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Suprihatin (07140081). “Studi Tentang Pemanfaatan Internet Pada Pengguna
Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang)”

Intisari

Penelitian studi tentang pemanfaatan layanan internet ini bertujuan untuk
mengetahui pemanfaatan internet bagi pengguna di Perpustakaan Universitas
Brawijaya. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptip bersifat
kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam dan
dokumentasi. Vaiabel penelitian yang digunakan adalah: pengembangan profesional,
sumber belajar, belajar sendiri secara cepat, menambah wawasan. Data pokok
penelitian diperoleh dengan 20 informan yaitu pengguna Internet di Perpustakaan
Universitas Brawijaya (dari B-Web, Sampoerna Corner dan Multimedia) melalui
wawancara terstruktur (structured interview). Analisis data dilakukan didasarkan
pada teori Matthew B Miles dan A. Michael Huberman dengan tiga langkah, yaitu
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Hasil penelitian ini diantaranya adalah: (1) Internet sebagai sarana untuk
pengembangan profesional, karena dapat meningkatkan pengetahuan, berbagi
informasi dan berpartisipasi dalam forum baik lokal maupun internasional,
mengakses beberapa informasi seperti pendidikan, teknologi, ekonomi,
perkembangan olah raga, politik, budaya negara lain.(2) Pemanfaatan internet sebagai
sumber belajar khususnya dalam menunjang pelaksanaan pendidikan seperti materi
perkuliahan, bahan makalah, skripsi, mengirim tugas mata kuliah, data yang
diperoleh up to date, lengkap, dapat diakses dengan mudah, cepat dan murah, melalui
beberapa fasilitas seperti World Wide Web (WWW), File Transfer Protocal (FTP),EMail, Mailing List. (3) Internet dapat digunakan sebagai sarana belajar sendiri dengan
cepat, yaitu dapat berinteraktif dengan cepat, mengembangkan kemampuan dibidang
penelitian, dan mendapatkan referensi sebagai bahan karya ilmiah, mengakses jurnal,
perkembangan penelitian, informasi IPTEK dengan search engine seperti Yahoo dan
Google. (4) Pemanfaatan internet digunakan sebagai sarana untuk menambah
wawasan, seperti kebutuhan pendidikan (daftar ulang dan mengisi KRS) dan
hiburan (fasilitas game server atau memperbaharui game yang dimilikinya, membuka
beberpa klip lagu, dan memperoleh teman baru sesama mengguna yang sedang online
di internet). (5) Penggunaan internet sangat diperlukan untuk menunjang perkuliahan
yaitu sebagai sumber belajar, karena cepat, murah dan lengkap jika dibandingkan
buku.
Kata kunci: Pemanfaatan layanan internet, pengguna perpustakaan, Universitas
Brawijaya Malang
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Suprihatin (07140081). “Study on the Use of Internet
Library Users in Malang Brawijaya University”

at the

Abstracts

This study is aimed at understanding the utilizations of internet by
users at the Library of Brawijaya University. Research method adopted was
descriptive with qualitative approach employing an in-depth interview and
documentation as data collection techniques. Research variables considered
were the uses of internet as a professional development tool, a source of
learning and the use of it for gaining additional insights. The primary data
ware derived from 20 informants of internet user at Brawijaya University
Library (from B-Web, Sampoerna Corner and Multimedia) through a
structured interview. Data analysis was conducted based on the theory of
Matthew B. Miles and A. Michael Huberman that covers three steps
including data reduction, data presentation, and making conclusion and
verification.
This study found that firstly, internet is utilized as a mean for
professional development because internet can be used to improve
knowledge, to share information, to participate in a local or international
forum, and to access information covering education, technology, economy,
sport, politics, and culture from different countries. Secondly, internet can
also be utilized as a learning source especially in learning process such as
providing educational materials (lecturing materials, papers, journals, and
thesis) and submitting assignments. Besides the information of the internet
is up to date accurate and easily accessed via World Wide Web (WWW),
File Transfer Protocol (FTP), e-mail, and mailing list. Thirdly, internet can
be use for an independent learning to develop capabilities in research, and
for finding resources to write academic papers, its also used to a class
journal, and other information through different search engines, such as
Yahoo and Google. Fourthly, internet can be used to widen insights such as
information from different fields of knowledge. Besides information on
online registration is also provided. The internet provided entertainment
(online gaming, opening song clips, and finding new friends). Finally, the
use of the internet is to support learning process because it is fast and easy
to use comparing to the use of books.

Keywords: The Use of Internet, Library User, Malang Brawijaya
University
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang begitu pesat, untuk
mengimbangi hal tersebut kalangan ilmuwan maupun akademisi, baik peneliti
maupun civitas akademika dituntut untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi
dengan kemajuan tersebut. Salah satu perkembangan mutahir adalah teknologi
informasi, khususnya teknologi Internet dan pada saat bersamaan juga terjadi
peningkatan permintaan dan kebutuhan informasi yang cepat dan akurat. Kondisi
ini mendorong banyak pemakai informasi menggunakan Internet sebagai
pemenuhan sumber informasi sehubungan dengan kegiatan ilmiah yang
dilakukan. Internet memungkinkan orang dapat berkomunikasi, mengakses
sumber-sumber informasi, dan bertransaksi tanpa batas-batas wilayah suatu
Negara. Dengan keberadaan Internet ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
informasi bagi pengguna.
Pada mulanya akses sumber informasi harus melalui media cetak seperti
halnya buku dan majalah. Namun saat ini di Indonesia, bahan pustaka tersebut
pemanfaatanya terjadi pergeseran, terutama dikaitkan dengan masih tingginya
harga buku dan majalah ilmiah serta penyediaan dana pengadaan bahan pustaka
yang terbatas. Internet sebagai media mutakhir, dianggap sebagai solusi yang
dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Selain itu secara teknis Internet
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dapat diakses kapan saja dan dimana saja tanpa batas selama terhubung dengan
jaringan.
Internet menurut Purwadi (1996 : I-1) adalah sebuah jaringan komputer
yang terdiri dari berbagai macam ukuran jaringan komputer di seluruh dunia
mulai dari PC, jaringan-jaringan local berskala kecil, jaringan-jaringan kelas
menengah, hingga jaringan-jaringan utama yang menjadi tulang punggung
internet. Pengertian ini menunjukkan bahwa Internet merupakan suatu jaringan
internasional atau mancanegara yang menghubungkan jutaan komputer di dunia.
Keberadaan Internet di kalangan ilmuwan masih terdapat kontroversi,
namun tidak sedikit pemakai informasi yang menyambut

positif

tentang

keberadaan Internet sebagai sarana komunikasi ilmiah baru. Ini dilihat dari hasil
penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2003), bahwa peranan Internet adalah
sangat penting untuk mendukung kegiatan ilmiah baik dikalangan ilmuwan
maupun civitas akademika, karena internet memiliki potensi dalam menunjang
kegiatan ilmiah sehingga tidak menutup kemungkinan dapat dijadikan sarana
untuk meningkatkan produktivitas peneliti. Dengan pernyataan di atas maka
internet sangat dibutuhkan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian di
kalangan ilmuwan maupun di kalangan civitas akademika.
Seiring dengan paradigma pembelajaran, keberhasilan kegiatan belajar
mengajar di perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh pengajar/dosen
melainkan dapat dipengaruhi oleh keaktifan mahasiswa. Menurut Raka (2008)
telah disebutkan bahwa proses pembelajaran harus berpusat pada peserta belajar
dan bukan pengajar. Bahkan pengajar hanya berperan sebagai fasilitator,
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dinamisator dan motivator dalam pembelajaran. Melalui perkembangan teknologi
ini, maka sumber belajar bukan hanya di perpustakaan yang tersedia di kampus
akan tetapi sumber belajar dapat melalui internet yang memberikan kemudahan
dan keleluasaan dalam menggali ilmu pengetahuan. Pemenuhan sumber informasi
melalui Internet ini, diharapkan mahasiswa dapat mengakses berbagai literatur
dan referensi ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dengan cepat, sehingga dapat
mempermudah proses studinya.
Sementara
penyebarluaskan

itu

perpustakaan

informasi

dituntut

sebagai

pengumpul,

untuk

menyesuaikan

pengelola,

dan

perkembangan,

kebutuhan atas sumber informasi tersebut. Sebab perpustakaan sebagai salah satu
sistem informasi yang memiliki peran dalam usaha pengumpulan, pengelolaan
dan penyebaran informasi kepada masyarakat yang membutuhkannya.
Menurut

Zahara (2004) Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah

Perpustakaan yang di selenggarakan untuk mengumpulkan, memelihara,
menyimpan, mengatur, mengawetkan dan mendayagunakan bahan pustakanya
untuk menunjang pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
Sedangkan menurut Sulistyo-Basuki (1991 : 51) Perpustakaan Perguruan Tinggi
ialah perpustakaan yang terdapat pada perguruan tinggi, badan bawahannya,
maupun lembaga yang berafiliasi dengan perguruan tinggi, dengan tujuan utama
membantu perguruan tinggi mencapai tujuannya. Dengan kedua definisi di atas
maka Perpustakaan Universitas Brawijaya termasuk perpustakaan perguruan
tinggi, karena diperuntukkan pada kalangan civitas akademika dimana
Perpustakaan Universitas Brawijaya berfungsi sebagai jantung dari semua
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program pendidikan Universitas dan sebagai pelaksana Tri Dharma Perguruan
Tinggi. Selain kedua fungsi tersebut diharapkan Perpustakaan Universitas
Brawijaya juga mampu membantu dan menjadi pusat kegiatan akademis.
Hadirnya Internet bagi pengguna perpustakaan tidak hanya dimanfaatkan
dalam hal kebiasaan berkomunikasi dengan orang lain, mencari data atau
informasi yang berada di internet. Tetapi juga, mulai dari sekedar menyampaikan
pesan, surat menyurat, penyimpanan data, hingga aktivitas sehari-hari seperti
membaca koran, majalah bahkan sampai ke proses belajar. Bagi para professional
yang sibuk, maka kehadiran internet menjadi alternatif terbaik untuk aktivitas
hidup keseharian.
Dengan adanya Internet, maka dunia pendidikan juga menjadi penting
keberadaannya. Penggunaan Internet untuk keperluan pendidikan yang semakin
meluas terutama di negara - negara maju, merupakan fakta yang menunjukkan
bahwa dengan media ini memang di mungkinkan diselenggarakannya proses
belajar mengajar yang lebih efektif.
Secara umum, layanan internet dapat digunakan: (1) sebagai alat
komunikasi antar individu maupun kelompok baik dalam melakukan diskusi
sharing, dan mengirim naskah. (2)

sebagai alat mengakses informasi seperti

teknologi, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, ilmu agama dan bahtsul masail.
(3) sebagai alat pendidikan/pembelajaran jarak jauh yaitu informan melakukan
kegiatan mengirim tugas kuliah, berdiskusi, dan atau sekedar membaca informasi
yang diinginkan dengan memanfaatkan fasilitas WWW, FTP, Mailing List,
Cathing dan E-Mail. (4) Sebagai sarana hiburan dan hobi dalam ini informan
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memanfaatkan fasilitas game server atau memperbaharui game yang dimilikinya,
membuka beberapa klip lagu dan mencari kenalan antar sesama pengguna yang
sedang online di internet (Luthfi,2007).
Di era teknologi informasi ini Perpustakaan Universitas Brawijaya selain
menyediakan sumber informasi berupa media cetak juga menyediakan sumber
informasi berupa media elektronik seperti halnya internet. Penyediaan fasilitas
internet di Perpustakaan Universitas Brawijaya tidak lain diharapkan mampu
melayani penggunanya sebagai upaya meningkatkan mutu layanan yang
berorientasi pada pengguna. Saat ini pengguna

perpustakaan Universitas

Brawijaya telah dapat mengakses jaringan internet dengan mudah, khususnya saat
ini telah disediakan jaringan dengan WIFI dan disediakannya layanan berbasis
internet.
Saat ini, Perpustakaan Universitas Brawijaya menyediakan tiga ruangan
(tiga layanan) untuk layanan akses internet yaitu: (1) B-Web merupakan layanan
internet khusus untuk berbagai penggunaan (dikenakan biaya penggunaan); (2)
Sampoerna Corner merupakan layanan internet yang tidak dikenakan biaya (free)
dan penggunaannya dibatasi satu jam perhari; (3) Multimedia merupakan layanan
khusus untuk penelusuran artikel jurnal (tidak dikenakan biaya). Ketiga layanan
ini dilengkapi dengan sejumlah fasilitas guna memberi kenyamanan bagi
pengguna dalam melakukan penelusuran informasi.
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tetarik untuk mengadakan
penelitian di Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang. Dalam penelitian ini
peneliti ingin mengetahui bagaimana pemanfaatan Internet pada Pengguna
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Perpustakaan Universitas Brawijaya. Dengan adanya beberapa layanan Internet di
Perpustakaan Universitas Brawijaya, peneliti menfokuskan pada kajian studi
tentang pemanfaatan Internet pada pengguna Perpustakaan Universitas Brawijaya
Malang.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka perumusan masalah
dari penelitian adalah : Bagaimana pemanfaatan internet pada pengguna di
Perpustakaan Universitas Brawijaya ?

1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dalam penelitian ini
ditujukan untuk mengetahui pemanfaatan internet pada pengguna di Perpustakaan
Universitas Brawijaya.

1.4 Manfaat Penelitian
Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat bermanfaat
bagi :
1. Perpustakaan Universitas Brawijaya, sebagai masukan mengenai
kebutuhan pencari informasi dilingkungan elektronik sehingga dapat
diambil langkah-langkah penyesuaian dalam penyusunan program
perpustakaan berorientasi pengguna.
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2. Pengguna

Perpustakaan

Universitas

Brawijaya,

untuk

lebih

meningkatkan pemanfaatan teknologi internet sebagai pemenuhan
sumber informasi dalam menunjang kegiatan belajar sehingga dapat
mempercepat masa studinya.
3. Peneliti, sebagai dorongan untuk lebih meningkatkan penguasaan
teknologi informasi sehingga dapat menambah kemampuan dan
ketrampilan dalam memanfaatkan internet sebagai pemenuhan sumber
informasi yang disediakan untuk melayani pengguna Perpustakaan
Universitas Brawijaya.
1.5 Batasan Istilah
Istilah Pengguna dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas
Brawijaya Malang.
1.6 Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan berisi tentang gambaran tiap-tiap bab secara garis
besar yang diuraikan secara singkat sebagai berikut :
Bagian awal terdiri dari halaman sampul luar, halaman sampul dalam,
halaman nota dinas, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan,
kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, abstrak.
Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.
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Bab kedua adalah kajian pustaka dan landasan teori. Pada bab ini akan
dijabarkan mengenai hasil penelitian sejenis yang sebelumnya pernah diteliti oleh
orang lain yang ditemukan penulis. Bagian ini juga membahas teori-teori yang
digunakan sebagi pendukung dalam penulisan skripsi ini.
Bab ketiga adalah metode penelitian yang terdiri dari metode penelitian,
obyek penelitian, variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, pengujian
validitas dan reliabilitas instrumen, teknik pengumpulan data dan analisis data.
Bab ke empat berisi pembahasan tentang gambaran umum Perpustakaan
Universitas Brawijaya yang terdiri dari sejarah Perpustakaan Universitas
Brawijaya, visi dan misi, fungsi dan tujuan, koleksi dan layanan serta kegiatan
pelayanan yang meliputi layanan keanggotaan, layanan peminjaman dan
pengembalian, layanan referensi, layanan multimedia (journal on-line).
Bab kelima merupakan penutup yang mengungkapkan beberapa
kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan secara keseluruhan sebagai jawaban
atas permasalahan yang ada.

BAB V
PENUTUP

5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka pada bab V
disajikan kesimpulan tentang pemanfaatan internet bagi pengguna di Perpustakaan
Universitas Brawijaya, antara lain:
1. Internet sebagai sarana untuk pengembangan profesional. Dalam hal ini,
informan dapat meningkatkan pengetahuan,

berbagi informasi dan

berpartisipasi dalam forum baik lokal maupun internasional. Informan
dapat mengakses beberapa informasi seperti pendidikan, teknologi,
ekonomi, perkembangan olah raga, politik, budaya negara lain. Untuk
membantu kelancaran browsing para informan menggunakan search
engine seperti Yahoo dan Google.
2. Pemanfaatan internet sebagai sumber belajar. Informasi di internet dapat
digunakan sebagai sumber belajar, khususnya dalam menunjang
pelaksanaan pendidikan seperti materi perkuliahan, bahan makalah,
skripsi, mengirim tugas mata kuliah. Selain itu, data di internet up to date,
lengkap, dapat diakses dengan mudah, cepat dan murah. Untuk membantu
proses tersebut, informan menggunakan beberapa fasilitas seperti World
Wide Web (WWW), File Transfer Protocal (FTP),E-Mail, Mailing List.
3. Internet dapat digunakan sebagai sarana belajar sendiri dengan cepat. Dari
internet informan dapat berinteraktif dengan cepat, mengembangkan
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kemampuan dibidang penelitian, dan mendapatkan referensi sebagai bahan
karya ilmiah dapat dilakukan sendiri, dengan cepat, mudah dan murah.
Untuk itu, informan dapat mengakses jurnal, perkembangan penelitian,
informasi IPTEK dengan search engine seperti Yahoo dan Google.
4. Pemanfaatan internet digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan
informan, seperti

kebutuhan pendidikan dan hiburan. Informan dapat

melakukan daftar ulang dan mengisi KRS melalui internet karena dapat
dilakukan dengan mudah, cepat, tempat yang nyaman

dan sinyal kuat.

Selain itu, informan dapat juga memanfaatkan fasilitas game server atau
memperbaharui game yang dimilikinya, membuka beberapa klip lagu, dan
memperoleh teman baru sesama mengguna yang sedang online di internet.
5. Penggunaan internet sangat diperlukan untuk menunjang perkuliahan yaitu
sebagai sumber belajar, karena cepat, murah dan lengkap jika
dibandingkan buku.

5.2. Saran-Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Perpustakaan Universitas
Brawijaya Malang hendaknya:
a. Meningkatkan kualitas karyawan yaitu dengan memberikan bekal
pengetahuan tentang internet sehingga dapat memberikan pelayanan yang
maksimal kepada para pengguna Perpustakaan Universitas Brawijaya
Malang.
b. Meningkatkan jumlah software dan hardware agar dapat menampung
pengguna lebih banyak.
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c. Buku-buku atau materi perkuliahan perlu didigitalkan agar mudah diakses
para pengguna sehingga fasilitas internet ini dapat melengkapi buku-buku
yang belum ada di perpustakaan.
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Lampiran I.
Pedoman Wawancara Dengan Informan

Hari/Tanggal

: ...............................................................................................

Mulai wawancara : ..............................................................................................
Selesai wawancara: ...............................................................................................
Nara Sumber

: NAMA

: ......................................................................

Jenis Kelamin : .....................................................................
Fak/Jur

: ....................................................................

Angkatan

: .....................................................................

Semester

: .....................................................................

A. PENGEMBANGAN PROFESIONAL
1. Anda sudah beberapa kali menggunakan fasilitas internet di Perpustakaan
Brawijaya Malang. Apa saja manfaat tersebut menurut Anda ? Sebutkan!
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. Internet merupakan cara yang efektif dalam berbagi informasi dengan
pihak lain. Informasi apa yang Anda maksudkan ?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
3. Informasi lokal maupun internasional seperti Yahoo dan Google atau
yang lainnya dapat menunjang pelaksanaan pendidikan? Bagaimana
pendapat anda ?
........................................................................................................................
Informasi apa yang anda peroleh ? Sebutkan! ..............................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

B. SUMBER BELAJAR
1. Bagaimana pendapat anda tentang pernyataan bahwa informasi dari
internet dapat digunakan sebagai sumber belajar.
Sebutkan alasan anda! ……………………………………………………
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
2. Bagaimana fasilitas internet seperti Word Wide Web (www), file transfer
protocol (FTP), E-Mail, mailing list, dan chatting, dapat anda manfaatkan
sebagai bahan ajar di segala bidang pelajaran ? ……………………………
3. Sebagian tujuan anda dalam memanfaatkan internet adalah untuk
mengakses informasi IPTEK.
Sebutkan alasan anda! ……………………………………………………...
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. Salah satu manfaat internet adalah untuk bahan pustaka /referensi dalam
menyusun penelitian. Menurut anda, apakah bahan yang anda butuhkan
cukup tersedia (lengkap)? ...................................

C. BELAJAR SENDIRI SECARA CEPAT
1. Salah satu tujuan pemanfaatan internet adalah untuk belajar berinteraktif.
Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan alasan anda!
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. Tujuan pemanfatan internet yang lain adalah untuk mengembangkan
kemampuan di bidang penelitian bagaimana menurut pendapat anda ?
Sebutkan alasan anda! …………………………………………………….
………………………………………………………………………………
3. Tujuan pemanfaatan internet adalah sebagai bahan referensi untuk
penulisan karya ilmiah Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan
alasan anda!....................................................................................................
.......................................................................................................................

D. MENAMBAH WAWASAN
1. Mengapa pemanfaatan internet dapat meningkatkan komunikasi anda
khususnya dalam kebutuhan pendidikan ? ....................................................
.......................................................................................................................
2. Apa motivasi anda menggunakan internet di Perpustakaan Universitas
Brawijaya ? ....................................................................................................
........................................................................................................................
3.

Setujukah anda, jika dinyatakan bahwa internet merupakan salah satu
sarana hiburan anda ? Mengapa ? .................................................................
........................................................................................................................
Misalnya hiburan tentang apa ? .....................................................................
........................................................................................................................

Nara Sumber

(......................)

Lampiran II
Transkripsi Hasil Wawancara
Dengan Dua Puluh Informan Di Perpustakaan Universitas Brawijaya
Informan 1

Hari/Tanggal

: Senin, 15 Juni 2009

Mulai wawancara : 09.00 WIB
Selesai wawancara: 10.00 WIB
Nara Sumber

: NAMA

: Reviana Rahmayanti

Jenis Kelamin : Perempuan
Fak/Jur

: FTP / THP

Angkatan

: 2007

Semester

: IV

A. PENGEMBANGAN PROFESIONAL
1. Anda sudah beberapa kali menggunakan fasilitas internet di Perpustakaan
Brawijaya Malang. Apa saja manfaat tersebut menurut Anda ? Sebutkan!
Manfaat internet bagi saya sangat banyak sekali diantaranya : dapat
saling berbagi informasi dengan orang lain, memperluas pergaulan,
menambah pengetahuan, memperluas wawasan dan mempermudah proses
komunikasi
2. Internet merupakan cara yang efektif dalam berbagi informasi dengan pihak
lain. Informasi apa yang Anda maksudkan ?
Informasi mengenai tugas-tugas kuliah, informasi lowongan kerja, dan
infornasi dalam arti berita atau wacana (topik) yang dapat di
informasikan dan didiskusikan dengan orang lain.
3. Informasi lokal maupun internasional seperti Yahoo dan Google atau
yang lainnya dapat menunjang pelaksanaan pendidikan?
Ya
Informasi apa yang anda peroleh ? Sebutkan!
Dalam fasilitas internet kita akan mendapatkan banyak informasi
diantaranya dapat memperoleh artikel-artikel dari berbagai jurnal yang
dapat menunjang tugas kuliah dan faslitas on line lainnnya seperti email,
chating yang juga dapat dipakai bertukar pikiran dengan teman-teman
kuliah mengenai tugas-tugas kuliah.

B. SUMBER BELAJAR
1. Bagaimana pendapat anda tentang pernyataan bahwa informasi dari
internet dapat digunakan sebagai sumber belajar.
Sebutkan alasan anda!
Informasi di internet dapat dijadikan sebagai sumber belajar karena
seringkali artikel yang diperoleh dari internet menjelaskan suatu materi
kuliah yang lebih lengkap dan bahasa yang mudah dipahami daripada
yang diperoleh dari dosen.
2. Bagaimana fasilitas internet seperti Word Wide Web (www), file transfer
protocol (FTP), E-Mail, mailing list, dan chatting, dapat anda manfaatkan
sebagai bahan ajar di segala bidang pelajaran ?
Ya, karena fasilitas di atas merupakan fasilitas internet dimana kita dapat
memperoleh informasi di segala bidang pelajaran yang diinginkan.
3. Sebagian tujuan anda dalam memanfaatkan internet adalah untuk
mengakses informasi IPTEK.
Sebutkan alasan anda!
Karena informasi di internet merupakan informasi yang terkini mengenai
ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Salah satu manfaat internet adalah untuk bahan pustaka /referensi dalam
menyusun penelitian. Menurut anda, apakah bahan yang anda butuhkan
cukup tersedia (lengkap)?
Memang salah satu manfaat internet adalah untuk bahan pustaka atau
referensi, namun informasi itu kadang kurang lengkap sehingga kita masih
mencari buku untuk bahan pustaka / referensi dalam menyusun penelitian.
C. BELAJAR SENDIRI SECARA CEPAT
1. Salah satu tujuan pemanfaatan internet adalah untuk belajar berinteraktif.
Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan alasan anda!
Karena internet dapat dijadikan sebagai sarana untuk berkomunikasi
dengan orang lain sehingga dapat menambah teman, menambah wawasan
dan menambah ilmu pengetahuan.
2. Tujuan pemanfatan internet yang lain adalah untuk mengembangkan
kemampuan di bidang penelitian bagaimana menurut pendapat anda ?
Sebutkan alasan anda!
Ya, pemanfaatan internet dapat mengembangkan kemampuan di bidang
penelitian karena kita dapat melihat penelitian-penelitian dari orang lain
yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian
3. Tujuan pemanfaatan internet adalah sebagai bahan referensi untuk
penulisan karya ilmiah Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan
alasan anda!
Karena internet telah menyediakan begitu banyak informasi yang dapat
dijadikan acuan atau referensi untuk penulisan karya ilmiah, meskipun
kadang kurang lengkap dan masih mencari sumber informasi melalui
buku.

Lampiran III
Transkripsi Hasil Wawancara
Dengan Dua Puluh Informan Di Perpustakaan Universitas Brawijaya
Informan 2

Hari/Tanggal

: Selasa, 16 Juni 2009

Mulai wawancara : 10.30 WIB
Selesai wawancara: 12.00. WIB
Nara Sumber

: NAMA

: Nafis

Jenis Kelamin : Perempuan
Fak/Jur

: MIPA /Matematika

Angkatan

: 2006

Semester

: VI

A. PENGEMBANGAN PROFESIONAL
1. Anda sudah beberapa kali menggunakan fasilitas internet di Perpustakaan
Brawijaya Malang. Apa saja manfaat tersebut menurut Anda ? Sebutkan!
Mendapatkan bahan kuliah tanpa harus banyak mengeluarkan uang,
mendapatkan pengetahuan yang bisa di dapat di Internet tidak terbatas
jumlahnya.
2. Internet merupakan cara yang efektif dalam berbagi informasi dengan pihak
lain. Bagaimana menurut anda ? Informasi apa yang Anda maksudkan ?
Menurut saya memang benar bahwa internet merupakan cara yang efektif
dalam berbagi informasi dengan pihak lain. Diantaranya : informasi
mengenai tugas-tugas kuliah, mendapat berita terkini, dapat bertukar
kabar dengan pihak lain.
3. Informasi lokal maupun internasional seperti Yahoo dan Google atau
yang lainnya dapat menunjang pelaksanaan pendidikan?
Ya
Informasi apa yang anda peroleh ? Sebutkan!
1. Informasi tentang perkembangan pendidikan baik luar negeri maupun
dalam negeri.
2. Informasi mengenai kebudayaan asing
3. Informasi beasiswa yang bersifat lokal maupun internasional

B. SUMBER BELAJAR
1. Bagaimana pendapat anda tentang pernyataan bahwa informasi dari
internet dapat digunakan sebagai sumber belajar.
Sebutkan alasan anda!
Ya benar, karena dengan internet kita bisa mendapatkan e-book-e-book
yang dapat digunakan sebagai sumber belajar.
2. Bagaimana fasilitas internet seperti Word Wide Web (www), file transfer
protocol (FTP), E-Mail, mailing list, dan chatting, dapat anda manfaatkan
sebagai bahan ajar di segala bidang pelajaran ?
Karena informasi di internet lebih lengkap dan meliputi berbagai bidang
pelajaran.
3. Sebagian tujuan anda dalam memanfaatkan internet adalah untuk
mengakses informasi IPTEK.
Sebutkan alasan anda!
Dalam penggunaan internet memang banyak sekali tujuannya salah
satunya adalah untuk mengakses informasi tentan IPTEK, karena seperti
pada pertanyaan di atas bahwa informasi di internet lebih lengkap dan
meliputi berbagai bidang pengetahuan..
4. Salah satu manfaat internet adalah untuk bahan pustaka /referensi dalam
menyusun penelitian. Menurut anda, apakah bahan yang anda butuhkan
cukup tersedia (lengkap)?
Ya, sangat tersedia

C. BELAJAR SENDIRI SECARA CEPAT
1. Salah satu tujuan pemanfaatan internet adalah untuk belajar berinteraktif.
Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan alasan anda!
Ya saya setuju dengan pernyataan di atas, karena fasilitas internet sangat
banyak sekali diantaranya email, chating, facebook dll. Yang kesemuanya
itu dapat untuk belajar berinteraktif
2. Tujuan pemanfatan internet yang lain adalah untuk mengembangkan
kemampuan di bidang penelitian bagaimana menurut pendapat anda ?
Sebutkan alasan anda!
Ya, karena dengan internet maka kita akan mendapatkan informasi yang
banyak yang dapat mendukung suatu penelitian
3. Tujuan pemanfaatan internet adalah sebagai bahan referensi untuk
penulisan karya ilmiah Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan
alasan anda!
Ya, saya setuju karena di internet banyak jurnal-jurnal ilmiah atau artikelartikel yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penulisan
karya ilmiah.

Lampiran IV
Transkripsi Hasil Wawancara
Dengan Dua Puluh Informan Di Perpustakaan Universitas Brawijaya
Informan 3

Hari/Tanggal

: Rabu, 17 Juni 2009

Mulai wawancara : 09.00 WIB
Selesai wawancara: 10.30 WIB
Nara Sumber

: NAMA

: Inneke Priscilla

Jenis Kelamin : Perempuan
Fak/Jur

: FTP / THP

Angkatan

: 2008

Semester

: II

A. PENGEMBANGAN PROFESIONAL
1. Anda sudah beberapa kali menggunakan fasilitas internet di Perpustakaan
Brawijaya Malang. Apa saja manfaat tersebut menurut Anda ? Sebutkan!
Fasilitas di internet sangat membantu mahasiswa untuk mencari materi
perkuliahan dan mempermudah mencari materi tersebut. Informasi di
internet meliputi berbagai bidang pengetahuan.
2. Internet merupakan cara yang efektif dalam berbagi informasi dengan
pihak lain. Bagaimana menurut anda ? Informasi apa yang Anda
maksudkan ?
Ya saya setuju, karena dengan internet kita dapat melihat nilai, jadwal
kuliah, jadwal ujian dan beasiswa.
3. Informasi lokal maupun internasional seperti Yahoo dan Google atau
yang lainnya dapat menunjang pelaksanaan pendidikan?
Ya, karena informasi di internet mencakup berbagai bidang pendidikan.
Informasi apa yang anda peroleh ? Sebutkan!
Informasi mengenai pendidikan, beasiwa, lowongan kerja dsb.

B. SUMBER BELAJAR
1. Bagaimana pendapat anda tentang pernyataan bahwa informasi dari
internet dapat digunakan sebagai sumber belajar.
Sebutkan alasan anda!
Saya setuju dengan pernyataan di atas, karena informasi di internet
meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan yang dapat di jadikan untuk
sumber belajar.
2. Bagaimana fasilitas internet seperti Word Wide Web (www), file transfer
protocol (FTP), E-Mail, mailing list, dan chatting, dapat anda manfaatkan
sebagai bahan ajar di segala bidang pelajaran ?
Ya, karena fasilitas tersebut berisi informasi di segala bidang pelajaran.
3. Sebagian tujuan anda dalam memanfaatkan internet adalah untuk
mengakses informasi IPTEK.
Sebutkan alasan anda!
Karena dengan adanya internet kita diharapkan tidak GAPTEK (Gagap
Teknologi) dan kita mendapat wawasan yang luas..
4. Salah satu manfaat internet adalah untuk bahan pustaka /referensi dalam
menyusun penelitian. Menurut anda, apakah bahan yang anda butuhkan
cukup tersedia (lengkap)?
Ya cukup tersedia dan lengkap.

C. BELAJAR SENDIRI SECARA CEPAT
1. Salah satu tujuan pemanfaatan internet adalah untuk belajar berinteraktif.
Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan alasan anda!
Ya saya setuju dengan pernyataan di atas, karena dapat membina
hubungan sosial, dapat berinteraksi dengan orang lain secara cepat.
2. Tujuan pemanfatan internet yang lain adalah untuk mengembangkan
kemampuan di bidang penelitian bagaimana menurut pendapat anda ?
Sebutkan alasan anda!
Ya, karena dengan internet maka kita akan mendapatkan informasi yang
banyak yang dapat mendukung suatu penelitian
3. Tujuan pemanfaatan internet adalah sebagai bahan referensi untuk
penulisan karya ilmiah Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan
alasan anda!
Ya, saya setuju karena di internet banyak jurnal-jurnal ilmiah atau artikelartikel yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penulisan
karya ilmiah.

Lampiran V
Transkripsi Hasil Wawancara
Dengan Dua Puluh Informan Di Perpustakaan Universitas Brawijaya
Informan 4

Hari/Tanggal

: Kamis 18 Juni 2009

Mulai wawancara : 13.00 WIB
Selesai wawancara: 14.00 WIB
Nara Sumber

: NAMA

: Irene Marcella

Jenis Kelamin : Perempuan
Fak/Jur

: FTP / THP

Angkatan

: 2007

Semester

: IV

A. PENGEMBANGAN PROFESIONAL
1. Anda sudah beberapa kali menggunakan fasilitas internet di Perpustakaan
Brawijaya Malang. Apa saja manfaat tersebut menurut Anda ? Sebutkan!
Manfaat internet bagi saya sangat banyak sekali diantaranya : dapat
saling berbagi informasi dengan orang lain, memperluas pergaulan,
menambah pengetahuan, memperluas wawasan dan mempermudah proses
komunikasi
2. Internet merupakan cara yang efektif dalam berbagi informasi dengan
pihak lain. Informasi apa yang Anda maksudkan ?
Informasi mengenai tugas-tugas kuliah, informasi lowongan kerja, dan
infornasi dalam arti berita atau wacana (topik) yang dapat di
informasikan dan didiskusikan dengan orang lain.
3. Informasi lokal maupun internasional seperti Yahoo dan Google atau
yang lainnya dapat menunjang pelaksanaan pendidikan?
Ya
Informasi apa yang anda peroleh ? Sebutkan!
Dalam fasilitas internet kita akan mendapatkan banyak informasi
diantaranya dapat memperoleh artikel-artikel dari berbagai jurnal yang
dapat menunjang tugas kuliah dan faslitas on line lainnnya seperti email,
chating yang juga dapat dipakai bertukar pikiran dengan teman-teman
kuliah mengenai tugas-tugas kuliah.

B. SUMBER BELAJAR
1. Bagaimana pendapat anda tentang pernyataan bahwa informasi dari
internet dapat digunakan sebagai sumber belajar.
Sebutkan alasan anda!
Informasi di internet dapat dijadikan sebagai sumber belajar karena
seringkali artikel yang diperoleh dari internet menjelaskan suatu materi
kuliah yang lebih lengkap dan bahasa yang mudah dipahami daripada
yang diperoleh dari dosen.
2. Bagaimana fasilitas internet seperti Word Wide Web (www), file transfer
protocol (FTP), E-Mail, mailing list, dan chatting, dapat anda manfaatkan
sebagai bahan ajar di segala bidang pelajaran ?
Ya, karena fasilitas di atas merupakan fasilitas internet dimana kita dapat
memperoleh informasi di segala bidang pelajaran yang diinginkan.
3. Sebagian tujuan anda dalam memanfaatkan internet adalah untuk
mengakses informasi IPTEK.
Sebutkan alasan anda!
Karena informasi di internet merupakan informasi yang terkini mengenai
ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Salah satu manfaat internet adalah untuk bahan pustaka /referensi dalam
menyusun penelitian. Menurut anda, apakah bahan yang anda butuhkan
cukup tersedia (lengkap)?
Memang salah satu manfaat internet adalah untuk bahan pustaka atau
referensi, namun informasi itu kadang kurang lengkap sehingga kita masih
mencari buku untuk bahan pustaka / referensi dalam menyusun penelitian.
C. BELAJAR SENDIRI SECARA CEPAT
1. Salah satu tujuan pemanfaatan internet adalah untuk belajar berinteraktif.
Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan alasan anda!
Karena internet dapat dijadikan sebagai sarana untuk berkomunikasi
dengan orang lain sehingga dapat menambah teman, menambah wawasan
dan menambah ilmu pengetahuan.
2. Tujuan pemanfatan internet yang lain adalah untuk mengembangkan
kemampuan di bidang penelitian bagaimana menurut pendapat anda ?
Sebutkan alasan anda!
Ya, pemanfaatan internet dapat mengembangkan kemampuan di bidang
penelitian karena kita dapat melihat penelitian-penelitian dari orang lain
yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian
3. Tujuan pemanfaatan internet adalah sebagai bahan referensi untuk
penulisan karya ilmiah Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan
alasan anda!
Karena internet telah menyediakan begitu banyak informasi yang dapat
dijadikan acuan atau referensi untuk penulisan karya ilmiah, meskipun
kadang kurang lengkap dan masih mencari sumber informasi melalui
buku.

Lampiran VI
Transkripsi Hasil Wawancara
Dengan Dua Puluh Informan Di Perpustakaan Universitas Brawijaya
Informan 5

Hari/Tanggal

: Jumat, 19 Juni 2009

Mulai wawancara : 09.00 WIB
Selesai wawancara: 10.00. WIB
Nara Sumber

: NAMA

: Dian Eswin D

Jenis Kelamin : Perempuan
Fak/Jur

: Pertanian / Sosial Ekonomi Pertania

Angkatan

: 2007

Semester

: VI

A. PENGEMBANGAN PROFESIONAL
1. Anda sudah beberapa kali menggunakan fasilitas internet di Perpustakaan
Brawijaya Malang. Apa saja manfaat tersebut menurut Anda ? Sebutkan!
Ya saya sudah beberapa kali telah memanfaatkan fasilitas internet di
Perpustakaan Universitas Brawijaya. Manfaat internet tersebut antara
lain : dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai hiburan
2. Internet merupakan cara yang efektif dalam berbagi informasi dengan
pihak lain. Bagaimana menurut anda ? Informasi apa yang Anda
maksudkan ?
Menurut saya memang benar bahwa internet merupakan cara yang efektif
dalam berbagi informasi dengan pihak lain. Informasi yang saya dapatkan
dari internet sebagian besar informasi yang berkaitan dengan mata
kuliah.
3. Informasi lokal maupun internasional seperti Yahoo dan Google atau
yang lainnya dapat menunjang pelaksanaan pendidikan?
Ya
Informasi apa yang anda peroleh ? Sebutkan!
1. Informasi tentang perkuliahan
2. Informasi mengenai kebudayaan asing
3. Informasi beasiswa yang bersifat lokal maupun internasional

B. SUMBER BELAJAR
1. Bagaimana pendapat anda tentang pernyataan bahwa informasi dari
internet dapat digunakan sebagai sumber belajar.
Sebutkan alasan anda!
Ya benar, karena dengan internet kita dapat memperoleh informasi yang
dapat digunakan sebagai sumber belajar sehingga dapat menunjang studi.
2. Bagaimana fasilitas internet seperti Word Wide Web (www), file transfer
protocol (FTP), E-Mail, mailing list, dan chatting, dapat anda manfaatkan
sebagai bahan ajar di segala bidang pelajaran ?
Ya, Karena informasi di internet lebih lengkap dan meliputi berbagai
bidang pelajaran.
3. Sebagian tujuan anda dalam memanfaatkan internet adalah untuk
mengakses informasi IPTEK.
Sebutkan alasan anda!
Dalam penggunaan internet memang banyak sekali tujuannya salah
satunya adalah untuk mengakses informasi tentang IPTEK, karena IPTEK
sangat membantu dalam mengembangkan pengetahuan yang dimiliki.
4. Salah satu manfaat internet adalah untuk bahan pustaka /referensi dalam
menyusun penelitian. Menurut anda, apakah bahan yang anda butuhkan
cukup tersedia (lengkap)?
Tidak, karena informasi di internet kurang lengkap dan hanya membahas
secara umum suatu bidang ilmu pengetahuan.

C. BELAJAR SENDIRI SECARA CEPAT
1. Salah satu tujuan pemanfaatan internet adalah untuk belajar berinteraktif.
Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan alasan anda!
Karena dari internet kita dapat memperoleh informasi untuk proses
belajar
2. Tujuan pemanfatan internet yang lain adalah untuk mengembangkan
kemampuan di bidang penelitian bagaimana menurut pendapat anda ?
Sebutkan alasan anda!
Ya, karena dengan internet maka kita akan mendapatkan informasi yang
banyak yang dapat mendukung suatu penelitian
3. Tujuan pemanfaatan internet adalah sebagai bahan referensi untuk
penulisan karya ilmiah Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan
alasan anda!
Ya, karena dengan internet informasi yang kita butuhkan lebih mudah dan
cepat diakses.

Lampiran VII
Transkripsi Hasil Wawancara
Dengan Dua Puluh Informan Di Perpustakaan Universitas Brawijaya
Informan 6

Hari/Tanggal

: Senin, 22 Juni 2009

Mulai wawancara : 13.00 WIB
Selesai wawancara: 14.00. WIB
Nara Sumber

: NAMA

: M. Rizki Setiawan

Jenis Kelamin : Laki-laki
Fak/Jur

: Teknik / Elektro

Angkatan

: 2007

Semester

: VI

A. PENGEMBANGAN PROFESIONAL
1. Anda sudah beberapa kali menggunakan fasilitas internet di Perpustakaan
Brawijaya Malang. Apa saja manfaat tersebut menurut Anda ? Sebutkan!
Dapat mencari e-book – e-book dari luar negeri yang kualitasnya bagus,
dapat mencari informasi terkini.
2. Internet merupakan cara yang efektif dalam berbagi informasi dengan
pihak lain. Bagaimana menurut anda ? Informasi apa yang Anda
maksudkan ?
Efektif untuk kalangan yang lebih global, informasi yang dimaksudkan
adalah informasi tentang masalah yang ada seperti pengumuman
lowongan kerja dan beasiswa.
3. Informasi lokal maupun internasional seperti Yahoo dan Google atau
yang lainnya dapat menunjang pelaksanaan pendidikan?
Ya bisa
Informasi apa yang anda peroleh ? Sebutkan!
Informasi tentang sosial budaya dari negara-negara lain

B. SUMBER BELAJAR
1. Bagaimana pendapat anda tentang pernyataan bahwa informasi dari
internet dapat digunakan sebagai sumber belajar.
Sebutkan alasan anda!
Bisa, asalkan informasi tersebut ditulis oleh para ahli, karena semua
orang dapat memberikan informasi melalui internet.
2. Bagaimana fasilitas internet seperti Word Wide Web (www), file transfer
protocol (FTP), E-Mail, mailing list, dan chatting, dapat anda manfaatkan
sebagai bahan ajar di segala bidang pelajaran ?
Karena hampir semua bidang pelajaran ada di internet
3. Sebagian tujuan anda dalam memanfaatkan internet adalah untuk
mengakses informasi IPTEK.
Sebutkan alasan anda!
Karena internet tidak dibatasi ruang dan waktu sehingga laju informasi
semakin cepat oleh karena itu kita sebagai mahasiswa tidak boleh
ketinggalan informasi apalagi informasi mengenai IPTEK.
4. Salah satu manfaat internet adalah untuk bahan pustaka /referensi dalam
menyusun penelitian. Menurut anda, apakah bahan yang anda butuhkan
cukup tersedia (lengkap)?
Tidak, karena informasi di internet kurang lengkap dan hanya membahas
secara umum suatu bidang ilmu pengetahuan.

C. BELAJAR SENDIRI SECARA CEPAT
1. Salah satu tujuan pemanfaatan internet adalah untuk belajar berinteraktif.
Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan alasan anda!
Tidak setuju, karena berinterakti perlu adanya langkah nyata yaitu
bertemu langsung dengan sosial.
2. Tujuan pemanfatan internet yang lain adalah untuk mengembangkan
kemampuan di bidang penelitian bagaimana menurut pendapat anda ?
Sebutkan alasan anda!
Ya saya setuju, tapi hanya sebatas berbagi informasi antar benua
3. Tujuan pemanfaatan internet adalah sebagai bahan referensi untuk
penulisan karya ilmiah Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan
alasan anda!
Ya, asalkan yang mengeluarkan informasi adalah orang yang terkenal dan
orang yang pernah menerbitkan buku atau mengarang buku dan bukan
dari Blog.

Lampiran VIII
Transkripsi Hasil Wawancara
Dengan Dua Puluh Informan Di Perpustakaan Universitas Brawijaya
Informan 7

Hari/Tanggal

: Selasa, 23 Juni 2009

Mulai wawancara : 10.00 WIB
Selesai wawancara: 11.00. WIB
Nara Sumber

: NAMA

: Asahedi Umaro

Jenis Kelamin : Laki-laki
Fak/Jur

: Fakultas Perikanan / THP

Angkatan

: 2005

Semester

: VIII

A. PENGEMBANGAN PROFESIONAL
1. Anda sudah beberapa kali menggunakan fasilitas internet di Perpustakaan
Brawijaya Malang. Apa saja manfaat tersebut menurut Anda ? Sebutkan!
Ya saya sering menggunakan fasilitas Internet di Perpustakaan. Manfaat
yang saya peroleh mendapat informasi yang teraktual atau up to date,
memudahkan aktivitas sehari-hari baik dalam perkuliahan maupun
pekerjaan.
2. Internet merupakan cara yang efektif dalam berbagi informasi dengan
pihak lain. Bagaimana menurut anda ? Informasi apa yang Anda
maksudkan ?
Ya benar, informasi yang saya dapatkan antara lain infornasi tentang
berita (wacana) / topik yang dapat disharekan dan didiskusikan dengan
orang lain.
3. Informasi lokal maupun internasional seperti Yahoo dan Google atau
yang lainnya dapat menunjang pelaksanaan pendidikan?
Ya bisa, karena Yahoo dan Google situs yang paling di kenal di dunia
internat
Informasi apa yang anda peroleh ? Sebutkan!
Journal, artikel ilmiah, gambar dan fasilitas on line lainnya.

B. SUMBER BELAJAR
1

Bagaimana pendapat anda tentang pernyataan bahwa informasi dari
internet dapat digunakan sebagai sumber belajar.
Sebutkan alasan anda!
Karena suatu ilmu pengetahuan itu dapat berkembang setiap saat dimana
saja dan kapan saja, sehingga informasi di internet dianggap sebagai
sumber belajar karean informasinya yang aktual dan up to data.
2. Bagaimana fasilitas internet seperti Word Wide Web (www), file transfer
protocol (FTP), E-Mail, mailing list, dan chatting, dapat anda manfaatkan
sebagai bahan ajar di segala bidang pelajaran ?
Ya, karena fasilitas di atas menyediakan informasi di segala bidang
pelajaran.
3. Sebagian tujuan anda dalam memanfaatkan internet adalah untuk
mengakses informasi IPTEK.
Sebutkan alasan anda!
Karena informasi di internet lebih luas dan banyak yang mencakup ilmu
pengetahuan dan teknologi yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa
sebagai penunjang studinya..
4. Salah satu manfaat internet adalah untuk bahan pustaka /referensi dalam
menyusun penelitian. Menurut anda, apakah bahan yang anda butuhkan
cukup tersedia (lengkap)?
Lumayan tersedia

C. BELAJAR SENDIRI SECARA CEPAT
1. Salah satu tujuan pemanfaatan internet adalah untuk belajar berinteraktif.
Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan alasan anda!
Ya saya setuju, karena dengan internet maka akan terjadi umpan balik
secara langsung maupun tidak langsung.
2. Tujuan pemanfatan internet yang lain adalah untuk mengembangkan
kemampuan di bidang penelitian bagaimana menurut pendapat anda ?
Sebutkan alasan anda!
Ya saya setuju, karena internet merupakan sumber informasi yang mudah
dan cepat untuk di akses sehingga kita tidak harus berlama-lama untuk
mencari informasi dari buku. Selain itu kita dapat melihat penelitian
terdahulu untuk menjadi acuan dalam melakukan penelitian
3. Tujuan pemanfaatan internet adalah sebagai bahan referensi untuk
penulisan karya ilmiah Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan
alasan anda!
Internet menyediakan begitu banyak referensi yang mudah diakses

Lampiran IX
Transkripsi Hasil Wawancara
Dengan Dua Puluh Informan Di Perpustakaan Universitas Brawijaya
Informan 8

Hari/Tanggal

: Kamis, 25 Juni 2009

Mulai wawancara : 13.00 WIB
Selesai wawancara: 13.30 WIB
Nara Sumber

: NAMA

: Gugi Gustaman

Jenis Kelamin : Laki-laki
Fak/Jur

: FISIP / Komunikasi

Angkatan

: 2005

Semester

: VIII

A. PENGEMBANGAN PROFESIONAL
1. Anda sudah beberapa kali menggunakan fasilitas internet di Perpustakaan
Brawijaya Malang. Apa saja manfaat tersebut menurut Anda ? Sebutkan!
Ya saya sering menggunakan fasilitas Internet di Perpustakaan. Manfaat
yang saya peroleh mendapat informasi yang teraktual atau up to date,
karena informasi di internet lebih lengkap.
2. Internet merupakan cara yang efektif dalam berbagi informasi dengan
pihak lain. Bagaimana menurut anda ? Informasi apa yang Anda
maksudkan ?
Informasi berita terkini dan lowongan kerja.
3. Informasi lokal maupun internasional seperti Yahoo dan Google atau
yang lainnya dapat menunjang pelaksanaan pendidikan?
Ya setuju
Informasi apa yang anda peroleh ? Sebutkan!
Informasi beasiswa dan buku

B. SUMBER BELAJAR
1. Bagaimana pendapat anda tentang pernyataan bahwa informasi dari
internet dapat digunakan sebagai sumber belajar.
Sebutkan alasan anda!
Karena di internet saya mendapat e-book secara gratis daripada buku
yang mahal harganya.
2. Bagaimana fasilitas internet seperti Word Wide Web (www), file transfer
protocol (FTP), E-Mail, mailing list, dan chatting, dapat anda manfaatkan
sebagai bahan ajar di segala bidang pelajaran ?
Ya, karena fasilitas di atas menyediakan informasi di segala bidang
pelajaran.
3. Sebagian tujuan anda dalam memanfaatkan internet adalah untuk
mengakses informasi IPTEK.
Sebutkan alasan anda!
Karena informasi di internet lebih luas dan banyak yang mencakup ilmu
pengetahuan dan teknologi yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa
sebagai penunjang studinya..
4. Salah satu manfaat internet adalah untuk bahan pustaka /referensi dalam
menyusun penelitian. Menurut anda, apakah bahan yang anda butuhkan
cukup tersedia (lengkap)?
Lumayan tersedia, namun terkadang masih mencari buku sebagai
pelengkap atau bahan referensi dalam menyusun penelitian.

C. BELAJAR SENDIRI SECARA CEPAT
1. Salah satu tujuan pemanfaatan internet adalah untuk belajar berinteraktif.
Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan alasan anda!
Ya saya setuju,karena kita dapat berkomunikasi dengan dosen tentang
pelajaran atau bidang studi yang diajarkan seperti contoh dapat mengirim
email tentang tugas-tugas kuliah, dapat berkomunikasi dengan teman.
2. Tujuan pemanfatan internet yang lain adalah untuk mengembangkan
kemampuan di bidang penelitian bagaimana menurut pendapat anda ?
Sebutkan alasan anda!
Ya saya setuju, karena kita dapat mencari informasi teraktual untuk
mendukung suatu penelitian dan kita dapat melihat penelitian terdahulu
yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian.
3. Tujuan pemanfaatan internet adalah sebagai bahan referensi untuk
penulisan karya ilmiah Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan
alasan anda!
Saya setuju dengan pernyataan di atas, asalkan sumbernya kredibel dan
valid

Lampiran X
Transkripsi Hasil Wawancara
Dengan Dua Puluh Informan Di Perpustakaan Universitas Brawijaya
Informan 9

Hari/Tanggal

: Kamis, 25 Juni 2009

Mulai wawancara : 09.00 WIB
Selesai wawancara: 10.00. WIB
Nara Sumber

: NAMA

: Novan Setiawan

Jenis Kelamin : Laki-laki
Fak/Jur

: FIA / Bisnis

Angkatan

: 2007

Semester

: VI

A. PENGEMBANGAN PROFESIONAL
1. Anda sudah beberapa kali menggunakan fasilitas internet di Perpustakaan
Brawijaya Malang. Apa saja manfaat tersebut menurut Anda ? Sebutkan!
1. Menambah informasi
2. Memudahkan mencari informasi yang di perlukan
2. Internet merupakan cara yang efektif dalam berbagi informasi dengan
pihak lain. Bagaimana menurut anda ? Informasi apa yang Anda
maksudkan ?
Ya saya sependapat bahwa internet merupakan cara yang efektif untuk
berbagi informasi, karena kita bebas mengeluarkan pendapat
menyalurkan pendapat lewat internet seperti halnya membuat blog di
internet.Informasi yang saya dapatkan adalah segala jenis informasi
seperti halnya tugas kuliah, tema-tema yang sedang populer dibicarakan
seperti politik dan infotainment.
3. Informasi lokal maupun internasional seperti Yahoo dan Google atau
yang lainnya dapat menunjang pelaksanaan pendidikan?
Ya
Informasi apa yang anda peroleh ? Sebutkan!
1. Informasi mengenai tugas perkuliahan
2. Informasi materi perkuliahan
3. Informasi beasiswa

B. SUMBER BELAJAR
1. Bagaimana pendapat anda tentang pernyataan bahwa informasi dari
internet dapat digunakan sebagai sumber belajar.
Sebutkan alasan anda!
Ya benar, karena dari internet diperoleh banyak sumber informasi yang
diperlukan dengan cepat.
2. Bagaimana fasilitas internet seperti Word Wide Web (www), file transfer
protocol (FTP), E-Mail, mailing list, dan chatting, dapat anda manfaatkan
sebagai bahan ajar di segala bidang pelajaran ?
Ya, Karena informasi di internet lebih lengkap dan meliputi berbagai
bidang pelajaran.
3. Sebagian tujuan anda dalam memanfaatkan internet adalah untuk
mengakses informasi IPTEK.
Sebutkan alasan anda!
Dalam penggunaan internet memang banyak sekali tujuannya salah
satunya adalah untuk mengakses informasi tentang IPTEK, karena IPTEK
sangat membantu dalam mengembangkan pengetahuan yang dimiliki.
4. Salah satu manfaat internet adalah untuk bahan pustaka /referensi dalam
menyusun penelitian. Menurut anda, apakah bahan yang anda butuhkan
cukup tersedia (lengkap)?
Tidak, karena informasi di internet kurang lengkap dan hanya membahas
secara umum suatu bidang ilmu pengetahuan.

C. BELAJAR SENDIRI SECARA CEPAT
1. Salah satu tujuan pemanfaatan internet adalah untuk belajar berinteraktif.
Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan alasan anda!
Ya benar,dengan internet berinteraktif bisa lebih cepat tanpa batas ruang
dan waktu
2. Tujuan pemanfatan internet yang lain adalah untuk mengembangkan
kemampuan di bidang penelitian bagaimana menurut pendapat anda ?
Sebutkan alasan anda!
Ya, karena dengan internet maka kita akan mendapatkan informasi yang
banyak yang dapat mendukung suatu penelitian
3. Tujuan pemanfaatan internet adalah sebagai bahan referensi untuk
penulisan karya ilmiah Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan
alasan anda!
Ya, karena dengan internet informasi yang kita butuhkan lebih mudah dan
cepat diakses.

Lampiran XI
Transkripsi Hasil Wawancara
Dengan Dua Puluh Informan Di Perpustakaan Universitas Brawijaya
Informan 10

Hari/Tanggal

: Jumat, 26 Juni 2009

Mulai wawancara : 09.00 WIB
Selesai wawancara: 10.00. WIB
Nara Sumber

: NAMA

: Wahyu SW

Jenis Kelamin : Perempuan
Fak/Jur

: Pertanian / Hortikultura

Angkatan

: 2004

Semester

:X

A. PENGEMBANGAN PROFESIONAL
1. Anda sudah beberapa kali menggunakan fasilitas internet di Perpustakaan
Brawijaya Malang. Apa saja manfaat tersebut menurut Anda ? Sebutkan!
1. Download jurnal
2. Mencari informasi yang diperlukan seperti bahan pustaka
3. Dapat berkomunikasi dengan teman
4.Mencari teman dll
2. Internet merupakan cara yang efektif dalam berbagi informasi dengan
pihak lain. Bagaimana menurut anda ? Informasi apa yang Anda
maksudkan ?
Ya saya sependapat bahwa internet merupakan cara yang efektif untuk
berbagi informasi.Info yang didapatkan bisa berupa info tentang
kesehatan, info resep dan info tentang pelatihan.
3. Informasi lokal maupun internasional seperti Yahoo dan Google atau
yang lainnya dapat menunjang pelaksanaan pendidikan?
Ya
Informasi apa yang anda peroleh ? Sebutkan!
Informasi tentang jurnal-jurnal penelitian, isu-isu internasional dan
nasional (berita)

B. SUMBER BELAJAR
1. Bagaimana pendapat anda tentang pernyataan bahwa informasi dari
internet dapat digunakan sebagai sumber belajar.
Sebutkan alasan anda!
Ya benar, karena dari internet diperoleh banyak sumber informasi yang
diperlukan dengan cepat. Selagi informasinya valid maka informasi di
internet dapat dijadikan sebagai sumber belajar.
2. Bagaimana fasilitas internet seperti Word Wide Web (www), file transfer
protocol (FTP), E-Mail, mailing list, dan chatting, dapat anda manfaatkan
sebagai bahan ajar di segala bidang pelajaran ?
Ya, Karena informasi di internet lebih lengkap dan meliputi berbagai
bidang pelajaran.
3. Sebagian tujuan anda dalam memanfaatkan internet adalah untuk
mengakses informasi IPTEK.
Sebutkan alasan anda!
Dalam penggunaan internet memang banyak sekali tujuannya salah
satunya adalah untuk mengakses informasi tentang IPTEK, karena IPTEK
sangat membantu dalam mengembangkan pengetahuan yang dimiliki.
4. Salah satu manfaat internet adalah untuk bahan pustaka /referensi dalam
menyusun penelitian. Menurut anda, apakah bahan yang anda butuhkan
cukup tersedia (lengkap)?
Lumayan tersedia, namun terkadang masih mencari buku sebagai
pelengkap atau bahan referensi dalam menyusun penelitian.

C. BELAJAR SENDIRI SECARA CEPAT
1. Salah satu tujuan pemanfaatan internet adalah untuk belajar berinteraktif.
Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan alasan anda!
Ya benar,dengan internet berinteraktif bisa lebih cepat tanpa batas ruang
dan waktu
2. Tujuan pemanfatan internet yang lain adalah untuk mengembangkan
kemampuan di bidang penelitian bagaimana menurut pendapat anda ?
Sebutkan alasan anda!
Ya, karena dengan internet maka kita akan mendapatkan informasi yang
banyak yang dapat mendukung suatu penelitian
3. Tujuan pemanfaatan internet adalah sebagai bahan referensi untuk
penulisan karya ilmiah Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan
alasan anda!
Kurang setuju, karena tidak semua tulisan di internet ilmiah atau benar
sumbernya.

Lampiran XII
Transkripsi Hasil Wawancara
Dengan Dua Puluh Informan Di Perpustakaan Universitas Brawijaya
Informan 11

Hari/Tanggal

: Senin, 29 Juni 2009

Mulai wawancara : 09.30 WIB
Selesai wawancara: 10.00. WIB
Nara Sumber

: NAMA

: Laily

Jenis Kelamin : Perempuan
Fak/Jur

: Fisip / komunikasi

Angkatan

: 2007

Semester

: IV

A. PENGEMBANGAN PROFESIONAL
1. Anda sudah beberapa kali menggunakan fasilitas internet di Perpustakaan
Brawijaya Malang. Apa saja manfaat tersebut menurut Anda ? Sebutkan!
1. Dapat mencari referensi tentang pengetahuan paling up to date
2. Menambah wawasan
3. Mencari hiburan
2. Internet merupakan cara yang efektif dalam berbagi informasi dengan
pihak lain. Bagaimana menurut anda ? Informasi apa yang Anda
maksudkan ?
Ya saya sependapat bahwa internet merupakan cara yang efektif untuk
berbagi informasi karena dapat mencari informasi dengan cepat.
Informasi yang di dapat berbagai informasi yang bersangkutan dengan
mata kuliah.
3. Informasi lokal maupun internasional seperti Yahoo dan Google atau
yang lainnya dapat menunjang pelaksanaan pendidikan?
Ya
Informasi apa yang anda peroleh ? Sebutkan!
Informasi untuk referensi tugas mata kuliah

B. SUMBER BELAJAR
1. Bagaimana pendapat anda tentang pernyataan bahwa informasi dari
internet dapat digunakan sebagai sumber belajar.
Sebutkan alasan anda!
Tidak semua, hanya yang berasal dari jurnal yang dapat di pakai untuk
sumber belajar
2. Bagaimana fasilitas internet seperti Word Wide Web (www), file transfer
protocol (FTP), E-Mail, mailing list, dan chatting, dapat anda manfaatkan
sebagai bahan ajar di segala bidang pelajaran ?
Ya, Karena informasi di internet lebih lengkap dan meliputi berbagai
bidang pelajaran.
3. Sebagian tujuan anda dalam memanfaatkan internet adalah untuk
mengakses informasi IPTEK.
Sebutkan alasan anda!
Dalam penggunaan internet memang banyak sekali tujuannya salah
satunya adalah untuk mengakses informasi tentang IPTEK, karena jika
hanya lewat buku kurang up to date
4. Salah satu manfaat internet adalah untuk bahan pustaka /referensi dalam
menyusun penelitian. Menurut anda, apakah bahan yang anda butuhkan
cukup tersedia (lengkap)?
Salah satu manfaat internet dapat digunakan sebagai bahan referensi
menyususn penelitian, tapi saya setuju asalkan informasi tersebut berasal
dari jurnal.

C. BELAJAR SENDIRI SECARA CEPAT
1. Salah satu tujuan pemanfaatan internet adalah untuk belajar berinteraktif.
Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan alasan anda!
Ya benar,dengan internet berinteraktif bisa lebih cepat tanpa batas ruang
dan waktu
2. Tujuan pemanfatan internet yang lain adalah untuk mengembangkan
kemampuan di bidang penelitian bagaimana menurut pendapat anda ?
Sebutkan alasan anda!
Ya, karena dapat melihat referensi penelitian yang lain yang dapat
digunakan sebagai acuan dalam penelitian.
3. Tujuan pemanfaatan internet adalah sebagai bahan referensi untuk
penulisan karya ilmiah Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan
alasan anda!
Ya, karena dalam internet juga menyediakan informasi dari luar negeri
atau jurnal-jurnal luar negeri.

Lampiran XIII
Transkripsi Hasil Wawancara
Dengan Dua Puluh Informan Di Perpustakaan Universitas Brawijaya
Informan 12

Hari/Tanggal

: Selasa, 30 Juni 2009

Mulai wawancara : 10.00 WIB
Selesai wawancara: 11.00. WIB
Nara Sumber

: NAMA

: Najmatus Sa’idah

Jenis Kelamin : Perempuan
Fak/Jur

: Pertanian / Budidaya Pertanian

Angkatan

: 2006

Semester

: VI

A. PENGEMBANGAN PROFESIONAL
1. Anda sudah beberapa kali menggunakan fasilitas internet di Perpustakaan
Brawijaya Malang. Apa saja manfaat tersebut menurut Anda ? Sebutkan!
1. Saya dapat mengakses jurnal ilmiah dari internet untuk bahan referensi
2. Saya bisa mendapat banyak informasi yang saya butuhkan.
2. Internet merupakan cara yang efektif dalam berbagi informasi dengan
pihak lain. Bagaimana menurut anda ? Informasi apa yang Anda
maksudkan ?
Ya saya setuju, informasi yang saya dapatkan yaitu informasi tentang
teknologi terbaru dan cara aplikasinya.
3. Informasi lokal maupun internasional seperti Yahoo dan Google atau
yang lainnya dapat menunjang pelaksanaan pendidikan?
Ya
Informasi apa yang anda peroleh ? Sebutkan!
Dengan Google / yahoo saya bisa mendapat materi-materi yang
berhubungan dengan kuliah.

B. SUMBER BELAJAR
1. Bagaimana pendapat anda tentang pernyataan bahwa informasi dari
internet dapat digunakan sebagai sumber belajar.
Sebutkan alasan anda!
Bisa, karena informasi di internet terkadang / lebih up to date dari pada
text book / buku.
2. Bagaimana fasilitas internet seperti Word Wide Web (www), file transfer
protocol (FTP), E-Mail, mailing list, dan chatting, dapat anda manfaatkan
sebagai bahan ajar di segala bidang pelajaran ?
Ya, Karena informasi di internet lebih lengkap dan meliputi berbagai
bidang pelajaran.
3. Sebagian tujuan anda dalam memanfaatkan internet adalah untuk
mengakses informasi IPTEK.
Sebutkan alasan anda!
Karena tidak semua orang bisa membeli buku sebagai sumber informasi,
sedangkan internet sekarang ini sudah banyak digratiskan dikampus
sehingga bisa lebih hemat dari pada harus membeli buku.
4. Salah satu manfaat internet adalah untuk bahan pustaka /referensi dalam
menyusun penelitian. Menurut anda, apakah bahan yang anda butuhkan
cukup tersedia (lengkap)?
Ya, memang tidak semuanya ada, tapi paling tidak bisa sebagai bahan
acuan.

C. BELAJAR SENDIRI SECARA CEPAT
1. Salah satu tujuan pemanfaatan internet adalah untuk belajar berinteraktif.
Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan alasan anda!
Menurut saya antara setuju dan tidak, karena bagi orang yang aktif
internet bisa menunjang sarana belajar, namun bagi orang yang pasif itu
akan sangat menyulitkan.
2. Tujuan pemanfatan internet yang lain adalah untuk mengembangkan
kemampuan di bidang penelitian bagaimana menurut pendapat anda ?
Sebutkan alasan anda!
Tidak semua bisa, kadang kita masih mencari buku untuk kelengkapan
informasi dan informasi di internet kadang belum tentu benar.
3. Tujuan pemanfaatan internet adalah sebagai bahan referensi untuk
penulisan karya ilmiah Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan
alasan anda!
Seperti halnya di atas tidak semua informasi di internet dapat dijadikan
referensi untuk penulisan karya ilmiah.

Lampiran XIV
Transkripsi Hasil Wawancara
Dengan Dua Puluh Informan Di Perpustakaan Universitas Brawijaya
Informan 13

Hari/Tanggal

: Jumat, 3 Juli 2009

Mulai wawancara : 09.00 WIB
Selesai wawancara: 10.00. WIB
Nara Sumber

: NAMA

: Juwita

Jenis Kelamin : Perempuan
Fak/Jur

: FISP / Ilmu Komunikasi

Angkatan

: 2007

Semester

: IV

A. PENGEMBANGAN PROFESIONAL
1. Anda sudah beberapa kali menggunakan fasilitas internet di Perpustakaan
Brawijaya Malang. Apa saja manfaat tersebut menurut Anda ? Sebutkan!
Menambah pengetahuan seperti halnya website berita atau situs
pencarian..
2. Internet merupakan cara yang efektif dalam berbagi informasi dengan
pihak lain. Bagaimana menurut anda ? Informasi apa yang Anda
maksudkan ?
Ya setuju, Informasi terbaru atau kegiatan kegiatan ringan.
3. Informasi lokal maupun internasional seperti Yahoo dan Google atau
yang lainnya dapat menunjang pelaksanaan pendidikan?
Ya
Informasi apa yang anda peroleh ? Sebutkan!
Banyak sekali seperti jurnal-jurnal ilmiah

B. SUMBER BELAJAR
1. Bagaimana pendapat anda tentang pernyataan bahwa informasi dari
internet dapat digunakan sebagai sumber belajar.
Sebutkan alasan anda!
Bisa, karena dalam internet banyak postingan ilmu pengetahuan
2. Bagaimana fasilitas internet seperti Word Wide Web (www), file transfer
protocol (FTP), E-Mail, mailing list, dan chatting, dapat anda manfaatkan
sebagai bahan ajar di segala bidang pelajaran ?
Ya, Karena informasi di internet lebih lengkap dan meliputi berbagai
bidang pelajaran.
3. Sebagian tujuan anda dalam memanfaatkan internet adalah untuk
mengakses informasi IPTEK.
Sebutkan alasan anda!
Karena buku sulit diperoleh sehingga internet menjadi alternatif untuk
mengakses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Salah satu manfaat internet adalah untuk bahan pustaka /referensi dalam
menyusun penelitian. Menurut anda, apakah bahan yang anda butuhkan
cukup tersedia (lengkap)?
Ya

C. BELAJAR SENDIRI SECARA CEPAT
1. Salah satu tujuan pemanfaatan internet adalah untuk belajar berinteraktif.
Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan alasan anda!
Ya saya setuju, karena sekarang telah berkembang situs jaringan
pertemanan seperti halnya email, chating dan facebook..
2. Tujuan pemanfatan internet yang lain adalah untuk mengembangkan
kemampuan di bidang penelitian bagaimana menurut pendapat anda ?
Sebutkan alasan anda!
Ya, karena kita termotivasi dan tersedia bahan yang lengkap..
3. Tujuan pemanfaatan internet adalah sebagai bahan referensi untuk
penulisan karya ilmiah Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan
alasan anda!
Ya, karena di internetpun ada sumber yang valid dan di tulis oleh
pakarnya.

Lampiran XV
Transkripsi Hasil Wawancara
Dengan Dua Puluh Informan Di Perpustakaan Universitas Brawijaya
Informan 14

Hari/Tanggal

: Senin, 6 Juli 2009

Mulai wawancara : 10.00 WIB
Selesai wawancara: 11.00. WIB
Nara Sumber

: NAMA

: Christine Dwi D.N

Jenis Kelamin : Wanita
Fak/Jur

: MIPA / Matematika

Angkatan

: 2006

Semester

: VI

A. PENGEMBANGAN PROFESIONAL
1. Anda sudah beberapa kali menggunakan fasilitas internet di Perpustakaan
Brawijaya Malang. Apa saja manfaat tersebut menurut Anda ? Sebutkan!
Menambah sumber-sumber bacaan, berkomunikasi dengan orang-orang
yang letaknya jauh dari saya.
2. Internet merupakan cara yang efektif dalam berbagi informasi dengan
pihak lain. Bagaimana menurut anda ? Informasi apa yang Anda
maksudkan ?
Ya benar, informasi yang saya dapatkan antara lain infornasi tentang
berita (wacana) / topik yang dapat disharekan dan didiskusikan dengan
orang lain.
3. Informasi lokal maupun internasional seperti Yahoo dan Google atau
yang lainnya dapat menunjang pelaksanaan pendidikan?
Ya bisa
Informasi apa yang anda peroleh ? Sebutkan!
Tambahan jurna-jurnal atau bacaan-bacaan yang berhubungan dengan
program studi saya

B. SUMBER BELAJAR
1. Bagaimana pendapat anda tentang pernyataan bahwa informasi dari
internet dapat digunakan sebagai sumber belajar.
Sebutkan alasan anda!
Karena dari internet di dapat sumber-sumber tulisan dari penulis yang
berbeda sehingga dari informasi tersebut dapat di buat kesimpulan
sendiri.
2. Bagaimana fasilitas internet seperti Word Wide Web (www), file transfer
protocol (FTP), E-Mail, mailing list, dan chatting, dapat anda manfaatkan
sebagai bahan ajar di segala bidang pelajaran ?
Ya, karena fasilitas di atas menyediakan informasi di segala bidang
pelajaran.
3. Sebagian tujuan anda dalam memanfaatkan internet adalah untuk
mengakses informasi IPTEK.
Sebutkan alasan anda!
Karena informasi di internet lebih luas dan banyak yang mencakup ilmu
pengetahuan dan teknologi yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa
sebagai penunjang studinya..
4. Salah satu manfaat internet adalah untuk bahan pustaka /referensi dalam
menyusun penelitian. Menurut anda, apakah bahan yang anda butuhkan
cukup tersedia (lengkap)?
Sebagian besar ya, namun jika ada hal yang membingungkan saya akan
mencari sumber dari buku atau orang-orang yang agak memahami hal
tersebut.

C. BELAJAR SENDIRI SECARA CEPAT
1. Salah satu tujuan pemanfaatan internet adalah untuk belajar berinteraktif.
Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan alasan anda!
Kalau sebagai tujuan utama, kurang tepat jika digunakan untuk belajar
berinteraktif.
2. Tujuan pemanfatan internet yang lain adalah untuk mengembangkan
kemampuan di bidang penelitian bagaimana menurut pendapat anda ?
Sebutkan alasan anda!
Ya, karena untuk mengetahui sampai dimana kemampuan kita bila
dibandingkan dengan kemampuan orang-orang di luar sana dalam arti
untuk mengetahui penelitian terdahulu.
3. Tujuan pemanfaatan internet adalah sebagai bahan referensi untuk
penulisan karya ilmiah Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan
alasan anda!
Ya setuju, karena dapat menambah pengetahuan

Lampiran XVI
Transkripsi Hasil Wawancara
Dengan Dua Puluh Informan Di Perpustakaan Universitas Brawijaya
Informan 15

Hari/Tanggal

: Selasa, 7 Juli 2009

Mulai wawancara : 11.00 WIB
Selesai wawancara: 12.00. WIB
Nara Sumber

: NAMA

: Sri Rohmatin

Jenis Kelamin : Perempuan
Fak/Jur

: FISIP / Sastra Inggris

Angkatan

: 2006

Semester

: VI

A. PENGEMBANGAN PROFESIONAL
1. Anda sudah beberapa kali menggunakan fasilitas internet di Perpustakaan
Brawijaya Malang. Apa saja manfaat tersebut menurut Anda ? Sebutkan!
1. Browsing tugas
2. Update informasi
3. Email
2. Internet merupakan cara yang efektif dalam berbagi informasi dengan
pihak lain. Bagaimana menurut anda ? Informasi apa yang Anda
maksudkan ?
Ya saya sependapat bahwa internet merupakan cara yang efektif untuk
berbagi informasi. Informasi yang saya dapatkan seperti berita terbaru
sebuah kegiatan yang bisa diketahui oleh banyak pihak.
3. Informasi lokal maupun internasional seperti Yahoo dan Google atau
yang lainnya dapat menunjang pelaksanaan pendidikan?
Ya
Informasi apa yang anda peroleh ? Sebutkan!
Tugas-tugas kuliah

B. SUMBER BELAJAR
1. Bagaimana pendapat anda tentang pernyataan bahwa informasi dari
internet dapat digunakan sebagai sumber belajar.
Sebutkan alasan anda!
Ya benar, karena dari internet diperoleh banyak informasi thesis yang
pernah di buat oleh orang lain yang mampu membantu menunjang
referensi.
2. Bagaimana fasilitas internet seperti Word Wide Web (www), file transfer
protocol (FTP), E-Mail, mailing list, dan chatting, dapat anda manfaatkan
sebagai bahan ajar di segala bidang pelajaran ?
Ya, Karena seperti email dapat untuk mengirim tugas-tugas kuliah dapat
untuk konsultasi masalah tugas akhir.
3. Sebagian tujuan anda dalam memanfaatkan internet adalah untuk
mengakses informasi IPTEK.
Sebutkan alasan anda!
Dalam penggunaan internet memang banyak sekali tujuannya salah
satunya adalah untuk mengakses informasi tentang IPTEK, karena IPTEK
sangat membantu dalam mengembangkan pengetahuan yang dimiliki.
4. Salah satu manfaat internet adalah untuk bahan pustaka /referensi dalam
menyusun penelitian. Menurut anda, apakah bahan yang anda butuhkan
cukup tersedia (lengkap)?
Cukup tersedia dan lengkap, namun kita harus dapat memilahkan antara
informasi yang valid dan tidak valid

C. BELAJAR SENDIRI SECARA CEPAT
1. Salah satu tujuan pemanfaatan internet adalah untuk belajar berinteraktif.
Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan alasan anda!
Ya benar,dengan internet berinteraktif bisa lebih cepat tanpa batas ruang
dan waktu
2. Tujuan pemanfatan internet yang lain adalah untuk mengembangkan
kemampuan di bidang penelitian bagaimana menurut pendapat anda ?
Sebutkan alasan anda!
Ya, karena dengan internet maka kita akan mendapatkan informasi yang
banyak yang dapat mendukung suatu penelitian
3. Tujuan pemanfaatan internet adalah sebagai bahan referensi untuk
penulisan karya ilmiah Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan
alasan anda!
Ya bisa, karena teori yang ada berasal dari berbagai informasi di seluruh
duniayang dapat dijadikan landasan teori bagi penulisan karya ilmiah

Lampiran XVII
Transkripsi Hasil Wawancara
Dengan Dua Puluh Informan Di Perpustakaan Universitas Brawijaya
Informan 16

Hari/Tanggal

: Rabu, 8 Juli 2009

Mulai wawancara : 09.00 WIB
Selesai wawancara: 10.00. WIB
Nara Sumber

: NAMA

: Leonie A. P.

Jenis Kelamin : Perempuan
Fak/Jur

: FISIP / Ilmu Komunikasi

Angkatan

: 2007

Semester

: IV

A. PENGEMBANGAN PROFESIONAL
1. Anda sudah beberapa kali menggunakan fasilitas internet di Perpustakaan
Brawijaya Malang. Apa saja manfaat tersebut menurut Anda ? Sebutkan!
Kita dapat melakukan berbagai aktifitas seperti belanja, e-learning,
chating, dsb. Selain itu juga internet mempermudah mencari bahan untuk
keperluan tugas kuliah.
2. Internet merupakan cara yang efektif dalam berbagi informasi dengan
pihak lain. Bagaimana menurut anda ? Informasi apa yang Anda
maksudkan ?
Menurut saya ya sangat efektif, informasi yang saya dapatkan banyak
yaitu mulai dari informasi tentang teman baik lama maupun baru tugas
perkuliahan, berita terbaru baik dari dalam maupun luar negeri,
informasi beasiswa dsb.
3. Informasi lokal maupun internasional seperti Yahoo dan Google atau
yang lainnya dapat menunjang pelaksanaan pendidikan?
Ya
Informasi apa yang anda peroleh ? Sebutkan!
Berita terbaru dan bahan untuk tugas kuliah

B. SUMBER BELAJAR
1. Bagaimana pendapat anda tentang pernyataan bahwa informasi dari
internet dapat digunakan sebagai sumber belajar.
Sebutkan alasan anda!
Ya benar, karena dari internet diperoleh banyak informasi yang dapat
digunakan sebagai sumber belajar.
2. Bagaimana fasilitas internet seperti Word Wide Web (www), file transfer
protocol (FTP), E-Mail, mailing list, dan chatting, dapat anda manfaatkan
sebagai bahan ajar di segala bidang pelajaran ?
Ya, tapi kadang-kadang tidak menemukan informasi yang kita inginkan
3. Sebagian tujuan anda dalam memanfaatkan internet adalah untuk
mengakses informasi IPTEK.
Sebutkan alasan anda!
Dalam penggunaan internet memang banyak sekali tujuannya salah
satunya adalah untuk mengakses informasi tentang IPTEK, karena IPTEK
sangat membantu dalam mengembangkan pengetahuan yang dimiliki.
4. Salah satu manfaat internet adalah untuk bahan pustaka /referensi dalam
menyusun penelitian. Menurut anda, apakah bahan yang anda butuhkan
cukup tersedia (lengkap)?
Ya cukup tersedia, seperti penelitian yang saya lakukan sekarang.

C. BELAJAR SENDIRI SECARA CEPAT
1. Salah satu tujuan pemanfaatan internet adalah untuk belajar berinteraktif.
Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan alasan anda!
Ya, karena dapat menghemat waktu, tenaga, biaya. Namun kita menjadi
individualis karena berinteraksi lewat dunia maya.
2. Tujuan pemanfatan internet yang lain adalah untuk mengembangkan
kemampuan di bidang penelitian bagaimana menurut pendapat anda ?
Sebutkan alasan anda!
Ya, karena dengan internet maka kita akan mudah dalam mencari data
yang kita inginkan sebagai landasan untuk mengembangkan penelitian.
3. Tujuan pemanfaatan internet adalah sebagai bahan referensi untuk
penulisan karya ilmiah Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan
alasan anda!
Ya bisa, namun tergantung karya ilmiah tentang apa, tapi kalau hanya
untuk tinjauan pustaka boleh saja tapi tidak semua yang ada di internet
merupakan data riil.

Lampiran XVIII
Transkripsi Hasil Wawancara
Dengan Dua Puluh Informan Di Perpustakaan Universitas Brawijaya
Informan 17

Hari/Tanggal

: Kamis, 9 Juli 2009

Mulai wawancara : 09.30 WIB
Selesai wawancara: 10.00. WIB
Nara Sumber

: NAMA

: Muhlasin

Jenis Kelamin : Laki-laki
Fak/Jur

: MIPA / Ilmu Komputer

Angkatan

: 2004

Semester

:X

A. PENGEMBANGAN PROFESIONAL
1. Anda sudah beberapa kali menggunakan fasilitas internet di Perpustakaan
Brawijaya Malang. Apa saja manfaat tersebut menurut Anda ? Sebutkan!
Mendapatkan informasi terbaru, seperti tugas kuliah, publikasi ilmiah
(jurnal), lowongan pekerjaan.
2. Internet merupakan cara yang efektif dalam berbagi informasi dengan
pihak lain. Bagaimana menurut anda ? Informasi apa yang Anda
maksudkan ?
Menurut saya ya sangat efektif, informasi yang saya dapatkan banyak
yaitu mulai dari informasi tentang teman baik lama maupun baru tugas
perkuliahan, berita terbaru baik dari dalam maupun luar negeri,
informasi beasiswa dsb.
3. Informasi lokal maupun internasional seperti Yahoo dan Google atau
yang lainnya dapat menunjang pelaksanaan pendidikan?
Ya
Informasi apa yang anda peroleh ? Sebutkan!
Berita terbaru dan bahan untuk tugas kuliah

B. SUMBER BELAJAR
1. Bagaimana pendapat anda tentang pernyataan bahwa informasi dari
internet dapat digunakan sebagai sumber belajar.
Sebutkan alasan anda!
Ya benar, karena dari internet diperoleh segala macam informasi, internet
merupakan buku yang tidak terbatas halamannnya.
2. Bagaimana fasilitas internet seperti Word Wide Web (www), file transfer
protocol (FTP), E-Mail, mailing list, dan chatting, dapat anda manfaatkan
sebagai bahan ajar di segala bidang pelajaran ?
Ya, karena fasilitas di atas menyediakan berbagai informasi di segala
bidang pelajaran
3. Sebagian tujuan anda dalam memanfaatkan internet adalah untuk
mengakses informasi IPTEK.
Sebutkan alasan anda!
Karena internet merupakan pusat informasi di seluruh dunia sehingga kita
bisa mendapatkan informasi baik dalam negeri maupun luar negeri
mengenai IPTEK..
4. Salah satu manfaat internet adalah untuk bahan pustaka /referensi dalam
menyusun penelitian. Menurut anda, apakah bahan yang anda butuhkan
cukup tersedia (lengkap)?
Cukup tersedia

C. BELAJAR SENDIRI SECARA CEPAT
1. Salah satu tujuan pemanfaatan internet adalah untuk belajar berinteraktif.
Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan alasan anda!
Tidak dapat, kalau arti berinteraktif itu bersosialisasi dengan orang lain.
Karena sudah banyak penelitian yang membuktikan.
2. Tujuan pemanfatan internet yang lain adalah untuk mengembangkan
kemampuan di bidang penelitian bagaimana menurut pendapat anda ?
Sebutkan alasan anda!
Ya, karena dalam penelitian dibutuhkan referensi untuk menghasilkan
suatu dugaan dan di internet dapat ditemukan informasi diberbagai
bidang.
3. Tujuan pemanfaatan internet adalah sebagai bahan referensi untuk
penulisan karya ilmiah Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan
alasan anda!
Ya bisa, tapi dengan syarat bahwa informasi itu harus berupa dokumen
yang bisa dipertanggung jawabkan. Seperti situs Wikipedia, blok, dan
referensi lain yang belum dipublikasikan secara ilmiah tidak bisa
dijadikan bahan referensi.

Lampiran XIX
Transkripsi Hasil Wawancara
Dengan Dua Puluh Informan Di Perpustakaan Universitas Brawijaya
Informan 18

Hari/Tanggal

: Jumat, 10 Juli 2009

Mulai wawancara : 09.00 WIB
Selesai wawancara: 10.00. WIB
Nara Sumber

: NAMA

: Ika Wulandari

Jenis Kelamin : Perempuan
Fak/Jur

: FTP / THP

Angkatan

: 2008

Semester

: II

A. PENGEMBANGAN PROFESIONAL
1. Anda sudah beberapa kali menggunakan fasilitas internet di Perpustakaan
Brawijaya Malang. Apa saja manfaat tersebut menurut Anda ? Sebutkan!
1. Mengetahui berita terkini yang terjadi di dunia
2. Menambah pengetahuan / materi yang diberikan dosen
3. Bahasa-bahas di internet lebih mudah dipahami.
2. Internet merupakan cara yang efektif dalam berbagi informasi dengan
pihak lain. Bagaimana menurut anda ? Informasi apa yang Anda
maksudkan ?
Menurut saya ya sangat efektif, informasi yang saya dapatkan banyak
yaitu informasi tentang pengetahuan, informasi tentang masalah yang
selalu hangat di bicarakan, isu-isu yang beredar di dunia.
3. Informasi lokal maupun internasional seperti Yahoo dan Google atau
yang lainnya dapat menunjang pelaksanaan pendidikan?
Ya
Informasi apa yang anda peroleh ? Sebutkan!
Berita terbaru dan bahan untuk tugas kuliah

B. SUMBER BELAJAR
1. Bagaimana pendapat anda tentang pernyataan bahwa informasi dari
internet dapat digunakan sebagai sumber belajar.
Sebutkan alasan anda!
Ya benar, asalkan informasi tersebut menyebutkan daftar pustakanya,
sehingga jelas asal usulnya.
2. Bagaimana fasilitas internet seperti Word Wide Web (www), file transfer
protocol (FTP), E-Mail, mailing list, dan chatting, dapat anda manfaatkan
sebagai bahan ajar di segala bidang pelajaran ?
Tidak di segala bidang, karena pada umumnya bahan ajar hanya di bahas
secara umum dan tidak mendalam.
3. Sebagian tujuan anda dalam memanfaatkan internet adalah untuk
mengakses informasi IPTEK.
Sebutkan alasan anda!
Karena IPTEK selalu berkembang sehingga kita harus selalu mengikiti
perkembangan IPTEK agar kita tidak GAPTEK (Gagap Teknologi)
4. Salah satu manfaat internet adalah untuk bahan pustaka /referensi dalam
menyusun penelitian. Menurut anda, apakah bahan yang anda butuhkan
cukup tersedia (lengkap)?
Cukup dan lebih cepat aksesnya, karena buku di perpustakaan tidak
lengkap.

C. BELAJAR SENDIRI SECARA CEPAT
1. Salah satu tujuan pemanfaatan internet adalah untuk belajar berinteraktif.
Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan alasan anda!
Ya, karena dengan internet kita bisa berkomunikasi dengan orang lain
terutama dengan dosen mengenai tugas-tugas kuliah.
2. Tujuan pemanfatan internet yang lain adalah untuk mengembangkan
kemampuan di bidang penelitian bagaimana menurut pendapat anda ?
Sebutkan alasan anda!
Tidak semua, namum informasi di internet masih dapat digunakan dalam
melakukan penelitian.
3. Tujuan pemanfaatan internet adalah sebagai bahan referensi untuk
penulisan karya ilmiah Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan
alasan anda!
Tidak semua dapat djadikan bahan referensiuntuk penulisan karya ilmiah,
masih diperlukan buku untuk informasi yang lebih lengkap.

Lampiran XX
Transkripsi Hasil Wawancara
Dengan Dua Puluh Informan Di Perpustakaan Universitas Brawijaya
Informan 19

Hari/Tanggal

: Senin, 13 Juli 2009

Mulai wawancara : 09.00 WIB
Selesai wawancara: 10.00. WIB
Nara Sumber

: NAMA

: Agung Budi

Jenis Kelamin : Laki-laki
Fak/Jur

: Fapet / THT

Angkatan

: 2006

Semester

: VI

A. PENGEMBANGAN PROFESIONAL
1. Anda sudah beberapa kali menggunakan fasilitas internet di Perpustakaan
Brawijaya Malang. Apa saja manfaat tersebut menurut Anda ? Sebutkan!
Mendapat informasi yang baru, cepat,biaya murah dan dapat disimpan
dalam bentuk data.
2. Internet merupakan cara yang efektif dalam berbagi informasi dengan
pihak lain. Bagaimana menurut anda ? Informasi apa yang Anda
maksudkan ?
Tergantung dengan tentang apa informasi tersebut, informasi yang
bersifat positif seperti tentang pendidikan mungkin bisa efektif.
3. Informasi lokal maupun internasional seperti Yahoo dan Google atau
yang lainnya dapat menunjang pelaksanaan pendidikan?
Ya
Informasi apa yang anda peroleh ? Sebutkan!
Berita terbaru dan bahan untuk tugas kuliah

B. SUMBER BELAJAR
1. Bagaimana pendapat anda tentang pernyataan bahwa informasi dari
internet dapat digunakan sebagai sumber belajar.
Sebutkan alasan anda!
Informasi yang dalam bentuk jurnal saja yang dapat digunakan sebagai
sumber belajar karena jurnal merupakan catatan yang dilakukan oleh
peneliti sehingga kebenaran informasi dapat dipertanggung jawabkan.
2. Bagaimana fasilitas internet seperti Word Wide Web (www), file transfer
protocol (FTP), E-Mail, mailing list, dan chatting, dapat anda manfaatkan
sebagai bahan ajar di segala bidang pelajaran ?
Ya, karena fasilitas di atas menyediakan berbagai informasi di segala
bidang pelajaran dan dapat dipakai untuk sarana belajar.
3. Sebagian tujuan anda dalam memanfaatkan internet adalah untuk
mengakses informasi IPTEK.
Sebutkan alasan anda!
Karena di internet informasinya cepat, biaya murah, dapat dilakukan
dimana saja dan kapan saja.
4. Salah satu manfaat internet adalah untuk bahan pustaka /referensi dalam
menyusun penelitian. Menurut anda, apakah bahan yang anda butuhkan
cukup tersedia (lengkap)?
Ya salah satu manfaat internet adalah untuk bahan referensi dalam
menyusun penelitian. Informasinya lumayan tersedia.
C. BELAJAR SENDIRI SECARA CEPAT
1. Salah satu tujuan pemanfaatan internet adalah untuk belajar berinteraktif.
Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan alasan anda!
Ya setuju, karena di internet juga ada fasilitas untuk mencari pertemanan
dan membuat blogger untuk mengeluarkan pendapat-pendapat kita.
2. Tujuan pemanfatan internet yang lain adalah untuk mengembangkan
kemampuan di bidang penelitian bagaimana menurut pendapat anda ?
Sebutkan alasan anda!
Saya kurang setuju bahwa salah satu pemanfaatan internet adalah untuk
mengembangkan kemampuan di bidang penelitian karena informasi di
internet kadang belum tentu benar.
3. Tujuan pemanfaatan internet adalah sebagai bahan referensi untuk
penulisan karya ilmiah Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan
alasan anda!
Kurang setuju, selain informasi di internet kita juga harus menggunakan
textbook yang masih baru

Lampiran XXI

Transkripsi Hasil Wawancara
Dengan Dua Puluh Informan Di Perpustakaan Universitas Brawijaya
Informan 20

Hari/Tanggal

: Selasa 14 Juli 2009

Mulai wawancara : 11.00 WIB
Selesai wawancara: 12.00. WIB
Nara Sumber

: NAMA

: Fatimah Al-Zahrai

Jenis Kelamin : Perempuan
Fak/Jur

: Hukum / Ilmu Hukum

Angkatan

: 2008

Semester

: II

A. PENGEMBANGAN PROFESIONAL
1. Anda sudah beberapa kali menggunakan fasilitas internet di Perpustakaan
Brawijaya Malang. Apa saja manfaat tersebut menurut Anda ? Sebutkan!
- Mempermudah proses komunikasi
- Memperluas wawasan kita tentang segala hal
2. Internet merupakan cara yang efektif dalam berbagi informasi dengan
pihak lain. Bagaimana menurut anda ? Informasi apa yang Anda
maksudkan ?
Ya setuju, informasi yang berisi buah pikiran kita tentang berbagai hal.
Kita bisa menshare atau membagikan informasi lewat internet.
3. Informasi lokal maupun internasional seperti Yahoo dan Google atau
yang lainnya dapat menunjang pelaksanaan pendidikan?
Ya
Informasi apa yang anda peroleh ? Sebutkan!
- Pemahaman konsep dalam perkuliahan
- Informasi terbaru dan terpopuler

B. SUMBER BELAJAR
1. Bagaimana pendapat anda tentang pernyataan bahwa informasi dari
internet dapat digunakan sebagai sumber belajar.
Sebutkan alasan anda!
Karena kita dapat mencari bahan-bahan kuliah melalui internet..
2. Bagaimana fasilitas internet seperti Word Wide Web (www), file transfer
protocol (FTP), E-Mail, mailing list, dan chatting, dapat anda manfaatkan
sebagai bahan ajar di segala bidang pelajaran ?
Ya, karena fasilitas di atas menyediakan berbagai informasi di segala
bidang pelajaran dan dapat dipakai untuk sarana belajar.
3. Sebagian tujuan anda dalam memanfaatkan internet adalah untuk
mengakses informasi IPTEK.
Sebutkan alasan anda!
Untuk mendapatkan informasi yang terkini
4. Salah satu manfaat internet adalah untuk bahan pustaka /referensi dalam
menyusun penelitian. Menurut anda, apakah bahan yang anda butuhkan
cukup tersedia (lengkap)?
Ya cukup tersedia

C. BELAJAR SENDIRI SECARA CEPAT
1. Salah satu tujuan pemanfaatan internet adalah untuk belajar berinteraktif.
Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan alasan anda!
Ya setuju, karena di internet juga ada fasilitas untuk mencari pertemanan
yang dapat memupuk kita dalam belajar berinteraktif.
2. Tujuan pemanfatan internet yang lain adalah untuk mengembangkan
kemampuan di bidang penelitian bagaimana menurut pendapat anda ?
Sebutkan alasan anda!
Ya setuju karena di internet terdapat penelitian terdahulu yang dapat
dijadikan landasan untuk melakukan penelitian.
3. Tujuan pemanfaatan internet adalah sebagai bahan referensi untuk
penulisan karya ilmiah Bagaimana menurut pendapat anda ? Sebutkan
alasan anda!
Ya setuju, karena informasi di internet juga ada yang ilmiah yang di tulis
oleh pakar dari penelitian.

Lampiran XXII
Tabel 3
Diskripsi Pengembangan Profesional
No.
1.

Uraian Item
Anda sudah beberapa kali
menggunakan fasilitas
internet di Perpustakaan
Brawijaya Malang. Apa saja
manfaat tersebut menurut
Anda ? Sebutkan!

2

Internet merupakan cara
yang efektif dalam berbagi
informasi dengan pihak
lain. Informasi apa yang
Anda maksudkan ?

3.

Informasi lokal maupun
internasional seperti Yahoo
dan Google atau yang
lainnya dapat menunjang
pelak-sanaan pendidikan.
Bagaimana pendapat anda ?
Informasi apa yang anda
peroleh ?

Keterangan
1. Mencari materi perkuliahan
2. Mengetahui informasi terkini
3. Menambah sumber bacaan
4. Dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh
5. Mengetahui peristiwa teraktual
6. Memperoleh informasi di berbagai bidang.
7. Dapat facebook.
8. Mendapat informasi terbaru, cepat, murah
9. Bahan referensi perkuliahan
10. Dapat melakukan aktivitas seperti belanja
11. Informasi lowongan
12. Memperluas wawasan
13. Untuk mencari hiburan
1. Informasi tentang teman
2.Tugas, nilai, ujian dan jadwal perkuliahan
3.Beasiswa
4.Informasi terbaru
5.Teknologi terbaru dan cara aplikasinya
6.Informasi olahraga dan politik
7.Informasi pengetahuan yagg berkaitan dengan
perkuliahan
8.Lowongan kerja
9.Beasiswa
1.Literatur skripsi
2.Informasi buku
3. Besiswa
4.Jurnal Ilmiah
5.Artikel
6.Mempelajari budaya Negara lain
7.Perkembangan pengetahuan
8.Informasi materi kuliah

Lampiran XXIII
Tabel 4
Diskripsi Sumber Belajar
No.
1.

2

Uraian Item
Bagaimana pendapat anda
tentang pernyataan bahwa
informasi dari internet dapat
digunakan sebagai sumber
belajar ? Sebutkan alasan anda!

Bagaimana fasilitas internet
seperti Word Wide Web (www),
file transfer protocol (FTP), EMail, mailing list, dan chatting,
dapat anda manfaatkan sebagai
bahan ajar di segala bidang
pelajaran ? Jelaskan!

3

Sebagian tujuan anda dalam
memanfaatkan internet adalah
untuk mengakses informasi
IPTEK. Sebutkan alasan anda!

4

Salah satu manfaat internet
adalah untuk bahan pustaka
/referensi dalam menyusun
penelitian. Menurut anda,
apakah bahan yang anda
butuhkan cukup tersedia
(lengkap)?

Keterangan
1. Banyak ilmu pengetahuan
2. Banyak data baik lama maupun yang baru
3. Informasinya lebih up to date dibanding buku
4. Banyak referensi yg membantu perkuliahan
5. Biayanya murah dibanding harus beli buku
6. Internet merupakan sumber informasi yang
dapat diperoleh dengan cepat
7. Bahasa di internet lebih mudah dipahami
8. Informasinya lebih lengkap
Informasi yang di jurnal saja yang bisa sebagai
sumber belajar
1. Internet merupakan sumber pengetahuan di
segala bidang.
2. Dapat untuk mengirim tugas mata kuliah.
3. Internet di perpus UB merupakan penunjang
pelajaran karena bukunya tidak lengkap
Internet hanya membahas pelajaran secara umum
dan tidak secara spesifik
1.Dengan menggunakan internet maka
menjadikan orang tidak GAPTEK (Gagap
Teknologi)
2. Internet merupakan pusat informasi
3. Menambah wawasan pengetahuan di Negara
maju
4. Dapat mengakses informasi IPTEK dari seluruh
penjuru dunia
5. IPTEK dapat mengembangkan ilmu
pengetahuan
6.Sesuai dengan bidang perkuliahan yang di ambil
Informasinya lengkap

Lampiran XXIV

Tabel 5
Diskripsi Belajar Sendiri Dengan Cepat
No.
1.

Uraian Item
Salah
satu
tujuan
pemanfaatan internet adalah
untuk belajar berinteraktif.
Bagaimana
menurut
pendapat anda ? Sebutkan
alasan anda!

2

Tujuan pemanfatan internet
yang lain adalah untuk mengembangkan kemampuan
di bidang penelitian bagaimana menurut pendapat
anda ? Sebutkan alasan
anda!

3

Tujuan pemanfaatan
internet adalah sebagai
bahan referensi untuk
penulisan karya ilmiah
Bagaimana menurut
pendapat anda ? Sebutkan
alasan anda!

Keterangan
1. Informasinya dapat di update terus menerus.
2. Biaya murah
3. Di Internet ada fasilitas chating, facebook yang
berfungsi untuk berinteraksi dengan banyak orang
4. Menambah teman
5. Dapat berinteraksi dengan cepat
6. Dapat berbagi pengalaman dengan orang lain
7. Membina hubungan social
1.Banyak referensi yang dibutuhkan untuk penelitian
2.Untuk membandingkan kemampuan peneliti satu
dengan yang lain
3.Tersedia informasi yang lengkap
4.Mencari data lebih mudah
5.Untuk mendapat informasi yang teraktual
6.Informasinya mudah & cepat untuk diakses
7.Dapat mengetahui hasil penelitian sebelumnya
8.Dapat membandingkan penelitian kita dengan yang
lain.
9.Informasinya mencakup berbagai bidang pengetahuan.
1.Informasinya mencakup berbagai bidang
2.Banyak informasi dari jurnal
3.Informasinya lebih mudah diakses
4.Informasinya dari penulis yang terkenal, bukan
blogger
5.Informasi di Internet banyak yang valid
6.Banyak teori yang di dapat dari berbagai Negara
1.Harus ditunjang dengan buku
2.Kadang ada informasi yang tidak ada pengarangnya
sehingga tidak dapat dijadikan referensi
3.Informasi di Internet bukan data yang riil atau nyata

Lampiran XXV

Tabel 6
Diskripsi Menambah Wawasan
No.
1.

Uraian Item
Mengapa pemanfaatan
internet dapat meningkatkan
komunikasi anda khususnya
dalam kebutuhan
pendidikan ?

2

Apa motivasi anda
menggunakan internet di
Perpustakaan Universitas
Brawijaya?

3

Setujukah anda, jika
dinyatakan bahwa internet
merupakan salah satu
sarana hiburan anda ?
Mengapa ? Misalnya
hiburan tentang apa ?

Keterangan
1. Dapat mengakses info tentang pendidikan seperti :
informasi daftar ulang, mengisi KRS
2. Berbagi ilmu dengan orang lain
3. Dapat mencari informasi yang berhubungan dengan
pendidikan dengan mudah dan cepat
4. Banyak situs pendidikan
5. Mengetahui perkembangan terkini dalam dunia
pendidikan
6. Banyak situs yang menawarkan fasilitas untuk
sharing melalui forum atau bahkan bertanya
langsung melalui email dengan pakarnya.
1. Mencari bahan kuliah
2. Dekat dengan fakultas
3. Tidak mengeluarkan biaya (layanan internet free)
4. Tempat nyaman
5. Sinyal kuat
6. Mencari beasiswa
7. Memanfaatkan sarana yang ada di perpustakaan
1.Mendapat informasi tentang hasil pertandingan
sepak bola
2.Bisa memanfaatkan Chating, Facebook, Video
game, download lagu dan lain-lain.
3.Banyak komunitas sesuai dengan hobby kita
4.Dapat berkomunikasi dengan orang lain
5.Buku / komik online

