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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Internet

International network  (internet) adalah sebuah jaringan computer yang

sangat besar yang terdiri dari jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung yang

menjangkau seluruh dunia (Budi Oetomo, 2002). Menurut  Mac Bridge  (2001)

yang  dialihkan  bahasa  oleh  Sugeng Panut,  internet  adalah  jaringan

komunikasi  global  yang  terbuka  dan menghubungkan  ribuan  jaringan

komputer  melalui  sambungan telepon umum maupun pribadi (pemerintah

maupun swasta).  Internet juga  merupakan  suatu  jaringan  komputer  yang

saling  terkoneksi dengan  jaringan  komputer  lainnya  ke  seluruh  penjuru  dunia

(Munir, 2008). Selain  itu  internet  juga  mencakup perangkat  lunak  yaitu berupa

data  yang  dikirim  dan  disimpan dan  sewaktu-waktu  dapat diakses.

Kumpulkan  beberapa  komputer  yang  saling  berhubungan satu  sama  lain

dapat  menciptakan  fungsi  sharing  yang  secara sederhana hal ini dapat disebut

jaringan networking.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa internet

merupakan  hubungan  jaringan di dunia  yang  berbeda sistem operasi maupun

aplikasinya dimana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan  media

komunikasi  yang  menghubungkan  situs  akademik, pemerintahan, komersial

dan organisasi.
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2.1.1 Sejarah Internet

Internet hari ini digunakan oleh lebih dari 500 juta orang di lebih dari 150

negara di dunia. Digunakan dalam bidang pendidikan, pemerintahan, penelitian,

kalangan bisnis, sampai ke masyarakat awam untuk saling bertukar E-mail dengan

teman-temannya. Pada beberapa versi tentang sejarah internet banyak sekali hal-

hal cukup signifikan perbedaan dalam penyebutan tahun dan lainnya, akan tetapi

disini tidaklah dibahas mengenai perdebatan tersebut. Banyak orang percaya

bahwa cikal bakal Internet bermula dari konsep Paul Baran yang menuliskannya

pada pada publikasi RAND Corporation (Organisasi Pengendali Perang Dingin

Amerika Serikat) awal tahun 1960-an. Periode yang sama seorang kandidat

Doktor dari MIT bernama Leonard Kleinrock telah menulis disertasi berjudul

Communication Nets: Stochastic Message Flow and Delay. Tahap awal

perkembangannya, internet bukan ditujukan untuk menjadi sebuah jaringan

publik, melainkan merupakan suatu sistem komunikasi data menggunakan

komputer, guna menunjang sistem informasi sistem keamanan nasional di

Amerika Serikat (Tamam, 2010).

Pada tahun 1965, lembaga riset derpartement petahanan (Departemen of

Defense; DOD) Amerika Serikat ARPA (Advance Research Projects Agency)

mendanai sebuah riset kerjasama dengan kalangan perguruan tinggi yang dimotori

oleh MIT, UCLA, SRI International, UCSB dan University of Utah. Kerja sama

ini untuk mengembangkan sistem komunikasi data antar komputer. Tahun 1972

proyek ARPA berubah nama menjadi proyek DARPA/IPTO (Defense ARPA /

Information Processing Techniques Office). Sebelumnya pada tahun 1968 IPTO
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memperkenalkan hubungan komputer untuk suatu jaringan kerja. Pada tahun 1972

jaringan komputer terwujud dan melahirkan ARPANET dan didemonstrasikan di

depan konferensi Internasional dalam bidang komputer dan komunikasi

(International Conference on Computers and Communications – ICCC) di

Washington DC, berhasil mendemonstrasi hubungan dan komunikasi melalui

simpul terminal dengan beberapa host ARPANET, dan menjalankan beberapa

aplikasi yang berbeda (Lynch, 1993).

Aplikasi komunikasi data pertama proyek ARPANET berhasil memindahkan

data antar node (simpul) yang terhubung memakai aturan-aturan pemindahan data

(file) menggunakan protokol FTP (File Transfer Protocol). Menyusul kemudian

aplikasi E-mail (electronic mail) dan telnet. Guna menguji kehandalah sistem

jaringan ini, maka pada tahun 1979 jaringan ini diuji coba dengan

menghubungkan universitas terkemuka di Amerika dengan jaringan, dan dicatat

sebagai tahun berdirinya USENET yang pada awalnya menghubungkan

Universitas Duke dan UNC. Grup yang pertama kali dibuat adalah grup net.

Selanjutnya, dengan bergabungnya universitas-universitas terkemuka ke dalam

ARPANET, membuat ukuran ARPANET semakin membesar sehingga tidak

mampu lagi menampung lintas komunikasi data yang menggunakan protokol

NCP (Network Communication Protokol). DARPA kemudian mendanai

pembuatan protokol yang lebih umum (Tamam, 2010).

Tahun 1982 DARPA mengumumkan TCP/IP sebagai protokol standar

untuk jaringannya dan pada tahun 1983, perusahan BBN (Bolt Beranek Newman)

berhasil membuat TCP/IP berjalan di atas sistem operasi UNIX, yang merupakan
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sistem operasi standar bagi jaringan komputer saat itu. Tahun 1984, jumlah host

yang terhubung ke jaringan Internet mencapai 1000 host, dan kemudian

diperkenalkan sistem nama host dengan DNS (Domain Name Systems), sebagai

pengganti fungsi tabel nama host. Tahun 1986, NSF (National Science

Foundation) Amerika mendanai riset jaringan TCP/IP yang dinamai NSFNET

yang digunakan untuk menhubungkan lima pusat super komputer dan universitas-

universitas di Amerika Serikat dengan kecepatan jaringan back bone (tulang

punggung) 56 Kbps, yang kemudian menjadi embrionya Internet. Setahun

kemudian, tahun 1987 beberapa negara eropa masuk ke dalam jaringan NSFNET

dan 10.000 host telah terdaftar dalam jaringan ini, Tahun 1989 jaringan ini sudah

menjangkau Australia dan Selandia Baru dengan jumlah host mencapai 100.000.

dan pada tahun 1981 aplikasi di internet bertambah dengan diciptakannya WAIS

(Wide Area Information Servers), Gopher dan World Wide Web (WWW) dan

kecepatan jaringan tulung punggung NSFNET ditingkatkan menjadi 45 Mbps.

Akibat bertambahnya aplikasi di Internet, maka jaringan ini semakin popular pula.

Tahun 1993 NCSA mengeluarkan Mosaic sebagai browser pertama dalam

mengarungi WWW (yang popular disebut WEB) (Tamam, 2010).

Hadirnya Mosaic ternyata menjadi titik belok internet dari hanya

digunakan oleh kalangan akademisi dan riset menjadi jaringan yang digunakan

oleh banyak orang mulai dari bisnis, hiburan dan banyak hal lainnya. Komisi

IETF pada tahun 1994 dengan persetujuan IESG (Internet Engineering Steering

Group), telah menyetujui penggunaan protokol IP baru, yang disebut IPng

(Internet Protocol next generation), juga disebut IPv6, yang merupakan cikal
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bakal pengalamatan protocol Internet pengganti IPv4 yang digunakan saat ini.

IPv4 terdiri dari 32 bit akan digantikan dengan IPv6 yang panjang alamatnya

terdiri dari 128 bit. Menggunakan pengalamatan IPv6 kita akan mendapatkan

jumlah alamat 2128 atau sekitar 3,4 1038 (Tamam, 2010).

2.1.2 Jenis layanan internet

Jenis  layanan  pada  jaringan  internet  sudah  mengalami perkembangan

yang  pesat  beberapa  tahun  ini.  Semakin  banyak layanan yang tersedia,

maka semakin banyak sumber informasi yang didapatkan  dari  internet.

Menurut  Mac  Bridge  (2001)  yang dialihkan bahasa oleh Sugeng Panut,

layanan  internet terdiri dari:

1. E-mail

e-mail  atau  surat  elektronik  adalah  fasilitas  yang  paling sederhana dan

paling banyak digunakan diantara fasilitas yang ada  di  internet.  E-mail

terutama  digunakan  untuk mengirimkan  teks  biasa  meskipun  dalam  email

dapat  pula disertakan grafik, suara dan file data lainnya

2. Newsgroup

Newsgroup  merupakan  perkembangan  dari  mail  list,  yang dapat

diakses  melalui  e-mail.  Ribuan  newsgroup  mencakup berbagai  bidang

kepentingan,  kegiatan,  dan  obsesi  yang  luar biasa banyaknya dari yang

biasa sampai yang aneh-aneh.
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3. Mentranfer file

Digunakan  untuk  mentransfer  file  ke  atau  darisana.  Ini  dapat

dilakukan  dengan  komputer  yang  jauh  dengan  memberikan perintah

4. Gopherspace

Merupakan paket program pelengkap yang mengorganisasikan data  dan

memberikan  akses  informasi-informasi  yang  luar biasa banyaknya.

5. World wide web

Merupakan  segi  terbaru  dan  paling  menarik.  Disini  ada beberapa  juta

halaman  informasi  yang  tersimpan  di  host komputer di seluruh dunia

Dari  beberapa  pendapat  diatas  maka  diambil  salah satu  bentuk

layanan  dalam  internet  yang  dikemukakan  Budi  Oetomo  dalam bukunya

yang berjudul e-Education (2002), sebagai dasar layanan internet yang dapat

digunakan antara lain :

1. E-mail

e-mail  merupakan jenis layanan internet yang paling popular. Dengan

menggunakan  e-mail  seseorang  dapat  mengirimkan dan  juga  menerima

berita  dimana  pun  keberadaannya. Keuntungan  yang  diperoleh  dari

layanan  ini  adalah  pemakai dapat  saling  berhubungan  tanpa  mengenal

batas  ruang  dan waktu. Cara pengiriman  e-mail  dapat melakukan dengan

cara mendaftarkan  diri  ke  sebuah  layanan  jasa  internet  atau  yang lebih
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dikenal  dengan  Internet  Service  Provoder  (ISP)  yang berada di sekitar

kota.

2. internet relay chat

Aplikasi  ini  semacam  konferensi  berbasis  teks  yang  dapat dilakukan

secara  real  time  dari  berbagai  tempat  di  seluruh dunia.  Dengan

perkembangan  teknologi  yang  semakin  pesat, kini  aplikasi  chatting

didukung  dengan  voice  chat.  Sehingga tercipta  teleconference, yaitu

menambahkan  sound  cardtermasuk  VoIP  blaster  untuk  mengkompres

suara  sehingga kualitasnya dapat dipertahankan.

3. USENET

Aplikasi ini merupakan BBS berbasis pesan yang sangat besar, sehingga

pengguna internet dapat ikut berpartisipasi. Aplikasi ini  bisa  digunakan

untuk  berdiskusi  berbagai  macam  topik yang sedang berkembang.

4. Newsgroup

Aplikasi ini merupakan sarana konferensi elektronik jarak jauh bagi  para

pemakai  aplikasi  ini,  seperti  aly.gopher, alt.internet.service,com.answer

dan news.answer.newsgroup ini  ibarat  papan  komunikasi  dimana  setiap

orang  bebas mencari  informasi  yang  dibutuhkan  dan  juga  memberikan

informasi yang dimilikinya.
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5. File Transfer Protocol

FTP  adalah  suatu  protocol  yang  memungkinkan  pemakai

berkomunikasi  secara  interaktif  dengan  computer  lain  yang terhubung

dalam internet itu. FTP menyediakan fasilitas untuk menyalin  file  secara

elektronik  dari  satu  komputer  ke komputer lain di dalam internet. Melalui

fasilitas ini berbagai laporan  penelitian  atau  jurnal  dapat  disebarluaskan

dengan biaya yang murah.

6. Telnet

Telnet  merupakan  fasilitas  yang  memungkinkan  pemakai terhubung  ke

komputer  lain  seolah-olah  pemakai  tersebut dapat men-dial komputer yang

berada dalam satu ruangan.

7. Buletin Board Service

BBS merupakan pusat layanan informasi yang memanfaatkan jaringan

telepon. BBS  menyediakan  informasi  baik di  bidang pendidikan  dan

teknologi,  bisnis,  sosial  maupun  promosi niaga. Aplikasi ini memberikan

kesempatan kepada pengguna untuk  mendownload  atau  mengupload  berita

ataupun informasi.

8. Layanan multimedia(WWW)

WWW  adalah  aplikasi  internet  yang  paling  diminati.  WWW

mencakup  sumber  daya multimedia  yang  terdiri  dari  suara, gambar  video
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dan  animasi  sehingga  aplikasi  ini  dapat dijadikan sarana pengetahuan yang

interaktif.

9. Internet Telephony

Aplikasi  ini  memungkinkan  para  pengguna  untuk  berbicara melalui

internet  ke  beberapa  personel  komputer  di  seluruh dunia  yang  dilengkapi

dengan  peralatan  penerima  dengan biaya koneksi internet biasa.

10. internet Fax

Aplikasi ini digunakan untuk pengiriman fax melalui internet.

Dari  beberapa  pendapat  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa jenis

layanan  internet  yaitu  Email,  Newsgroup,  Mentransfer  file, Gopherspace,

WWW,  Internet  Relay  Chat,  USENET,  File  Transfer Protocol,  Telnet,

Buletin Board Service,  Internet Telephony  ,  Internet Fax.

Internet  dapat  dikatakan  sebagai  perpustakaan  maya  (virtual library)

yang mengandung jutaan informasi tentang berbagai hal salah satunya

termasuk  data  dan  informasi  tentang  pendidikan.  Internet dapat  dijadikan

sebagai  salah  satu  media  belajar  alternatif  bagi kalangan  akademis  setelah

perpustakaan  konvensional  di  lembaga pendidikan tinggi.

Dari uraian di atas,  maka dapat dirinci  manfaat dari pemanfaatan internet

sebagai alternatif meningkatkan minat baca :
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1. Mempercepat  dan  mempermudah  pertukaran ilmu  pengetahuan dan

teknologi.

2. Mendorong mahasiswa untuk lebih aktif mencari ilmu pengetahuan dan

Informasi

3. Membaca lebih konseptual dan up to date.

4. Dapat meningkatkan kegemaran menulis karena luasnya pengetahuan yang

dimiliki.

5. Menumbuhkan kreativitas karena membaca melaui internet dengan jaringan

yang sangat luas dan up- to- date, mahasiswa akan menemukan ide- ide

cemerlang dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata.

2.1.3 Fungsi Internet

Menurut Kenji Kitao, ada enam fungsi internet yang dapat dimanfaatkan

dalam kehidupan sehari-hari (Kitao, 1996), yaitu fungsi sebagai alat

komunikasi, sebagai alat mengakses informasi, fungsi pendidikan dan

pembelajaran, serta fungsi tambahan, fungsi pelengkap dan fungsi pengganti.

2.1.3.1 Fungsi Alat Komunikasi

Internet berfungsi sebagai alat komunikasi, karena internet dapat kita

gunakan sebagai sarana komunikasi kemana saja secara cepat. Komunikasi

yang dimaksud dapat berupa chatting mapupun mailing list. Pada komunikasi

yang menggunakan telepon, semakin jauh jarak orang yang berkomunikasi,

semakin mahal pula biaya pulsa telepon yang harus dibayar. Namun, dalam

berkomunikasi melalui internet, pulsa telepon yang dibayar hanyalah pulsa
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lokal. Tidak ada pengaruh jarak atau jauh-dekatnya orang yang dihubungi.

Cukup membayar biaya pulsa telepon lokal di samping biaya bulanan kepada

Internet Service Provider (ISP), maka berbagai informasi atau dokumen yang

perlu dikomunikasikan dapat terkirim dengan sangat cepat. Selai itu, dengan

memanfaatkan teknologi internet, maka komunikasi dari seseorang kepada

banyak orang (one-to-many communication) dapat dilakukan secara

bersamaan, misalnya melalui fasilitas e-mail, mailing list, atau chatting.

2.1.3.2 Fungsi Akses Informasi

Melalui internet, kita dapat mengakses berbagai informasi yang disajikan

oleh berbagai surat kabar atau majalah tanpa harus berlangganan. Demikian

juga dengan berbagai informasi lainnya, mulai dari yang paling sederhana,

seperti perkiraan cuaca, kurs valuta asing sampai pada hal-hal yang berkaitan

dengan perkembangan sosial, ekonomi, budaya, polotik, ilmu pengetahuan,

dan teknologi.

Seseorang dapat mengakses berbagai referensi, baik yang berupa hasil

penelitian, maupun artikel hasil kajian dalam berbagai bidang. Informasi yang

tersedia dan dapat diakses melalui internet tidak hanya yang ada atau yang

terjadi di suatu negara saja tetapi juga yang terjadi di seluruh penjuru dunia.

Artinya, perkembangan yang terjadi di berbagai negara dapat dengan cepat

diketahui oleh banyak orang. Demikian juga halnya dengan informasi yang

menyangkut bidang pendidikan/pembelajaran.
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Seseorang tidak perlu lagi hadir di ruang kelas untuk mengikuti kegiatan

pembelajaran/perkuliahan. Cukup dari tempat-tempat masing-masing yang

dilengkapi dengan komputer dan fasilitas sambungan internet. Dengan

dukungan fasilitas yang demikian ini, kegiatan pembelajaran dapat

dilaksanakan. Artinya, mahasiswa dapat berinteraksi dengan sumber belajar,

baik yang berupa materi pembelajaran itu sendiri maupun dengan dosen yang

membina atau bertanggung jawab mengenai materi pembelajaran. Kebebasan

mahasiswa untuk kuliah secara tatap muka maupun melalui internet telah

dilaksanakan di beberapa perdosenan tinggi di Kanada.

2.1.3.3 Fungsi Pendidikan dan Pembelajaran

Berbagai percobaan terus dilakukan untuk mengembangkan perangkat

lunak yang dapat menunjang upaya peningkatan mutu

pendidikan/pembelajaran. Perangkat lunak yang telah dihasilkan akan

memungkinkan para pengembang pembelajaran (instructional developers)

bekerja sama dengan ahli materi (content specialists) mengemas materi

pembelajaran elektronik (online learning material).

Pembelajaran melalui internet dapat diberikan dalam beberapa format

(Wulf, 1996), diantaranya adalah:

a) Electronic mail (delivery of course materials, seniding in assigment,

getting and giving feedback, using a course listserv., i.e., electronic discussion

group),

b) Bulletin boards/newsgroups for discussion of special group,
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c) Downloading of course materials or tutorials,

d) Interactive tutorials on the Web,

e) Real time, interactive conferencing using MOO (Multiuser Object

Oriented) systems or Internet Relay Chat.

Setelah bahan pembelajaran elektronik dikemas dan dimasukkan ke dalam

jaringan sehingga dapat diakses melalui internet, maka kegiatan berikutnya

yang perlu dilakukan adalah mensosialisasikan ketersediaan program

pembelajaran tersebut agar dapat diketahui oleh masyarakat luas khususnya

para calon mahasiswa. Para dosen juga perlu diberikan pelatihan agar mereka

mampu mengelola dengan baik penyelenggaraan kegiatan pembelajaran

melalui internet. Sebagai media pembelajaran terdapat tiga kedudukan internet

di dalam kegiatan pembelajaran, yaitu sebagai suplemen, komplemen, dan

subsitusi.

2.1.3.4 Fungsi Tambahan

Internet dikatakan sebagai fungsi tambahan (suplemen) apabila mahasiswa

mempunyai kebebasan memilih, apakah akan memanfaatkan materi

pembelajaran elektronik atau tidak. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban bagi

mahasiswa untuk mengkakses materi pembelajaran elektronik. Sekalipun

sifatnya hanya opsional, mahasiswa yang memanfaatkannya tentu akan

memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan. Walaupun materi

pembelajaran elektronik berfungsi sebagai suplemen, para dosen tentunya

akan senantiasa mendorong, menggugah, atau menganjurkan para
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pembelajarnya untuk mengakses materi pembelajaran elektronik yang telah

disediakan.

2.1.3.5 Fungsi Pelengkap

Internet dikatakan berfungsi sebagai pelengkap (komplemen), apabila

materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi

pembelajaran yang diterima mahasiswa di dalam kelas. Sebagai komplemen

berarti materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk menjadi materi

reinforcement yang bersifat enrichment atau remedial bagi mahasiswa dalam

pembelajaran konvensional.

Secara umum, para mahasiswa dapat dikelompokkan atas 3 kategori,

misalnya fast learners, average or moderate learners dan slow learners.

Biasanya kelompok yang tergabung dalam average learners (mahasiswa

berkemampuan rata-rata) sering agak dilupakan dalam pengelolaan kelas,

karena mereka dipandang sebagai mahasiswa yang tidak terlalu bermasalah.

Justru yang sering menjadi perhatian di dalam penglolaan kelas adalah

kelompok mahasiswa yang masuk kategori slow learners dan fast learners.

Bagi kedua kelompok ini diperlukan program reinforcement, baik yang

sifatnya enrichment bagi fast learners maupun remedial bagi slow learners.

Materi elektronik dikatakan sebagai enrichment, apabila mahasiswa dapat

memahami materi pelajaran uang disampaikan dosen secara tatap muka (bagi

fast learners). Kepada kelompok mahasiswa ini diberi kesempatan untuk

mengakses materi pembelajaran elektronik yang memang khusus
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dikembangkan untuk mereka. Tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan

kualitas penguasaan para mahasiswa terhadap materi pelajaran yang disajikan

yang dinilai dosen bermanfaat bagi mahasiswa.

Materi pembelajaran elektronik dikatakan sebagai program pengayaan

yang bersifat remedial apabila peserta yang memahami kesulitan memahami

materi pembelajaran yang disajikan dosen secara tatap muka di kelas (slow

learners). Kelompok ini diberi kesempatan untuk memahami materi

pembelajaran elektronik yang memang secara khusus dirancang untuk mereka.

Tujuannya untuk membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam

memahami pelajaran yang disajikan dosen di kelas.

2.1.3.6 Fungsi Pengganti

Beberapa perdosenan tinggi di negara-negara maju memberikan beberapa

alternatif model kegiatan perkuliahan kepada mahasiswa. Tujuannya untuk

membantu mempermudah mahasiswa mengelola kegiatan perkuliahannya

sehingga mahasiswa dapat menyesuaikan waktu dan aktivitas lainnya dengan

kegiatan perkuliahannya. Ada tiga alternatif model kegiatan pembelajaran

yang dapat dipilih para mahasiswa, yaitu apakah mereka akan mengikuti

kegiatan pembelajaran yang disajikan secara (1) konvensional (tatap muka)

saja, atau (2) sebagian secara tatap muka dan sebagian lagi melalui internet,

atau bahkan, (3) sepenuhnya melalui internet.

Alternatif model pembelajaran apapaun yang dipilih mahasiswa tidak

menjadi masalah dalam penilaian. Artinya, setiap mahasiswa yang mengikuti
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salah satu model penyajian materi perkuliahan akan mendapatkan pengakuan

atau penilaian yang sama.

2.2 Peran Internet Terhadap Pembelajaran

Pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran akan membantu dunia

pendidikan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas mahasiswanya. Akan

banyak mahasiswa yang dapat di jangkau dengan internet, menurut Onno W.

Purbo dalam (Renggani : 2007) paling tidak ada tiga hal dampak positif

penggunaan internet dalam pendidikan yaitu:

1. Mahasiswa dapat dengan mudah mengambil mata kuliah dimanapun di

seluruh dunia tanpa batas institusi atau batas negara.

2. Mahasiswa dapat dengan mudah berdosen pada para ahli di bidang yang

diminatinya.

3. Kuliah atau belajar dapat dengan mudah diambil di berbagai penjuru dunia

tanpa bergantung pada universitas atau kampus tempat si mahasiswa

belajar. Di samping itu kini hadir perpustakaan internet yang lebih dinamis

dan bisa digunakan di seluruh jagat raya.

Teknologi internet sebagai media yang multirupa. Komunikasi melaui internet

bisa dilakukan secara interpersonal (misalnya e-mail dan chatting) atau secara

masal, yang dikenal dengan one to many communication (Misalnya mailing list).

Internet juga mampu hadir secara real time audio visual seperti pada metode

konvensional dengan adanya aplikasi teleconference. Berdasarkan hal tersebut

maka internet sebagai media pengajaran mampu menghadapkan karakteristik yang
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khas, yaitu sebagai media interpersonal dan massa, bersifat interaktif,

memungkinkan komunikasi secara sinkron dan asinkron (tunda). Karakteristik ini

memungkinkan mahasiswa melakukan komunikasi dengan sumber ilmu secara

lebih luas bila dibandingkan dengan hanya menggunakan media konvensional

2.3 Tinjauan tentang Minat Baca

Setiap orang  mempunyai  kecenderungan  untuk  selalu  berhubungan

dengan sesuatu yang dianggapnya memberikan kesenangan dan kebahagiaan. Dari

perasaan senang tersebut timbul keinginan untuk memperoleh dan

mengembangkan apa yang telah membuatnya senang dan bahagia. Slameto

(1987) mengatakan  bahwa  minat  adalah  kecenderungan  yang tetap  untuk

memperhatikan  dan  mengenang  beberapa  kegiatan.  Kegiatan  yang diminati

sesorang diperhatikan terus menerus yang disertai dengan rasa senang. Minat

selalu diikuti dengan perasaan senang dan dari situ diperoleh kepuasan. Minat

besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari

tidak sesuai dengan minat mahasiswa, mahasiswa tidak akan belajar dengan

sebaik-baiknya. Bahan pelajaran yang menarik minat mahasiswa, lebih mudah

dipelajari karena minat menambah dorongan untuk belajar. Menurut  Hurlock

(1999),  minat  merupakan  sumber  motivasi  yang mendorong orang  untuk

melakukan  apa  yang  mereka inginkan bila  mereka  bebas memilih.  Bila

mereka  melihat  sesuatu  akan  menguntungkan,  mereka  merasa berminat. Hal

ini akan mendatangkan kepuasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa minat merupakan

suatu sikap batin dari dalam diri  seseorang  yang  merupakan  suatu  perhatian

khusus  terhadap  suatu  hal  tertentu yang tercipta dengan penuh kemauan dan
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perasaan senang yang timbul dari dorongan batin seseorang. Minat dapat

dikatakan sebagai dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala  sesuatu

dalam mewujudkan pencapaian tujuan  dan  cita-cita  yang menjadi keinginannya.

Membaca  merupakan  salah  satu  dari  empat  keterampilan  berbahasa

yang diajarkan di Kampus Dasar. Keempat keterampilan tersebut saling

berhubungan satu dengan  yang  lain  dan merupakan  satu  kesatuan.  Kegiatan

membaca  merupakan kegiatan  reseptif,  suatu  bentuk  penyerapan yang  aktif.

Dalam  kegiatan membaca, pikiran dan mental dilibatkan secara aktif, tidak hanya

aktifitas fisik saja. Banyak ahli yang memberikan definisi tentang membaca.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), membaca adalah melihat

serta  memahami  isi  dari  apa  yang  tertulis.  Membaca  merupakan suatu  proses

yang dilakukan  serta  dipergunakan  oleh  pembaca  untuk  memperoleh  pesan

yang hendak disampaikan  penulis  melalui  media  kata-kata/bahasa  tulis.

Dengan  kata  lain, membaca adalah memetik serta memahami arti atau makna

yang terkandung di dalam bahan tulis.

Menurut Akhadiah (1991), membaca merupakan suatu kesatuan kegiatan

yang terpadu yang mencangkup beberapa kegiatan seperti mengenali huruf dan

katakata,  menghubungkannya  dengan  bunyi  serta  maknanya,  serta  menarik

kesimpulan mengenai maksud bacaan.
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Klein, dkk. (Farida Rahim, 2005) mengemukakan bahwa definisi

membaca mencangkup :

1. Membaca merupakan suatu proses

Membaca  merupakan  suatu  proses  dimaksudkan  informasi  dari  teks  dan

pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca mempunyai peranan yang utama dalam

membentuk makna.

2. Membaca adalah strategis

Pembaca  yang  efektif  menggunakan  berbagai  strategi  membaca  yang

sesuai dengan teks dan konteks dalam rangka mengkonstruk makna ketika

membaca.

3. Membaca merupakan interaktif

Orang  yang  senang  membaca  suatu  teks yang  bermanfaat,  akan  menemui

beberapa tujuan yang ingin dicapainya, teks yang dibaca seseorang harus mudah

dipahami sehingga terjadi interaksi antara pembaca dan teks.

Selanjutnya, Tarigan (1979) mengutip pendapat Hodgson, mengemukakan

bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh

pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan penulis melalui

media kata-kata atau  bahasa  tulis.  Anderson  (Tarigan,  1979)  mengartikan

membaca  ditinjau  dari sudut  lingkungan  bahwa  membaca  adalah  suatu  proses

penyandian  kembali  dan pembacaan  sandi  (a  recording  and  decoding

process).  Oleh  karena  itu,  dalam membaca  diperlukan  kejelian  pembaca

untuk  mengetahui  isi  yang  tersurat  ataupun yang tersirat.
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Finochiaro dan Bonomo (Tarigan, 1979) secara singkat mengatakan

bahwa reading adalah  “bringing  meaning  ti  and  getting  meaning  from  printed

or  written material”,memetik  serta  memahami  arti  atau  makna  yang

terkandung  di  dalam bahasa tertulis.

Berdasarkan  pendapat-pendapat  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa

membaca merupakan  proses  aktivitas  komunikasi  yang  kompleks.  Membaca

bertujuan  untuk melihat, memahami isi atau makna dan memperoleh pesan yang

hendak disampaikan penulis  melalui  media  kata-kata  atau  bahasa  tulis

sehingga  diperoleh pemahaman terhadap  bacaan.  Melalui  membaca,  informasi

dan  pengetahuan  yang  berguna  bagi kehidupan dapat diperoleh.

Orang  yang  melakukan  aktivitas  tentunya  mempunyai  tujuan  yang

ingin dicapai, demikian juga dalam kegiatan membaca. Seseorang yang membaca

dengan suatu  tujuan,  cenderung  lebih  memahami  dibandingkan  dengan  orang

yang  tidak mempunyai tujuan.

Tujuan  utama  dalam  membaca  adalah  untuk  mencari  serta

memperoleh informasi,  mencangkup  isi,  memahami  makna  bacaan.  Makna,

arti  (meaning)  erat sekali  berhubungan  dengan  maksud  tujuan,  atau  intensif

kita  dalam  membaca.

Anderson  (Tarigan,  1979)  mengemukakan  beberapa  yang  penting

dalam membaca, yaitu :

1. Membaca  untuk  memperoleh  perincian-perincian  atau  fakta-fakta

(reading  for details or fact).
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Yaitu menemukan  atau  mengetahui  penemuan-penemuan  yang  telah

dilakukan oleh sang tokoh dan apa yang terjadi pada tokoh.

2. Membaca untuk memperoleh ide-ide utama (reading for main ideas).

Yaitu mengetahui topik dan masalah yang terdapat dalam cerita, yang

dipelajari atau yang dialami sang tokoh.

3. Membaca untuk mengetahui urutan atau susunan, organisasi cerita

(reading for sequence or organization).

Yaitu  menemukan  atau  mengetahui  apa  yang  terjadi  pada setiap

bagian  cerita, apa yang terjadi dari awal hingga akhir cerita.

4. Membaca untuk menyimpulkan, membaca inferensi(reading for

inference).

Yaitu mengetahui mengapa  para  tokoh  merasakan  seperti  cara  mereka

dan  apa yang hendak diperlihatkan oleh sang pengarang kepada para

pembaca.

5. Membaca untuk mengelompokkan, membaca untuk mengklasifikasikan

(reading to classify).

Yaitu  menemukan  serta  mengetahui  sesuatu  yang  tidak  biasa,  tidak

wajar mengenai seorang tokoh, apa yang lucu dalam cerita, atau apakah

cerita itu benar atau tidak benar.

6. Membaca mengevaluasi (reading to evaluate).

Yaitu menemukan apakah sang tokoh berhasil atau hidup dengan ukuran-

ukuran tertentu, apakah kita  ingin  berbuat seperti  yang diperbuat oleh

sang tokoh  atau bekerja seperti cara sang tokoh bekerja dalam cerita itu.
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7. Membaca  untuk  memperbandingkan  atau  mempertentangkan  (reading

to compare or contrast).

Yaitu menemukan bagaimana caranya sang tokoh berubah, bagaimana

hidupnya berbeda  dari  kehdupan  yang  kita kenal,  bagaimana  dua

cerita  mempunyai persamaan, bagaimana sang tokoh menyerupai

pembaca.

Menurut  Wiryodijoyo  (1989)  tujuan  membaca  adalah  mengetahui  isi

materi  yang  ada  dalam  bacaan  dan  mengerti informasi  yang  ada  di

dalamnya. Dengan kita  memiliki  tujuan  yang  jelas  dalam  membaca,  maka

akan  memperkuat pemahaman kita terhadap bacaan. Dengan pemahaman bacaan,

akan terjadi interaksi antara bahasa dan pikiran kita. Selain itu kita juga bisa

mengembangkan kemampuan konsentrasi dan arti yang lebih dalam.

Dari  beberapa  pendapat  yang  dikemukakan  di  atas,  dapat  ditarik

suatu kesimpulan  bahwa  tujuan  utama  membaca  adalah  untuk  memperoleh

makna  yang tepat dari bacaan yang dibacanya. Oleh karenanya akan menjadikan

seseorang terus berpikir  untuk  memahami  makna  yang  terkandung  dalam

tulisan.  Semakin  banyak seseorang membaca, semakin tertantang seseorang

untuk terus berpikir terhadap apa yang mereka telah baca.

2.3.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Baca

Dawson dan  Bamman  (Rahman,  1985)  mengemukakan  prinsip-prinsip yang

mempengaruhi minat baca sebagai berikut.
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1. Seseorang atau mahasiswa dapat menemukan kebutuhan dasarnya lewat

bahan-bahan bacaan jika topik, isi, pokok persoalan, tingkat kesulitan, dan

cara penyajiannya sesuai  dengan  kenyataan  individunya.  Isi  dari  bahan

bacaan  yang  menarik  dan sesuai  dengan  kebutuhan  individu,

merupakan  salah  satu  faktor  yang berpengaruh terhadap minat bacanya.

2. Kegiatan dan kebiasaan membaca dianggap berhasil atau bermanfaat jika

mahasiswa memperoleh  kepuasan  dan  dapat  memenuhi  kebutuhan-

kebutuhan  dasarnya, yaitu rasa aman, status, kedudukan tertentu,

kepuasan efektif dan kebebasan yang sesuai dengan kenyataan serta

tingkat perkembangannya. Jika kegiatan membaca dianggap

menguntungkan seseorang, maka membaca merupakan suatu kegiatan

yang dianggap sebagai salah satu kebutuhan hidupnya.

3. Tersedianya  sarana  buku  bacaan  dalam keluarga  merupakan  salah  satu

faktor pendorong terhadap pilihan bahan bacaan dan  minat baca. Ragam

bacaan  yang memadai dan beraneka ragam dalam keluarga akan sangat

membantu anak dalam meningkatkan minat baca.

4. Tersedianya  sarana  perpustakaan kampus yang  relatif  lengkap  dan

sempurna serta  kemudahan  proses  peminjamannya  merupakan  faktor

besar  yang mendorong minat baca mahasiswa.

5. Adanya  program  khusus  kurikuler  yang  memberikan  kesempatan

mahasiswa untuk membaca  secara  periodik  di  perpustakaan kampus

sangat  mendorong perkembangan dan peningkatan minat baca mahasiswa.
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6. Saran-saran teman sekelas sebagai faktor eksternal dapat mendorong

timbulnya minat  baca mahasiswa. Pergaulan  teman dalam kampus

menjadi  salah  satu  factor penting  dalm  pembentukan  minat.

Mahasiswa yang  berminat terhadap  kegiatan membaca,  akan  lebih

sering  mengajak  temannya  ikut  melakukan  kegiatan membaca  baik  di

dalam  kelas  ataupun  perpustakaan  sehingga  memberikan pengaruh

positif juga terhadap temannya.

7. Faktor dosen yang  berupa  kemampuan  mengelola  kegiatan  dan

interaksi  belajar mengajar, khususnya dalam program pengajaran

membaca. Dosen yang baik harus mengetahui  karakteristik  dan minat

anak. Dosen bisa  menyajikan  bahan  bacaan yang menarik dan

bervariasi supaya mahasiswa tidak merasa bosan.

8. Faktor jenis  kelamin  juga  berfungsi sebagai  pendorong pemilihan  buku

bacaan dan  minat  baca mahasiswa.  Anak  perempuan  biasanya  lebih

suka  membaca  novel, cerita  drama  maupun  cerita  persahabatan,

sedangkan  anak  laki-laki  biasanya lebih suka cerita bertema

kepahlawanan.

Sedangkan  menurut  Harris  dan  Sipay  (Mujiati,  2001: 24)

mengemukakan bahwa minat baca dipengaruhi oleh dua golongan, yaitu

golongan faktor personal dan golongan  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
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individu  itu  sendiri  yang  meliputi:  (1)  tersedianya  buku-buku,  (2) status

sosial ekonomi, (3) pengaruh orang tua, teman sebaya dan dosen.

Dengan  demikian  minat membaca  tidak  dengan  sendirinya  dimiliki

oleh seorang mahasiswa melainkan harus dibentuk. Perlu suatu upaya,

terutama dari kalangan pendidik, di samping dari lingkungan keluarganya

sebagai lingkungan terdekat, untuk melatih,  memupuk,  membina,  dan

meningkatkan  minat  baca.  Minat  sangat memegang  peranan  penting

dalam  menentukan  langkah  yang  akan  kita  kerjakan. Walaupun

motivasinya sangat kuat tetapi jika minat tidak ada, tentu kita tidak akan

melakukan  sesuatu  yang  dimotivasikan  pada  kita.  Begitu  pula  halnya

kedudukan minat dalam membaca menduduki tingkat teratas, karena tanpa

minat seseorang akan sukar melakukan kegiatan membaca.

2.4 Hubungan Penggunaan Internet sebagai alternatif Sumber belajar

dengan Minat Baca Mahasiswa

Ahmad Nada dalam Tamam (2010) menuturkan banyak yang

perpandangan text book thinking tidak baik. Masyarakat indonesia lebih senang

budaya lisan atau tutur dan instan. Masyarakat indonesia belum menjadi society

book reader dan writter. Hal inilah yang cukup mempengaruhi rendahnya minat

baca di negara kita (Tamam, 2010).

Selain itu, sulitnya untuk mendapat informasi ataupun referensi mengenai

keilmuan menjadi salah satu penyebab rendahnya minat baca pada masyarakat

(khususnya mahasiswa). Oleh sebab itu, mahasiswa lebih memilih mencari
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informasi melalui media dengan sumber informasi yang lebih up to date yaitu

Internet.

Menurut Kitao (2002), ada enam fungsi internet yang dapat dimanfaatkan

dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu sebagai alat mengakses

informasi, dan fungsi pendidikan dan pembelajaran. Selain kedua fungsi tersebut,

menurut Abdurahman (2012) fungsi internet juga merangkap sebagai sumber

bahan bacaan yang dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan minat baca di

kalangan masyarakat khususnya mahasiswa.

Internet layaknya buku, bahkan lebih komplit sehingga bukan hanya

sekedar jendela dunia, namun pintu dunia. Beragam informasi disuguhkan dan

pelajar pun dapat menyerapnya dalam rangka menambah wawasan serta ilmu,

tidak hanya terkait bidang study yang diajarkan kelas, namun juga pengetahuan

umum lainnya. Sebagaimana menurut Kitao (2002), internet merupakan

perpustakaan yang terbesar dari perpustakaan yang ada dimanapun.

Slameto  (1987)  mengatakan  bahwa  minat  adalah kecenderungan  yang

tetap  untuk  memperhatikan  dan  mengenang  beberapa  kegiatan.

Membaca merupakan  proses  aktivitas  komunikasi  yang  kompleks.

Membaca  bertujuan  untuk melihat, memahami isi atau makna dan memperoleh

pesan yang hendak disampaikan penulis  melalui  media  kata-kata  atau  bahasa

tulis  sehingga  diperoleh  pemahaman terhadap  bacaan.  Melalui  membaca,

informasi  dan  pengetahuan  yang  berguna  bagi kehidupan dapat diperoleh.
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Melalui gambaran diatas, dapat dilihat betapa sisi-sisi yang mampu

dikombinasikan antara variable sehingga mampu diketahui hubungan

pemanfaatan internet sebagai alternatif sumber belajar dengan minat baca

mahasiswa. Hubungan pemanfaatan internet sebagai alternatif sumber belajar

dengan minat baca buku mahasiswa dapat dilihat dari fungsi internet sebagai salah

satu sumber belajar dan informasi yang sekaligus merangkap sebagai sumber

bahan bacaan. Dalam perkuliahan di universitas manapun, seorang pengajar

(dosen) biasa memberikan tugas kepada mahasiswa, misalkan dalam pembuatan

makalah ataupun pengumpulan tugas lain. Setelah adanya intrupsi dari dosen

tersebut setidaknya mahasiswa juga harus memiliki pedoman pengerjaan sebagai

referensi dan sumber bacaan yang jelas dan up to date. Hubungannya dengan

internet adalah bahwasannya internet merupakan media yang memuat dari segala

sumber referensi dunia, meskipun tidak selalu adanya penyediaan data penulis

maupun data yang diinginkan oleh pengguna. Sebagaimana menurut Tamam

(2010), pengertian internet adalah kependekan dari inter-network. 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 fasilitas yang disediakan oleh media ini cukup

bervariasi. Semakin banyak fasilitas atau pelayanan yang disediakan di internet

maka semakin banyak pula informasi yang akan disajikan dan dapat dijadikan

sumber bacaan. Dengan mengandalkan hal ini tugas yang diberikan dosen akan
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disajikan dengan lengkap dan up-to date, selain itu minat baca mahasiswa juga

meningkat karena internet dapat menjadi alternatif sumber belajar dan informasi

sekaligus sumber bacaan.

2.5 Kerangka Teoritis dan Hipotesis

H : Internet berpengaruh dan signifikan terhadap minat baca pada

mahasiswa Universitas Widyatama

H1 : Intensitas penggunaan internet berpengaruh terhadap minat baca

mahasiswa Universitas Widyatama

H2 : Kejelasan informasi berpengaruh terhadap minat baca mahasiswa

Universitas Widyatama

H3 : Tujuan menggunakan internet berpengaruh terhadap minat baca

mahasiswa Univeritas Widyatama

H4 : Pengetahuan mengenai internet berpengaruh terhadap minat baca

mahasiswa Universitas Widyatama

H5 : Aplikasi internet berpengaruh terhadap minat baca mahasiswa

Universitas Widyatama

Internet

1. Intensitas penggunaan internet
2. Kejelasan informasi
3. Tujuan menggunakan internet
4. Pengetahuan mengenai internet
5. Aplikasi internet

( Fauziah, 2013)

Minat Baca


