiswa di Widyatama menurun. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat

pentingnya minat baca bagi kualitas penyelenggaraan pendidikan.
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Adapun faktor yang mempengaruhi minat baca menurut  Harris  dan

Sipay  (1980) mengemukakan bahwa minat baca dipengaruhi oleh dua faktor

yaitu faktor personal dan  institusional.  Faktor  personal  adalah  faktor  yang

berasal  dari  dalam  diri anak itu sendiri meliputi: (1) usia, (2) jenis kelamin, (3)

intelegensi, (4) kemampuan membaca, (5) sikap, (6) kebutuhan psikologis. Faktor

institusional yaitu faktor yang berasal  dari  luar  individu  itu  sendiri  yang

meliputi:  (1)  tersedianya  buku-buku,  (2) status sosial ekonomi, (3) pengaruh

orang tua, teman sebaya dan guru. Selain faktor diatas, Abdurrahman (2012)

mengungkapkan bahwa penggunaan internet oleh mahasiswa berpengaruh

terhadap tingkat minat baca mahasiswa. Hal tersebut dikarenakan kemudahan

dalam mengakses informasi yang tersedia, sebagaimana yang dinyatakan Tamam

(2010), pengertian internet secara harfiah mengandung pengertian sebagai

jaringan komputer yang menghubungkan beberapa rangkaian jaringan internet

juga didefinisikan sebagai jaringan komputer yang mampu menghubungkan

komputer di seluruh dunia sehingga berbagai jenis dan bentuk informasi dapat

dikomunikasikan antar belahan dunia secara instan dan global. Selain itu internet

merupakan sarana visual yang dapat disinonimkan dengan sumber informasi yang

lebih up to date, sehingga mahasiswa dapat membaca sekaligus mendapatkan

informasi terbaru. Lebih jauh lagi internet merupakan suatu alternatif metode

pembelajaran, sebagaimana yang dinyatakan oleh Tamam (2010) internet

menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dari sumber daya informasi

untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Sedangkan Media

Alternatif adalah segala perantara yang mampu dipergunakan relatif lebih efesien
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dan memiliki kemudahan yang efektif sehingga sebuah pekerjaan bila

menggunakan media ini hanya memerlukan alokasi waktu singkat (Tamam,

2010). Mahasiswa tidak akan sulit untuk mencari berbagai referensi terutama

buku karena menurut Kitao (1996), internet merupakan perpustakaan yang

terbesar dari perpustakaan yang ada dimanapun. Oleh karena itu, mahasiswa dapat

menjadikan internet sebagai media alternatif pembelajaran karena banyaknya

informasi dan referensi buku terbaru yang dapat diakses, sehingga mahasiswa

dapat meningkatkan minat baca melalui internet.

. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba melakukan penelitian

dengan judul “Pengaruh Internet Terhadap Minat Baca Mahasiswa di

Universitas Widyatama” .

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa

maslaah yang menjadi subjek penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Tingkat minat baca Mahasiswa di Universitas Widyatama

2. Bagaimana tingkat Penggunaan internet pada mahasiswa Widyatama ?

3. Apakah penggunaan internet oleh mahasiswa berpengaruh terhadap tingkat

minat baca mahasiswa di Universitas Widyatama?
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud diadakan penelitian adalah mengolah, menganalisis dan

mendapatkan informasi dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu syarat

dalam menempuh ujian sidang Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Tingkat minat baca mahasiswa Widyatama di

Universitas Widyatama

2. Untuk mengetahui tingkat penggunaan internet pada mahasiswa

Widyatama

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan internet terhadap

tingkat minat baca mahasiswa di Universitas Widyatama.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian secara langsung ke lapangan yang dilakukan

penulis, diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Secara Teoritis

Dalam rangka mengembangkan ilmu manajemen pemasaran dengan cara

melakukan pemahaman secara mendalam dengan membandingkan teori-teori

yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan secara langsung.
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2. Secara Praktis

1. Bagi Penulis

Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program

Studi Manajemen pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama

serta dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan

penyusunan laporan mengenai pengaruh Internet dan juga memperoleh

perkuliahan dengan praktik di lapangan.

2. Bagi  Universitas Widyatama

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Universitas

Widyatama untuk membantu dalam memberikan masukan-masukan yang

bermanfaat kepada Universitas Widyatama.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang

berarti untuk dijadikan bahan penlitian lebih lanjut kepada semua pihak,

khususnya rekan-rekan mahasiswa sebagai referensi bagi peneliti yang akan

mengambil topik yang sama serta untuk menambah wawasan mengenai

penyusunan laporan.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan

metode eksplanatori. Sebuah penelitian eksplanatory menurut Singarimbun dalam
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Singarimbun dan Effendi (Ed 1985) merupakan penelitian yang menjelaskan

hubungan kausal antara variabel penelitian dengan pengujian hipotesa. Di dalam

penelitian eksplanatori, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah

metode survey, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh fakta- fakta

mengenai fenomena- fenomena yang ada di dalam obyek penelitian yaitu internet

dan minat baca, dan mencari keterangan secara aktual dan sistematis.

1.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Studi Kepustakaan (Library Research)

Penelitian inipun dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan

mempelajari, menganalisis, dan membaca buku-buku serta literatur yang dapat

dijadikan landasan yang digunakan dalam pemecahan masalah pada fenomena

yang terjadi.

2) Data Sekunder

Mengumpulkan data mengenai jumlah kunjungan ke perpustakaan

Widyatama

3) Data Primer

Menyebarkan kuisioner kepada Mahasiswa Widyatama.
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1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Universitas

Widyatama yang bertempat di Jalan Cikutra No.204A Bandung 40125 Jawa Barat

Indonesia.

Waktu penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada tanggal 31 Oktober sampai

dengan selesai.


