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ABSTRACT 

This paper aims to uncover the seeking information behavior of UIN 

Sunan Kalijaga staffs in accessing internet that focuses only on UIN 
Library Staff and  Faculty of Adab and Culture Science staff. This 

paper tries to compare the difference pattern of internet use between 

staff at UIN Library and staffs at Faculty of Adab, female and male  
Staffs, staffs working in public service and staffs working in 

technical services. Data were gathered using  quantitative method 

based on eight indicators namely how resopndents learn internet, 

place where the respondents access internet, time and the duration 
used to use internet, search engine used at most, the purpose of 

accessing internet and  the ability the respondents have to to seek 

information. Then,  the data were analized using qualitative 
approach. And the result shows that there is no significant difference 

among UIN staffs in information seeking behavior. Basically, UIN 

staffs use internet on daily basis. However, it is found that UIN staffs 
are less knoledgable to search information effectively.  

Keywords: Internet Use, Information Seeking Behavior, Fakultas       

Adab dan Ilmu Budaya 

 

A. PENDAHULUAN 

1.   Latar belakang 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak 

terhadap pertumbuhan informasi dan kemudahan akses terhadap informasi 

tersebut. Perkembangan ini semakin dirasakan karena dipacu adanya 

kemudahan dalam penyebaran informasi baik melalui media cetak maupun 
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media internet. Internet dipandang sebagai sumber informasi yang sangat 

berharga yang dapat membantu penggunanya dalam memperoleh 

pengetahuan, pembelajaran dan penelitian dan meningkatkan ketrampilan 

sosialnya (Angdi, 2006;398).  

 Masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang banyak 

memanfaatkan internet untuk berbagi keperluan bahkan jumlah penggunanya 

pun makin meningkat mulai dari angka 500 ribuan di tahun 1998 menjadi 8 

jutaan di tahun 2003 dan 63 juta pada akhir tahun 2013 

(www.kominfo.go.id). Menurut Berita kementrian Kominfo anggal 7 

November 2013 (www.kominfogo.id diakses 21 Agustus 2014), dari 63 juta  

pengguna internet di Indonesia 95% diantaranya menggunakan internet 

untuk mengakses jejaring sosial seperti facebook, twitter, Google+ dan lain-

lain. Pemanfaatan jejaring sosial ini pun beragam dari media komunikasi, 

hiburan bahkan melakukan bisnis online. Banyak kalangan yang kemudian 

mempersoalkan manfaat dan kegunaan Internet khususnya bagi pendidikan, 

karena ketakutan dari kalangan yang masih mengedepankan fokus negatif 

terutama kemungkinan mudahnya akses pada situs-situs yang kurang baik, 

misal pornografi (Subroto, 2003). Namun, dengan adanya perkembangan 

masyarakat, isu atau pertanyaan yang ada mulai bergeser pada manfaat yang 

bisa diperoleh melalui internet misalnya untuk bisnis.  Penelitian tentang 

profil pemanfaatan internet di Indonesia di dunia industri yang dilakukan 

oleh APJII bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa 

internet banyak digunakan dalam dunia bisnis di Indonesia seperti bisnis 

perhotelan dan restoran (APJII, 15 Januari 2014).  

 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah menyediakan akses internet 

secara luas untuk civitas akademiknya sejak masa transisi dari IAIN ke UIN 

yaitu sekitar pertengahan tahun 2005. Bahkan saat ini telah disediakan area 

http://www.kominfo.go.id/
http://www.kominfogo.id/
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wifi di berbagai tempat, seperti di selasar-selasar bahkan di taman kampus. 

Hal ini menguntungkan, bukan saja bagi dosen dan mahasiswa, tetapi juga 

staf pegawai UIN Sunan Kalijaga. Dengan latar belakang kemampuan di 

bidang teknologi maupun jenis pekerjaan yang dijalankan sehari-hari maka 

sangat mungkin akan berbeda kemampuan dalam memanfaatkan akses 

internet di kalangan staf/ pegawai. Belum lagi faktor usia di antara staf/ 

pegawai UIN yang memungkinkan terjadinya digital-divide atau 

kesenjangan di bidang teknologi, serta staf laki-laki dan perempuan yang 

kemungkinan akan mempengaruhi pola pemanfaatan internet. Akan tetapi 

harapannya adalah staf sebagaimana dosen dan mahasiswa, akan 

memanfaatkan akses internet untuk mendukung  tugas-tugasnya sehingga 

bisa meningkatkan kinerjanya. Staf Fakultas Adab dan Ilmu Budaya 

memberikan layanan kepada mahasiswa yang mau tidak mau dituntut untuk 

mengikuti kebutuhan mahasiswa. Dengan adanya failitas internet di 

lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga maka beberapa tugas staf ditunjang 

dengan pemnafaatan jaringan internet misalnya saja dengan SIA. Belum lagi 

komunikasi antara staf dengan mahasiswa yang berbasis web misalnya saja 

di jejaring sosial. Hal  mengharuskan staf untnuk bisa mengikuti 

perkembangan teknologi terutama internet. Selain itu, dengan adanya 

internet, memungkinkan staf untuk memanfaatkan berbagai informasi untuk 

meningkatkan kapasitas staf. Begitu juga dengan staf di perpustakaan UIN 

yang dalam hal asumsinya adalah bahwa staf perpustakaan sangat  dekat 

dengan tugas layanan informasi sehingga sangat mungkin staf perpustakaan 

memiliki kemampuan untuk mengakses internet dengan baik. Untuk itu 

perlu dikaji bagaimana pemanfaatn internet oleh staf dari dua lembaga yang 

melayani mahasiswa tetapi dengan jenis layanan yang berbeda dan 

bagaimana pengetahuan mereka tentang pemanfaatan internet. 
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2.  Rumusan Masalah 

 Dengan tersedianya jaringan internet di lingkungan UIN Sunan 

Kalijaga serta beragamnya pegawai UIN Sunan Kalijaga dari segi latar 

belakang usia, jenis kelamin dan kebutuhan jenis pekerjaan maka peneliti 

ingin mengetahui: 

1. Bagaimana pola umum pemanfaatan internet oleh para pegawai 

UIN Sunan Kalijaga? 

2. Bagaimanakah pengetahuan staf dalam  memanfaatkan internet baik 

untuk memenuhi kebutuhan informasinya maupun untuk kebutuhan 
lainnya?  

3. Sejauh manakah pegawai UIN Sunan Kalijaga mengambil manfaat 

internet untuk menunjang pekerjaan? 
4. Apakah ada perbedaan perilaku pemanfaatan internet antar pegawai 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta baik dari segi jenis kelamin 

maupun jenis pekerjaannya? 

 

3. Landasan Teori 

Fasilitas Internet 

Internet menyediakan berbagai fasilitas yang bisa digunakan oleh 

penggunanya utnuk berbagai keperluan baik untuk komunikasi, informasi 

maupun hiburan. Kehadiran social media memungkinkan pengguna internet 

untuk berkomunikasi dengan orang lain di berbagai penjuru dunia. Begitu 

sarana hiburan seperti musik, film bahkan game. Akan tetapi  internet juga 

menyimpan berbagai informasi baik ilmiah ataupun non ilmiah. Adapun 

bentuk-bentuk informasi yang tersimpan dalam internet adalah 

(O’Dochartaigh; 2007; 43): 

1. Buku. Internet menyediakan banyak akses informasi dalam bentuk buku 

atau e-book, misalnya Amazone dan Google Book Search yang 
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menyediakan links ke buku-buku tertentu baik daftar isi buku, index 

maupun full text. Kamus dan ensiklopedia sekarang bisa diakses secara 

bebas dan mudah di internet. Beberapa entry dalam sumber informasi 

referensi yang tersedia di internet menyediakan informasi dasar tentang 

suatu subjek.  

2. Artikel. Perkembangan internet telah membuat artikel ilmiah bisa 

diakses secara luas oleh pengguna mialnya di Google Scholar. Artikel 

ini menjadi sumber informasi penting untuk mahasiswa maupun pelajar 

di semua level.  

Pemanfaatan internet 

 Perbuatan memanfaatkan fasilitas mencakup penggunaan search 

engine, relevansi dan juga cara menelusur informasi di internet. Proses 

mencakup pengalaman, tempat dan frekuensi penggunaan internet. Yang 

dimaksud dengan pemanfaatan internet dalam penelitian ini mencakup 

proses, cara dan perbuatan memanfaatkan seluruh fasilitas yang tersedia di 

internet. 

1. Pemanfaatan Internet mencakup aspek-aspek: 

1) cara mengenal internet (kursus, sekolah, belajar mandiri, bantuan 

teman, keluarga) 

2) frekuensi penggunaan internet (jam, hari, minggu) 

3) lama akses (1-2 jam, 2-5 jam, 5 jam atau lebih) 

4) faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya akses (kecepatan 

jaringan, ketersediaan waktu, ketersediaan dana) 

5) penggunaan  search engine (website) 

2. Tujuan menggunakan internet 
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1) Tujuan social. Pemanfaatan internet untuk email, chatting,  

blogging, jejaring sosial 

2) Tujuan informasi. Mencari informasi umum, mencari informasi 

untuk menyelesaikan tugas sekolah, mengakses surat kabar online 

3) Fungsi hiburan (leisure). Chatting (diskusi online), mencari hiburan 

musik atau film dan game online. 

3. Pengetahuan menggunakan internet: 

1) Kemampuan mengidentifikasi sumber informasi di internet 

2) Pengetahuan tentang  menggunakan strategi penelusuran 

(penggunaan bahasa alamiah,topik, penelusuran sederhana dan 

penelusuran lanjut) 

B.   METODOLOGI  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif interaksionism simbolik yang ditawarkan oleh Blumer yang 

memandang permasalahan penelitian dari aspek meaning, language, dan 

thought. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

questionnaire dengan open-ended dan close-ended questions. Data-data 

numeris yang diperoleh dari questionairre dianalisis dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Yang menjadi responden adalah staf yang memberikan 

layanan langsung ke mahasiswa (layanan publik/ umum) dan layanan tidak 

langsung (layanan teknis)  di Fakultas Adab dan ilmu Budaya dan Staf 

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Batasan staf Perpustakaan adalah tenaga 

non pustakawan yang memberikan layanan ke  mahasiswa.  
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C.   PEMBAHASAN 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah peneliti ajukan pada 

rumusan masalah maka peneliti menggunakan delapan indikator yaitu: 

1. Cara staf belajar menggunakan internet 

2. Tempat mengakses internet 

3. Waktu yang digunakan mengakses internet 
4. Lama  menggunakan internet 

5. Jenis web/ search engine yang digunakan untuk akses internet 

6. Tujuan akses internetanfaat mengakses internet 

7. Kemampuan mencari informasi di internet 
 

1. Pola Pemanfaatan  Internet oleh pegawai UIN Sunan Kalijaga 

Untuk menjawab pertanyaan tentang pola umum internet pegawai UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, peneliti menggunakan 5 indikator yaitu: 

a. Cara staf belajar menggunakan internet 

Ada tiga cara belajar menggunakan internet yang peneliti sajikan 

yaitu melalui belajar sendiri, kepada teman dan kepada anggota keluarga di 

rumah. Baik pegawai Perpustakaan UIN maupun Fakultas Adab dan Ilmu 

Budaya menggunakan berbagai cara untuk belajar akses internet akan tetapi 

prosentase  belajar dengan anggota keluarga memiliki prosentase yang 

rendah yang ditunjukkan dengan jumlah poin kadang-kadang dan tidak 

pernah yang lumayan tinggi, sedangkan belajar internet secara mandiri 

maupun belajar lewat teman meskipun tidak selalu dilakukan akan tetapi 

lumayan dilakukan oleh pegawai terutama oleh pegawai perpustakaan. Hal 

ini menunjukkan bahwa pegawai UIN lebih mengandalkan kepada teman 

maupun belajar mandiri daripada kepada keluarga 

b. Tempat mengakses internet  
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Batasan tempata mengakses internet yaitu pemanfaatan akses 

internet apakah hanya di kantor saja dimana akses internet tersedia dengan 

gratis, ataukah juga mengakses internet di rumah.  Berdasarkan data yang 

diperoleh, pegawai Perpustakaan dan Fakultas Adab lebih banyak 

mengakses internet di kantor, hanya sebagian kecil saja yang sering atau 

selalu mengakses internet di rumah. Akan tetapi prosentasi pegawai 

perpustakaan yang sering mengakses internet di rumah lebih besar dari 

pegawai Fakultas Adab. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai UIN Sunan 

Kalijaga secara umum belum mengalami ketergantungan pada internet 

dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga didukung dari data selanjutnya 

yaitu lama akses 

c. Waktu mengakses internet 

Batasannya  yaitu apakah staf memanfaatkan jam kerja untuk 

mengakses internet ataukah hanya ketika jam istirahat saja. Asumsinya, 

ketika pegawai banyak mengakses internet pada saat jam kerja maka akan 

mengurangi efektivitas jam kerja yang harusnya dimanfaatkan untuk 

memberikan layanan pada mahasiswa ataupun layanan lainnya. Dan 

berdasarkan data yang diperoleh, ada ketidakpastian waktu akses internet 

yaitu mayoritas responden menyatakan kadang-kadang menggunakan jam 

kerja dan kadang-kadang menggunakan jam istirahat.                                                      

d. Lama akses internet 

Lama akses internet dalam satu hari yang akan menunjukkan 

bagaimana intensitas pemanfaatan akses internet. Lama akses internet 

pegawai UIN juga tidak pasti, kadang-kadang kurang dari dua jam kadang-

kadang lebih dari dua jam. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor 

yaitu ketersediaan waktu. Angket penelitian ini diberikan pada bulan 

November yang artinya bahwa pegawai UIN Sunan Kalijaga sedang banyak 
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pekerjaan yang harus dilakukan karena biasanya kegiatan fakultas maupun 

UIN secara umum banyak dilakukan pada bulan November sehingga tidak 

banyak waktu yang dimiliki oleh oleh pegawai untuk mengakses internet.  

e. Search engine yang diakses.  

Dari search engine yang digunakan oleh responden bisa 

menunjukkan apa saja yang diakses oleh pegawai UIN dan manfaatnya bagi 

mereka dalam meningkatkan pengetahuan. Dari data yang diperoleh dari 

pegawai Perpustakaan UIN ada variasi dalam menggunakan search engine 

ketika mengakses internet. Dari empat jenis web yang ditanyakan peneliti 

yaitu Youtube, Google, Media Sosial dan Email ternyata media sosial 

termasuk yang hanya kadang-kadang saja diakses sedang Google adalah 

search engine meskipun banyak responden yang menyatakan kadang-kadang 

saja mengakses akan tetapi prosentase pengguna yang sering dan selalu 

mengakses Google lebih besar dibandingkan web yang lain. Hal ini bisa 

dimaklumi karena sampai saat ini Google masih menjadi search engine 

favorit bagi pengguna internet. Hal ini sedikit berbeda dengan pegawai 

Fakultas Adab yang sering dan selalu menggunakan Google lebih sedikit 

dibandingkan Google. Ini mengindikasikan bahwa banyak pegawai Fakultas 

Adab yang menggunakan untuk mencari hiburan dibandingkan mencari 

informasi dan nanti akan dicocokkan dengan data tentang pengetahuan 

menggunakan search engine. Sedangkan penggunaan internet untuk 

berkomunikasi melalui email baik pegawai perpustakaan maupun fakukltas 

Adab hampir sama tingginya.  
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Tabel 1. Pola Pemanfaatan internet oleh pegawai Perpustakaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Pola pemanfaatan internet oleh pegawai 

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Manfaat Internet dalam menunjang pekerjaan pegawai UIN 

Seperti yang sudah dipaparkan dalam landasan teori bahwa internet 

menyajikan beragam informasi yang dikemas dalam berbagai bentuk. 
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Informasi ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pengguna internet. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan digali bagaimana pegawai UIN 

Sunan Kalijaga mengambil manfaat dari internet yang ada di lingkungan 

kampus. Ada dua indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tujuan 

mengakses internet yaitu mencari informasi dan mencari hiburan dan 

manfaat yang diambil oleh responden.  

Data yang terkumpul menunjukkan bahwa tujuan pegawai UIN 

mengakses internet hanya kadang-kadang saja mencari informasi bahkan 

tidak sedikit tidak pernah mengakses informasi terutama staf perpustakaan. 

Pegawai Fakultas Adab pada dasarnya sama yaitu hanya kadang-kadang saja 

mengakses internet untuk mencari informasi akan tetapi ada 12% pegawai 

yang sering mencari informasi tentang kesehatan, koran online dan juga 

mencari informasi yang berkaitan dengan tugas kantor. Sedangkan 

pemanfaatan internet sebagai sarana hiburan baik oleh pegawai perpustakaan 

UIN maupun Fakultas Adab  dan ilmu Budaya juga kecil karena sebagian 

besar responden hanya kadang-kadang saja mengakses hiburan baik main 

game, musik maupun melihat film. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai 

UIN lebih menggunakan intertnet di lingkungan kampus untuk tujuan yang 

mencari informasi yang bisa menambah pengetahuan. 

Dengan melihat tujuan dari mengakses internet akan memberikan 

dampak pada manfaat internet bagi penggunanya. Meskipun hanya kadang-

kadang saja pegawai mengakses internet untuk tujuan mencari informasi 

akan tetapi para pegawai pepustakaan dan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya 

merasa bahwa dengan mengakses internet akan menambah pengetahuan 

umum dan membantu menyelesaikan pekerjaan kantor. Bahkan ada sebagian 

kecil pegawai merasakan manfaat inernet untuk berinteraksi dengan 

mahasiswa dan rekan kerja. 
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Tabel 3. Tujuan dan Manfaat mengakses internet 

 

 

Tabel 4. Tujuan dan manfaat internet 

bagi pegawai Fakultas Adab dan ilmu Budaya 
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3.    Pengetahuan pegawai dalam mengakses informasi 

Pencari informasi yang memiliki pengetahuan yang cukup terhadap 

sistem temu kembali informasi akan menggunakan strategi ketika mencari 

informasi seperti menggunakan Boolean Operator (AND, OR dan NOT) dan 

menggunakan tanda kutip untuk frase (proximity) untuk membatasi hasil 

carian serta menggunakan istilah cari yang telah dianalisis sebelumnya. 

Untuk memastikan bahwa responden akan menggunakan strategi dalam 

mengakses internet maka peneliti akan memulai dengan pertanyaan tujuan 

utama dalam mengakses internet. Ketika responden mengakses internet 

dengan tujuan mencari informasi maka mereka seharusnya tahu bagaimana 

cara menemukan informasi di internet dengan efektif dan efisien. 

Dari tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai 

mengakses internet untuk tujuan mencari informasi yaitu sebesar 65% untuk 

pegawai Perpustakaan dan 63% untuk pegawai Fakultas Adab. Dengan 

begitu seharusnya memiliki pengetahuan untuk mencari informasi. Akan 

tetapi data menunjukkan bahwa 75% (perpustakaan) dan 71% (Fakultas 

Adab) responden tidak menggunakan strategi proximity (“kenakalan 

remaja”) untuk membatasi istilah cari. Begitu juga dengan penggunaan 

strategi penelusuran Boolean Operator AND yang ternyata tidak dipahami 

oleh pegawai UIN. Hanya 10-13 % responden yang menggunakan boolean 

AND ( tingkat kenakalan remaja dan Yogyakarta). 

Aspek ketiga yang seharusnya diketahui responden dalam 

mengakses informasi adalah mengetahui sumber informasi sesuai dengan 

jenis informasi yang dicari. Dari pertanyaan tentang sumber infromasi yang 

digunakan ketika mencari artikel responden memilih sumber infrmasi yang 

tepat karena sebagian besar pegawai UIN mencari di Google (60 % dan 

58%) meskipun ada banyak juga yang menggunakan Yahoo. Untuk mencari 
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berita terbaru, iedalnya pengguna internet akan mengunakan koran online, 

dan dalam penelitian banyak banyak yang sudahmenggunakan Detik.com 

untuk mencari berita (50% dan 46%) akan tetapi banyak juga yang mencari 

di Google (40% dan 42%).  Hal ini menunjukkan bahwa pegawai UIN sudah 

memiliki pengetahuan yang lumayan dalam memilih sumber informasi yang 

tepat sesuai dengan kebutuhan infromasi yang dicari. 

Tabel 5. Pengetahuan pegawai perpustakaan dalam mengakses 

informasi 
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Tabel 6. Pengetahuan pegawai perpustakaan pegawai Fakultas Adab 

dan Ilmu Budaya dalam mengakses informasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Perbedaan penggunaan Internet berdasarkan Gender 

Dalam penelitian  ini juga akan membandingkan pemanfataan 

internet pegawai berdasarkan jenis kelamin untuk menemukana apakah ada 

perbedaan pola pemanfaatan internet oleh pegawai laki-laki dan pegawai 

perempuan. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

pegawai laki-laki dan perempuan dalam memanfaatkan internet. 
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Pola pemanfaatan internet dimulai dari cara pegawai belajar internet 

dimana hampir sama yaitu belajar sendiri atau belajar dari teman daripada 

belajar di rumah. Tempat akses internet yang paling sering digunakan juga di 

kantor daripada di rumah. Untuk waktu akses internet, pegawai perempuan 

lebih banyak menggunakan jam istirahat sedang pegawai laki-laki tidak ada 

jam  khusus untuk mengakses internet, kadang-kadang jam istirahat dan 

kadang-kadang saat jam kantor. Begitu juga dengan lama akses internet, 

pegawai perempuan lebih banyak yang mengakses internet lebih lama 

daripada pegawai laki-laki. Hal ini bisa disebabkan karena pegawai 

perempuan mengakses lebih banyak web seperti youtube, Google, media 

sosial dan email daripada pegawai lelaki. Begitu juga ketika pegawai 

perempuan mencari informasi di internet data menunjukkan bahwa informasi 

yang diakses lebih beragam sedangkan pegawai laki-laki yang cenderung 

lebih menyukai akses berita online. Tidak berbeda juga dengan  poin 

mencari hiburan, di mana pegawai perempuan lebih banyak mengakses situs 

hiburan untuk melihat film dan musik. Hal ini diperkuat dengan data yang 

menunjukkan bahwa prosentase pegawai perempuan yang menggunakan 

internet untuk mencari informasi lebih tinggi daripada pegawai laki-laki. 

Meskipun begitu, baik pegawai laki-laki maupun perempuan sama-sama bisa 

mengambil manfaat menggunakan internet baik untuk menambah 

pengetahuan umum  maupun menyelesaikan pekerjaan kantor. Hanya 

pegawai laki-laki juga banyak memanfaatkan berinteraksi dengan 

mahasiswadan rekan kerja tetapi ada beberapa pegawai perempuan yang 

tidak menggunakan untuk berinteraksi dengan mahasiswa dan rekan kerja. 
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Tabel 7 Pemanfaatan Internet Pegawai Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

 

 Intensitas pemanfaatan internet untuk mencari informasi idealnya 

didukung dengan kemampuan mencari dengan efektif. Dan data 

menunjukkan bahwa baik pegawai laki-laki maupun perempuan belum 

menggunakan strategi yang ideal dalam mencari informasi yaitu dengan 

teknik proximity dan Boolean operator AND . Begitu juga dengan pemilihan 

sumber informasi di mana pegawai lebih familiar dengan Google sehingga 
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ketika mencari informasi maupun mengakses koran mereka lebih banyak 

menggunakan Google.  

 

Tabel 8 Pengetahuan Pegawai dalam mencari informasi di internet 

berdasarkan jenis kelamian 

 

5.  Perbedaan penggunaan internet berdasarkan jenis pekerjaan (layanan 
Teknis dan Layanan Umum).  

Penelitian ini juga akan melihat perbedaan pemanfaatan internet berdasarkan 

jenis pekerjaan yaitu layanan teknis dan layanan umum. Layanan teknis 

disini adalah layanan dimana pegawai tidak harus berhadapan langsung 

dengan mahasiswa misalnya bagian keuangan, bagian rumah tangga (untuk 
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Fakultas Adab dan ilmu Budaya) dan  layanan pelestarian bahan pustaka, 

pengolahan pustaka dan tata usaha untuk Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. 

1) Pola pemanfaatan internet 

  Berdasarkan jenis pekerjaan  maka nampak bahwa pegawai layanan 

teknis di Perpustakaan lebih banyak yang sering belajar sendiri atau dari 

teman daripada dari keluarga. Begitu juga dengan  tempat akses internet di 

mana pegawai di layanan teknis  sering mengakses di rumah dan di kantor 

dibandingkan dengan pegawai layanan umum. Untuk waktu aksespegawai 

layanan teknis bis mengakses baik jam  istirahat maupun di sela-sela jam 

kantor. Hal ini berbeda dengan  pegawai layanan  umum yang  lebih banyak  

mengakses pada saat jam  istirahat hanya kadang-kadang saja mengakses 

saat jam kerja. Akan tetapi dari segi lama akses internet, pegawai layanan 

publik mengakses internet lebih lama. Sedangkan search engine yang banyak 

digunakan oleh pegawai adalah youtube dan Google. Pola yang sama juga 

terjadi pada pegawai Fakultas Adab dan Ilmu Budaya dimana pegawai teknis 

maupun umum lebih banyak belajar sendiri maupun belajar dari teman dan 

hampir tidak pernah belajar dari keluarga di rumah. Sedangkan tempat 

mengakses internet juga tidak ada perbedaan signifikan antara pegawai 

layanan teknis dan pegawai layanan umum yaitu lebih sering mengakses di 

kantor daripada di rumah dan dilakukan baik pada saat jam istirahat maupun 

di sela-sela kantor dengan waktu akses yang tidak tentu yaitu  kadang-

kadang kurang dari dua jam dan  kadang-kadang lebih dari 2 jam. Sedang 

web yang sering diakses oleh pegawai Fakultas Adab dan Ilmu Budaya agak 

berbeda antara pegawai layanan teknis dengan layanan umum. Pegawai 

layanan teknis ternyata lebih kurang familiar dengan Goggle dibandingkan 

dengan layanan publik yang dibuktikan dengan data yang menunjukkan 

bahwa hanya 9% pegawai layanan teknis yang sering mengakses Google. 
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Begitu juga dengan media sosial dimana pegawai layanan umum  

menggunakan media sosial lebih banyak daripada pegawai layanan teknis. 

Sedangkan untuk akses youtube tidak ada perbedaan signifikan 

2) Tujuan dan Manfaat mengakses internet 

 Ketika mencari informasi di  internet, pegawai layanan teknis 

banyak mencari informasi kesehatan meskipun juga mencari informasi 

tentang gaya hidup, hobby, informasi yang berkaitan dengan kantor  maupun 

mencari berita di koran akan tetapi pegawai layanan umum intensitasnya 

lebih tinggi yang ditunjukkan dengan tidak adanya responden yang 

menjawab “tidak pernah”  untuk pertanyaan mencari informasi tentang 

kesehatan, gaya hidup, hobby dan informasi yang berkaitan dengan 

pekerjaan kantor. Tujuan mengakses internat yang lainnya adalah untuk 

mencari hiburan. Pada dasarnya tidak banyak pegawai perpustakaan dan 

Fakults Adab yang mengakses internet untuk tujuan hiburan dan main game 

bukan hiburan yang banyak diakses oleh pegawai perpustakaan sedangkan 

untuk musik ada beberapa pegawai yang kadang-kadang mengakses. Yang 

agak lumayan diakses adalah menonton film terutama untuk pegawai 

layanan teknis perpustakaan sedang di Fakultas Adab hanya kadang-kadang 

saja. 

 Internet memberikan  manfaat bagi pegawai perpustakaan terutama 

bagi pegawai layanan teknis perpustakaan yaitu menambah pengetahuan 

umum, membantu menyelesaikan masalah kantor, berinteraksi dengan 

mahasiswa dan rekan kerja. Sedang bagi pegawai Fakulta Adab, pegawai 

layanan umum  mengambil manfaat internet baik untuk membantu pekerjaan 

kantor terutama, berinteraksi dengan mahasiswa dan rekan kerja, sedangakan 

pegawai layanan teknis lebih banyak untuk membantu pekerjaan kantor. Ini 
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menunjukkan bahwa pegawai di layanan umum lebih memanfaatkan internet 

untuk membantu pekerjaan sehari-hari.  

3) kemampuan menggunakan internet 

Sebagian besar tujuan pegawai perpustakaan dan Fakultas Adab  

mengakses internet adalah untuk mencari informasi meskipun banyak juga 

staf Fakultas Adab yang mencari hiburan. Akan tetapi pengetahuan tentang 

cara mencari informasi dengan menggunakan strategi masih sedikit yang 

ditunjukkan dengan 85% yang tidak menggunakan teknik proximity dan 

tidak satupun  pegawai perpustakaan yang menggunakan teknik Boolean 

and.  Ada beberapa pegawai Fakultas Adab yang menggunakan boolean 

operator AND terutama pegawai layanan teknis yaitu 23%. Sedangkan  

sumber informasi yang banyak digunakan aoleh pegawai perpustakaan baik 

di layanan teknis maupun umum adalah Google baik untuk mencari artikel 

maupun mencari berita. Sedangkan  di Fakultas Adab ada perbedaan antara 

pegawai layanan teknis dan layanan umum terutama untuk mencari artikel di 

mana gegawai layanan teknis lebih banyak menggunakan Detik.com  

sementara untuk mencari artikel sebagian besar menggunakan Google.  

Tabel 9 Pemanfaatan Internet pegawai berdasarkan Jenis Layanan 
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Tabel 9 lanjutan 

 
 

 

Tabel 10. Pengetahuan pegawai dalam mencari infromasi di internet 

Berdasarkan jenis layanan 
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Tabel 10. lanjutan  

 

D. PENUTUP 

1. Kesimpulan   

 Dari data yang telah dikumpulkan menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan  di antara pegawai UIN Sunan Kalijaga dalam 

mengakses internet baik dari segi  unit kerja mereka maupun jenis 

pekerjaannya. Tempat mengenal dan belajar internet dengan belajar sendiri 

atau melalui teman sedang tempat akses yang banyak digunakan adalah 

kantor dengan lama akses yang bervariasi yang menunjukkan bahwa tidak 

ada ketergantungan pada internet sehingga mengganggu jam kerja. Web 

yang paling banyak diakses oleh pegawai UIN adalah Google, meskipun 

kadang juga mengakses situs lain yang lain seperti youtube dan email. 

Bahkan Google digunakan untuk berbagai keperluan yaitu untuk mencari 

artikel dan berita oleh pegawai perpustkaan. Dan ketersediaan akses internet 

ini memberikan manfaat bagi pegawai untuk menambah pengetahuan umum 

maupun dalam mennunjang pekerjaan mereka. Akan tetapi kemampuan 

pegawai dalam mengakses internet terutama untuk mencari informasi masih 

perlu ditingkatkan sehingga akan memperoleh informasi yang lebih 

bermanfaat. 

Akan tetapi dari segi jenis kelamin ada sedikit perbedaan antara 

pegawai laki-laki dan perempuan, dimana pegawai perempuan lebih banyak 
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mengakses internet terutama dalam mencari baik di kantor maupun di 

rumah, bak jam istirahat maupun di sela-sela jam kerja. Selain itu, pegawai 

perempuan juga banyak memanfaatkan internet untuk mencari informasi. 

2. Saran 

 Mengingat pengetahuan pegawai dalam mengakses internet masih 

rendah, sebaiknya pegawai diberi pelatihan untuk mengakses internat dengan 

cara yang lebih baik seperti memilih sumber informasi adn mengenalkan 

fasilitas-fasilitas lain yang ada di web.  

Dari segi pengembangan akademis, penelitian ini baru menjawab 

pertanyaan sederhana karena masih menggunakan data kuantitatif yang 

sederhana sedangkan untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam perlu 

dengan pendekatan kualitatif sehingga akan memberikan deskripsi yang 

lebih jelas dan mendalam.  
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