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ABSTRAKSI 

GILANG PUTRA PERSADA, PEMANFAATAN AKSES INTERNET 
GOOGLE PADA MAHASISWA  UPN  VETERAN  JATIM. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan akses internet 
google dalam menunjang kegiatan akademik mahasiswa UPN Veteran Jatim, 
bagaimana mahasiswa mampu mengambil celah serta memanfaatkan Google 
sebagai medium belajar guna menunjang kegiatan akademik. 

Metode yang digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis data 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang digunakan untuk memberikan 
gambaran mengenai suatu fenomena tertentu secara terperinci, yang pada 
akhirnya akan diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai fenomena yang 
diteliti. Sehingga peneliti dapat mengetahui serta menyimpulkan berbagai makna 
dan respon dari mahasiswa UPN Veteran Jatim pada khususnya terhadap 
pemanfaatan internet google. 

Berdasarkan analisis peneliti pada penelitian pemanfaatan akses internet 
google dalam menunjang kegiatan akademik mahasiswa UPN Veteran Jatim 
melalui teknik wawancara, maka dapat disimpulkan :bahwa kehadiran google saat 
ini bagi mahasiswa khususnya mahasiswa UPN Veteran Jatim sangat bermanfaat 
hasil dari penelitian antara lain adalah mahasiswa fisip upn veteran jatim merasa 
bahwa google memang sangat bermanfaat bagi mereka sekarang, Google seperti 
menempatkan sebuah posisi yang dapat mempermudah mahasiswa dalam belajar 
yang berkaitan dengan tugas akademik. 

Kata Kunci :Pemanfaatan Media Google, Deskriptif Kualitatif, Mahasiswa UPN 
Veteran Jatim.  
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ABSTRACT 
 
 

GILANG PUTRA PERSADA , THE USE GOOGLE INTERNET ACCESS IN 
ACADEMIC SUPPORT STUDENT ACTIVITIES  UPN VETERAN JATIM 
 
This study aims to examine the use of internet access google in supporting students' academic 
activities  UPN Veteran East Java, how students are able to take a crack and take advantage 
of Google as a medium of learning in order to support academic activities. 
The method is used as an approach in analyzing the data is descriptive qualitative research is 
used to give a description of a particular phenomenon in detail, which will eventually gained 
a clearer understanding of the phenomenon under study. So that researchers can learn and 
infer various meanings and responses from students  UPN Veteran East Java in particular to 
the use of internet google. 
Based on our analysis on research utilization google internet access in supporting students' 
academic activities  UPN Veteran East Java through interview techniques, it can be 
concluded: that the presence of the current google for students, especially students of 
communication  UPN Veteran East Java is very useful results of research include student  
upn jatim veterans feel that google is very beneficial to them now, I like to put a position that 
may facilitate students in learning related to academic tasks. 
 
Keywords: Google, Descriptive Qualitative, Student UPN Veteran East Java. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan dari komunikator kepada khalayak. Ada beberapa pakar psikologi 

memandang bahwa dalam komunikasi antar manusia, maka media yang 

paling dominan dalam berkomunikasi adalah panca indra manusia 

seperti mata dan telinga. Pesan-pesan yang diterima panca indera 

selanjutnya diproses dalam pikiran manusia untuk mengontrol dan 

menentukan sikapnya terhadap sesuatu, sebelum dinyatakan dalam 

tindakan. Media yang dimaksud ialah media yang digolongkan atas 

empat macam yakni media antar pribadi, media kelompok, media publik, 

dan media massa. 

Media massa terdiri dari media massa cetak dan media massa 

elektronik. Media massa cetak terdiri dari majalah, surat kabar, buku. 

Sedangkan media massa elektronik terdiri dari televisi, radio, film, 

internet, dan lain-lain. Media cetak seperti majalah, surat kabar, dan 

buku justru memberikan pemahaman yang tinggi kepada pembacanya, 

karena ia sarat dengan analisa yang mendalam dibandingkan media 

lainya (Cangara, 2005:128). 

Media massa terdiri dari cetak dan elektronik, cetak seperti koran 

majalah, buku dan elektronik meliputi televisi, radio dan internet. Semua 

media tersebut berpengaruh terhadap masyarakat dampaknya muncul 
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kebutuhan dan kesinambungan media lain akan internet sifat internet yang 

efisien,cepat dan lebih mudah dijangkau dari jarak jauh membuat media-media 

lain seperti menggunakan internet sebagai alat baru untuk melakukan penyebaran 

pesan. Saat ini banyak sekali perkembangan dan revolusinya, internet seolah 

meringkas sebuah bentukan – bentukan media yang ada sebelumnya seperti: 

koran, majalah, kelas belajar, rapat umum, drama, sinema, periklanan, televisi, 

film dan video, hal itu membuat internet menjadi sebuah lubang serta gudang 

informasi juga pergerakan baru dari dampak era globalisasi yang terjadi saat ini. 

Dewasa ini muncul medium-medium untuk penyampaian informasi baru 

yang berkembang di dalamnya, dari jejaring sosial, blog, media online, forum 

forum, website berbagi file, website pencarian data mampu menghidangkan 

sebuah sajian informatif kepada khalayak, tapi dibalik banyak badai media 

informasi yang lahir ada salah satu media yang baru-baru ini mampu menolehkan 

sudut pandang dan perhatian baru bagi masyarakat awam dan dan pengguna 

media internet adalah Google media yang saat ini telah menyita perhatian 

masyarakat pengguna internet dan khususnya pencarian data atau informasi.  

Google adalah sebuah media jejaring sosial, dimana para pengguna Google 

tidak harus memiliki akun dan tidak harus melakukan registrasi dalam melakukan 

akses dalam pencarian data. Dari semua kemudahan akses yang ada di Google,  

para pengguna Google bisa dengan mudah menggungah dan mengambil data yang 

mereka butuhkan.Google memungkinkan siapa saja dengan koneksi internet untuk 

pencarian data maupun untuk mengunggah video dan dapat menikmatinya hanya 

dalam beberapa menit. Keanekaragaman topik yang ada di Google membuat 
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berbagai pencarian data menjadi salah satu bagian yang terpenting dalam kultur 

internet. 

Dalam realita yang ada banyak dampak yang ditumbulkan oleh Google berita 

yang menjadi hadline besar dan opini publik saat ini, Google menyajikan sebuah 

tontonan audio visual yang mampu memberikan berita dan informasi baru di 

khalayak luas, karateristik Google dengan begitu banyaknya literatur-literatur 

data dengan sisitem yang mudah tanpa harus memiliki akun maupun registrasi 

terlebih dahulu seperti media Audio Visual besar pada umumnya membuat 

pengguna dan penikmatnya ingin terus mengkonsumsi dan memanfaatkan 

Google, selain itu dengan Google masyarakat dapat menerima berbagai informasi 

dengan kontent lebih beragam, Google juga bisa memberikan sebuah sajian 

berupa kemudahan mengakses situs-situs lain yang pengguna internet inginkan 

dan butuhkan.  

Pengumpulan informasi dilakukan oleh berbagai unit informasi sementara 

pemakai tinggal memanfaatkanya (Sulistyo-Basuki,2004:398).Karateristik Google 

tersebut, banyak pengguna internet yang mengandalkan Google sebagai alat 

pencari dan mendapatkan informasi, secara visual Google mampu menciptakan 

kejelasan dan penjelasan secara baik dengan gambar maupun dengan tulisan yang 

memberikan feed back yang dapat mudah direspon oleh pengguna internet, 

kejadian yang terjadi saat ini pula dikarenakan banyaknya masyarakat 

memanfaatkan Google sebagai media belajar, Google juga secara tidak langsung 

hadir di rana pendidikan hal ini diperkuat dalam buku Media impact 

(Roger,fidler,2003) bahwa pengguna internet banyak didominasi oleh pelajar    

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



4 
 

dan mahasisiwa. Google seperti memberikan perkuliahan massal di masyarakat 

dan kelas belajar dari praktek yang selama ini diajarkan oleh pendidikan, dalam 

contoh kasus misalnya : seorang dosen yang sedang memberikan sebuah 

perkuliahan dosen tersebut bisa menunjukan maupun menggunakan literatur-

literatur dari Google yang bersangkutan dengan materi yang mereka berikan 

kepada mahasiswa, contoh lain mahasiswa yang menggunakan Google sebagai 

bahan pencari informasi untuk tugas presentasi kuliah, seorang ibu rumah tangga 

belajar bagaimana mendidik anak dengan baik, dari beberapa contoh tersebut 

Google seolah mencoba mensederhanakan dan mempercepat apa yang tidak bisa 

dijangkau oleh mahasiswa maupun Universitas. Penjelasan audio visual yang 

diberikan Google seperti memberikan sebuah cara baru dan langka untuk dunia 

pendidikan menguatkan kemampuan yang mendukung penggunaan internet, 

pekerjaan yang mendorong penggunaan internet, dan ketertarikan serta motivasi 

untuk menggunakan internet (Ward Hanson, 2000). 

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti ingin mengetahui apakah 

pemanfaatan Google sudah optimal digunakan oleh mahasiswa UPN. Berdasarkan 

pengamatan penulis semua lingkungan di UPN terhubung dengan jaringan 

internet (wai-fi) di mana mahasiswa bisa mengakses internet secara mudah seperti 

di lingkungan UPN, gedung fakultas, gedung perpustakaan dan ini ditunjang 

dengan banyak-nya warnet (warung internet) disekitar lingkungan UPN serta 

teknologi handphone yang ada pada mahasiswa sehingga dengan muda 

mengakses internet di Universitas. 
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Seperti mata kuliah yang ada di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu 

Komunikasi seperti produksi media pr, jurnalistik online, teknologi komunikasi, 

penulisan berita dan feature yang berkaitan dengan media online semakin 

membuat mahasiswa menggunakan internet .Sedangkan Dosen dan pegawai dapat 

mengakses internet di tempat bekerja masing – masing sesuai dengan kebutuhan 

yang diperlukan. Dengan adanya layanan internet (Wai-fi) di lingkungan 

Universitas mahasiswa dapat mencari berbagai informasi di internet untuk 

mengerjakan tugas kuliah, menyusun tugas akhir, melihat nilai dan melihat 

informasi yang lainnya. Bahkan internet juga dapat digunakan oleh staff pengajar 

untuk memberikan tugas kepada mahasiswa dan dapat juga mencari tambahan 

mencari materi perkuliahan. 

Berdasarkan urain diatas, maka peneliti ingin mengkaji tentang Pemanfaatan 

situs Internet Google Pada Mahasiswa Fisip UPN ‘’Veteran’’ Jatim. 

1.2 Perumusan Masalah    

  Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas menjadi pemikiran 

peneliti untuk merumuskan masalah di bawah ini : 

Bagaimana pemanfaatan situs internet ‘’Google’’ Pada mahasiswa UPN 

‘’VETERAN” Jawa Timur ?   
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1.3 Tujuan Penelitian  

 Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemanfaatan akses internet 

“google” pada mahasisiwa UPN ‘’Veteran’’Jawa Timur. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Memberikan deskripsi penggunaan akses internet di kalangan mahasiswa        

sehingga dapat digunakan sebagai referensi bagi tenaga pengajar dalam 

merumuskan metode belajar yang efektif bagi mahasiswa. 

2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain, yang berkaitan dengan bidang 

Teknologi Informasi yang berkaitan dengan tugas perkuliahan terhadap 

penggunaan Internet khususnya dikalangan Mahasiswa.  
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