
 

1 
 

PENGARUH MOTIF, POLA PENGGUNAAN INTERNET DAN 

KEPUASAN PENGGUNA DI KALANGAN GURU 

(Studi Korelasi Pengaruh Motif, Pola Penggunaan Internet 

sebagai Media Komunikasi dan Kepuasan Pengguna 

di Kalangan Guru SMA Negeri 3 Surakarta) 

 

Khoyrul Fauzan 

Haryanto 

 

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Politik 

Universitas Sebelas Maret 

 

Abstract 

The development of information and communication technologies, 
especially the internet has an impact on many areas of life including 
education. Through the use of the internet, teachers can obtain many 
information about education to enhance the professional competence of 
teachers. The differences of internet usage pattern and motivation of its use, 
will result the differences in the level of satisfaction.This research employed 
Uses and Gratification model of Katz, Blumer, and Gurevitchto find out the 
hypothesis, that there is a significant correlation beetween the motive of using 
internet with the satisfaction that has been got according to those motives. 
Besides that, this research has purpose to prove that there is a correlation 
beetween the internet usage pattern to its satisfaction among teachers. In this 
research, researcher take Teachers at SMA Negeri 3 Surakarta as the sample. 
Data analysis is using Spearman rank order correlation method. As the result, 
the correlation between the motiveof using internet and internet usage 
satisfaction obtained rs value of 0.721 have a high enough and strong 
correlation. Meanwhile, in the analysis of the relationship between internet 
usage patterns of internet usage andinternet usage satisfaction obtained rs 
value of 0.067 which has a very low correlation and weak. 
Keywords: correlation study, internet usage pattern, internet usage motives 
 

Pendahuluan 

Globalisasi telah merambah ke berbagai bidang kehidupan manusia, 

termasuk didalamnya perkembangan teknologi komunikasi. Penyebaran informasi 

yang awalnya hanya dilakukan oleh media cetak, kini sudah bertambah melalui 
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media elektronik seperti televisi dan radio. Bahkan saat ini, melalui 

perkembangan teknologi komunikasi seseorang dapat memperoleh informasi 

dengan cepat dan mudah, terlebih lagi dengan munculnya satu perkembangan 

tentang media komunikasi yakni ditemukannya internet.  

Internet, misi awalnya adalah menyediakan sarana bagi para peneliti untuk 

mengakses data dari sejumlah komputer. Namun sekarang internet telah 

berkembang menjadi ajang komunikasi yang sangat efektif. Melalui internet, 

setiap orang dapat mengakses ke dunia global untuk memperoleh informasi yang 

mereka butuhkan. Kini internet telah menjadi salah satu media komunikasi yang 

paling sering digunakan oleh manusia. Dengan internet, manusia dapat saling 

berinteraksi dan memperoleh informasi tanpa terbatas ruang dan waktu. 

Sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan pertumbuhan 

internet, tentunya telah mempengaruhi berbagai bidang kehidupan manusia 

termasuk dunia pendidikan. Dengan kemajuan teknologi komunikasi dan 

informasi itu, telah mendorong dunia pendidikan untuk berkembang 

menyesuaikan dengan penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan. Berbagai 

macam terobosan dalam dunia pendidikan tak terlepas dari kemudahan akses 

informasi maupun interaksi melalui media komunikasi internet, misalnya saja 

adalah berkembangnya metode pembelajaran e-learning yaitu pembelajaran jarak 

jauh yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet. 

Salah satu faktor penunjang perkembangan keberhasilan pendidikan 

adalah guru sebagai tenaga pengajar. Sejalan dengan perkembangan dunia 

pendidikan yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi, guru juga dituntut untuk melek teknologi. Misalnya saja untuk 

mengembangkan materi pelajaran dalam rangka menunjang profesionalisme guru 

salah satunya dapat dilakukan melalui penelusuran sumber belajar dari internet. 

Penggunaan teknologi informasi internet dalam sistem online education 

untuk kegiatan belajar mengajar akan sangat membantu pengajar dan siswa seperti 

yang diungkapkan Pearcy (2014: 182) bahwa salah satu peluang besar bagi tenaga 

pengajar adalah melalui pembelajaran online yang memungkinkan adanya 
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kolaborasi guru dan siswa sehingga tercipta suasana pembelajaran yang lebih 

efektif. 

Internet bila dimanfaatkan dengan baik akan dapat sangat mendukung 

kegiatan pendidikan, sehingga dapat membantu guru dalam mengembangkan 

pembelajaran. Penyampaian materi pembelajaran, pengumpulan tugas, konsultasi 

dalam hal pendidikan bahkan untuk akses nilai, semuanya dapat dilakukan secara 

jarak jauh atau online. Bagi peserta didik materi tidak hanya didapatkan dari guru 

tetapi dapat diperoleh melalui browsing (menjelajahi situs-situs internet). Bahkan 

pendidikan dan peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan untuk 

pengayaan materi. 

Dengan segala kemudahan yang diberikan, guru dapat menggunakan 

media internet untuk memenuhi kebutuhan informasi dan juga berkomunikasi 

dengan sesama profesi agar menjadi tenaga professional yang berkompeten. Guru 

juga dapat menggunakan internet untuk mencari kebutuhan informasi pribadi, 

hiburan dan berkomunikasi dengan yang lain pada berbagai layanan internet yang 

tersedia.  

Guru menggunakan media internet dalam memenuhi kebutuhan 

informasinya dengan pola penggunaan internet yang berbeda dan didorong oleh 

motif-motif berupa kebutuhan sosial dan psikologis mereka. Pola penggunaan 

internet yang berbeda dan juga motivasi penggunaan internet yang berbeda pula 

akan menimbulkan efek tingkat kepuasan yang berbeda pula pada masing-masing 

penggunanya yaitu guru.  

Penggunaan media internet oleh guru ini juga dilakukan oleh Guru SMA 

Negeri 3 Surakarta. Kota Surakarta atau Kota Solo merupakan kotamadya yang 

perkembangan dan pembangunannya sangatlah pesat, termasuk pemanfaatan 

teknologi informasi khususnya internet. SMA Negeri 3 Surakarta merupakan 

SMA unggulan di kota Surakarta dan sudah sejak tahun 2005 menerapkan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai media dalam pembelajaran. Bertitik 

tolak dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang pengaruh motif, pola penggunaan internet sebagai media komunikasi dan 

kepuasan pengguna di kalangan guru SMA Negeri 3 Surakarta.  
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahansebagai berikut:  

1. Apakah ada hubungan antara motif menggunakan internet dengan kepuasan 

pengguna? 

2. Apakah ada hubungan antara pola penggunaan internet dengan kepuasan 

pengguna? 

 

Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi 

Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris communication berasal dari 

kata latin communicatio, danbersumber dari kata communis yang berarti sama. 

Sama di sini maksudnya adalah sama makna. (Effendy, 2007: 9).Sedang 

Harold Lasswell mendefinisikan komunikasi dengan ”Who Says What In 

Which Channel to Whom With What Effect? (Siapa mengatakan apa dengan 

media apa kepada siapa dan dengan efek apa) (Mulyana, 2005: 62). 

Paradigma Laswell (Effendy, 2007:10) menunjukkan bahwa 

komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada 

komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Komunikasi ini 

meliputi 5 unsur, yaitu: komunikator (communicator, source, sender), pesan 

(message), media (channel, media), komunikan (communicant, communicate, 

receiver, recipient), dan efek (effect, impact, influence).Penerapan paradigma 

Laswell dalam penelitian ini menunjukkan bahwa unsur komunikasi yang 

terdapat dalam penggunaan internet oleh guru sebagai berikut, yaitu: 

a. Komunikator:guru dan khalayak luas yang menyampaikan pesan 

melalui internet 

b. Pesan:konten yang ada di dalam internet 

c. Media:jaringan internet 

d. Komunikan:guru dan khalayak luas yang menerima pesan melalui 

internet 

e. Efek:kepuasan pengguna internet 
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2. Media Massa 

Media massa merupakan salah satu sarana dalam melakukan 

komunikasi massa. Jalaludin Rakhmat mendefinisikan komunikasi massa 

sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepeada sejumlah khalayak tersebar, 

heterogen dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga kesan 

yang sama dapat diterima secara serempak dan sesaat (Rakhmat, 2002: 189). 

Kepentingan khalayak dalam mengakses media ditentukan oleh 

adanyamotif-motif di dalam dirinya. Motif adalah alasan atau dorongan yang 

membuatmanusia bertindak atas sesuatu dengan jalan tertentu. Perilaku 

penggunaan media disebabkan oleh motif yang berlainan, maka pola 

penggunaan media juga akan menunjukkan hal yang relatif tidak sama pada 

individu. Motif khalayak terhadapmedia dapat dilihat sebagai dorongan yang 

menyebabkan mereka mengkonsumsimedia tertentu. Blummer membagi motif 

khalayak menjadi tiga orientasi, yakni (Rakhmat, 2001: 68) : 

a. Orientasi Kognitif yaitu kebutuhan akan informasi, surveillance, 

ataueksplorasi realitas. 

b. Diversi yaitu kebutuhan akan pelepasan dari tekanan dan 

kebutuhanakan hiburan. 

c. Identitas Personal yaitu menggunakan isi media untuk 

memperkuatatau menonjolkan sesuatu yang penting dalam kehidupan 

atausituasi khalayak sendiri. 

3. Teknologi Komunikasi 

Penemuan teknologi komunikasi telah banyak memberikan kemudahan 

bagi manusia. Dengan perkembangan teknologi ini juga membawa dampak 

bagi peningkatan standar hidup manusia. Tak dapat dipungkiri, teknologi 

memegang peranan penting dalam proses dan praktik komunikasi di tengah 

masyarakat industri yang tengah bertransformasi menjadi masyarakat 

informasi. (Kurnia, 2005: 291). 

Kemajuan teknologi saat ini telah banyak melahirkan berbagai macam 

media, baik cetak mapupun elektronik yang mampu diakses secara cepat dan 

luas, misalnya surat kabar, majalah, buku, televisi, radio, sampai internet yang 
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mampu menghubungkan orang-orang di berbagai belahan dunia dengan 

mudah dan cepat.Beberapa macam teknologi informasi yang selalu berubah-

ubah ialah sebagai berikut (Dahlan, 1997) : 

a. Konvergensi Teknologi.  

b. Digitalisasi.  

c. Teknologi serat optik dan laser.  

d. Teknologi jaringan.  

4. Komunikasi Bermedia Internet 

Dalam perkembangan dunia komunikasi yang sudah sangat modern 

saat ini, muncul satu perkembangan tentang media komunikasi yakni 

ditemukannya internet.Randall dan Latulipe (1995) mendefinisikan internet 

sebagai “a global network ofcomputer networks".  

Internet menawarkan berbagai fitur layanan yang memudahkan orang 

untuk saling bertukar informasi dalam waktu yang relatif singkat. Jarak dan 

perbedaan waktu melebur karena setiap orang dapat mengirim atau 

mendapatkan informasi dimanapun dan kapanpun, bahkan informasi terbaru 

yang terjadi di belahan dunia lain dalam waktu yang sangat cepat (Kertajaya, 

2010: 235-237).  

Dengan berbagai perkembangan internet ini, bisa juga digunakan bagi 

tujuan pendidikan. Saat ini internet sudah menjadi bagian dari gaya hidup 

masyarakat informasi masa kini. Seperti yang diungkapkan Tekerek dan Ercan 

(2012: 296) menjelaskan bahwa guru harus dapat menyesuaikan diri dalam 

perkembangan teknologi dewasa ini dan menjadikan internet sebagai gaya 

hidup mereka agar dapat digunakan untuk proses belajar mengajar dan 

pengembangan diri mereka sendiri. 

5. Kepuasan Pengguna 

Khalayak atau individu menggunakan media sesuai dengan 

penilaiannya terhadap media yang diharapkan dapat memuaskan 

kebutuhannya. Hal tersebut akan memberikan kepuasan seperti yang 

dijelaskan dalam teori Law of Effect (Singarimbun, 1989: 33): 
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a. Jika suatu tindakan atau reaksi yang dilakukan seseorang berhasil 

memuaskan kebutuhannya, maka tindakan tersebut akan dilakukan 

berulang kali dan cenderung menjadi pola tingkah laku. 

b. Sebaliknya, jika tindakan atau reaksi yang dilakukan tidak berhasil 

menimbulkan kepuasan atau pemenuhan kebutuhan, atau menimbulkan 

frustrasi, maka tindakan atau reaksi tidak akan diulangi lagi. 

Dengan demikian, berdasarkan teori tersebut, khalayak tidak akan 

menggunakan media massa bila media massa tidak memberikan pemuasan 

bagi pemenuhan kebutuhannya. 

Kepuasan menggunakan media merupakan reaksi atau respon terhadap 

stimulus aktivitas penggunaan media. Menurut De Fleur (dalam Sardjono & 

Pawito, 1994: 132) masing-masing individu memiliki motivasi dan 

pengalaman yang berbeda sehingga mengakibatkan perbedaan pandangan, 

sikap, penilaian, dan tanggapan terhadap rangsangan atau stimuli. Oleh karena 

itu, perbedaan respon masing-masing individu terhadap stimulus aktivitas 

penggunaan media akan mengakibatkan perbedaan selektivitas pada individu-

individu dan tanggapan terhadap sumber, isi, pesan, dan media komunikasi. 

Sehingga kepuasan masing-masing individu akan berbeda pula. 

6. Pendekatan Uses and Gratification 

Pendekatan Uses and Gratificationini berawal dari satu pemikiran 

bahwa  perilaku setiap individu didorong oleh adanya motif-motif tertentu, 

maka di dalam  ilmu komunikasi muncul satu pendekatan yang dinamakan  

Uses andGratification ini. Popularitas pendekatan ini bermula dari banyaknya 

kekecewaan  pada kegagalan studi-studi yang mengukur efek terpaan media 

dalam diri audience (Katz, Blumer, Gurevitch, 1974: 110). 

Model Uses and Gratifications dilukiskan seperti gambar berikut  

(Rahmat, 2001: 65):  

Gambar 1.3 
Model Uses and Gratification 

 

 

 

Anteseden Motif Penggunaan Media Efek 

- Variabel 
individual 
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lingkungan 

- Personal 
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-   Hubungan  
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-   Hubungan 
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-   Kepuasan 
-  Pengetahuan 
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(Sumber : Rahmat, 2001)  

Menurut pendekatan Uses and Gratification, seseorang menggunakan 

media massa karena didorong oleh motif-motif tertentu. Pendekatan ini ingin 

menelaah fungsi media dari sudut pandang khalayak yaitu penggunaan media 

yang berkaitan dengan perilaku media khalayak serta gratifikasi atau kepuasan 

yang diperoleh dari penggunaan media tersebut. Konsep Uses and 

Gratification ini menandakan adanya aktivitas pada khalayak pengguna media. 

Selanjutnya, Levy dan Windahl (1985: 109-122) membagi aktivitas 

khalayak dalam menggunakan media ke dalam dua dimensi. Pertama dimensi 

orientasi khalayak, terdiri tiga level yaitu selektivitas, keterlibatan, dan 

pemanfaatan. Sedang dimensi kedua adalah urutan komunikasi, yaitu 

membedakan aktivitas berdasarkan saat terjadinya, sebelum, selama, dan 

sesudah terpaan media. 

Sementara itu, Katz, Gurevitch, dan Haas (dalam Rusadi, 1995) dalam 

mendefinisikan penggunaan media dalam kaitannya dengan aktivitas khalayak 

mencakup isi media, jenis media, serta terpaan media dan situasinya. Dengan 

demikian diketahui bahwa menelaah fenomena aktivitas penggunaan media 

dapat dilakukan terhadap tiga bagian besar, yakni melalui unsur isi media, 

jenis media, dan terpaan media dan situasinya. 

 

Definisi Konseptual dan Operasional 

1. Definisi Konseptual 

Motif menggunakan internet 

Penelitian ini menggunakan operasionalisasi motif dari Blumer,  yakni: 

kognitif, identitas personal, dan diversi (Rakhmat, 2001: 66). 

Pola penggunaan internet 

Pola penggunaan internet ini mengacu pada konsep Levy dan Windahl (1985: 

109) dalam konteks orientasi khalayak, yaitu selektifitas, keterlibatan, dan 

kegunaan yang dioperasionalkan dengan frekuensi dan durasi akses 

penggunaan internet  
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Kepuasan menggunakan internet 

Kepuasan menggunakan internet merupakan efek dari penggunaan media 

massa atau sumber-sumber lain, yaitu berupa informasi, hiburan sosial, dan 

lain-lain (Rahmat, 2002: 207). 

2. Definisi Operasional  

Singarimbun menegaskan bahwa definisi operasional adalah petunjuk 

bagaimana sebuah variabel diukur (Singarimbun, 1989: 23). Definisi 

operasional adalah petunjuk tentang langkah-langkah mengukur variabel dari 

menetapkan variabel yang hendak diukur, mendefinisikan arti variabel, 

menetapkan jenis dan jumlah indikator (atribut), membuat sejumlah kuesioner 

dari setiap indikator, menetapkan skala pengukuran, menetapkan jumlah 

pilihan jawaban dan skor tiap pilihan jawaban. 

Variabel Indikator 
Motif menggunakan Internet 
1. Kognitif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Identitas Personal 
 
 
 
3. Diversi 

 
- Mencari referensi tentang materi bahan ajar 

untuk membantu mempersiapkan bahan 
materi pelajaran 

- Mencari referensi tentang jenis-jenis media 
pembelajaran sebagai alat peraga pendidikan 

- Mencari referensi tentang metode 
pembelajaran di kelas untuk 
menyelenggarakan kegiatan belajar 
mengajar yang baik 

- Mencari informasi perkembangan terkini 
terkait dengan materi pelajaran 

- Menemukan teladan melalui figur tokoh 
inspiratif 

- Memiliki pendapat pribadi sebagai guru 
- Mendapatkan lebih banyak teman 
- Menghilangkan rasa jenuh/ melepaskan diri 

dari rutinitas 
- Mengisi waktu luang 
- Memperoleh hiburan atau kesenangan 

Pola Penggunaan Internet - Frekuensi penggunaan internet 
- Durasi akses penggunaan internet 

Kepuasan Penggunaan Internet 
1. Kognitif 
 
 
 

 
- Dapat mencari referensi tentang materi 

bahan ajar untuk membantu mempersiapkan 
bahan materi pelajaran 

- Dapat mencari referensi tentang jenis-jenis 
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Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian survey dimana penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai 

instrument pengumpulan datanya. Penelitian ini menerapkan jenis penelitian 

korelasional dengan data kuantitatif, yang bertujuan untuk membandingkan hasil 

pengukuran dua variabel yang berbeda agar dapat menentukan tingkat hubungan 

antara variabel. 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah guru yang 

mengajar di SMA Negeri 3 Surakarta dengan sampel sebanyak 48 orang yang 

dihitung dengan menggunakan rumus Slovin dari jumlah populasi 92 orang. 

Sumber data: data primer penelitian ini diperoleh langsung dari responden 

atau informan baik melalui observasi, angket, maupun wawancara.Data sekunder 

yang diperoleh peneliti diantaranya, profil guru yang mengajar, sejarah SMA 

Negeri 3 Surakarta, dan deskripsi pembagian tugas yang didapatkan dari sumber 

sekunder seperti arsip, dokumen, dan catatan relevan lainnya. Data yang diperoleh 

ini diolah dan dianalisis dengan korelasi Tata Jenjang Spearman. 

Hasil dan Pembahasan 

1. Identitas Responden 

Identitas responden dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

mengenai keadaan dari responden yang diambil sebagai sampel. Identitas 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Identitas Personal 
 
 
 
 
3. Diversi 

media pembelajaran sebagai alat peraga 
pendidikan 

- Dapat mencari referensi tentang metode 
pembelajaran di kelas untuk 
menyelenggarakan kegiatan belajar 
mengajar yang baik 

- Dapat mencari informasi perkembangan 
terkini terkait dengan materi pelajaran 

- Dapat menemukan teladan melalui figur 
tokoh inspiratif 

- Dapat memiliki pendapat pribadi sebagai 
guru 

- Dapat mendapatkan lebih banyak teman 
- Dapat menghilangkan rasa jenuh/ 

melepaskan diri dari rutinitas 
- Dapat mengisi waktu luang 
- Dapat memperoleh hiburan atau kesenangan 
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disini untuk mengetahui sedikit latar belakang tentang keadaan responden 

meliputi: jenis kelamin, usia, dan pengalaman dalam profesi sebagai guru. 

Dari temuan penelitian diketahui bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini berjenis kelamin perempuan sebanyak 28 guru (58,33%). 

Sedangkan responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 20 guru (41,67%). 

Sedangkan dilihat dari usia dapat diketahui bahwa mayoritas responden masuk 

kelompok usia 53-59 tahun yaitu sebesar 37,5%. Jika dilihat dari jumlah 

responden yang berusia dibawah 53 tahun yang berjumlah 30 responden 

(62,5%) menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih dalam 

kelompok usia produktif. Sementara sebanyak 18 responden (37,5%) yang 

berusia 53-59 tahun berada pada masa menjelang pensiun. 

Selanjutnya, dari 48 guru SMA Negeri 3 Surakarta yang menjadi 

responden dalam penelitian ini, sebagian besar yaitu sebanyak 17 guru 

(35,42%) memiliki pengalaman profesi antara 31 tahun – 37 tahun. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengalaman yang 

sangat mendalam sebagai seorang guru dan berkontribusi banyak terhadap 

dunia pendidikan. 

2. Pertanyaan Pembuka 

Pertanyaan pembuka ini adalah pengajuan beberapa pertanyaan yang 

berkaitan dengan variabel penelitian. Pertanyaan ini diajukan sebagai 

informasi awal responden agar responden lebih mudah memahami tema 

penelitian ini. 

Dalam kaitannya dengan penggunaan internet untuk mencari 

informasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa konten informasi yang sangat 

sering dicari responden adalah informasi pendidikan sebanyak 21 responden 

(43,75%). Sebanyak 15 responden (31,25%) juga menyatakan sering mencari 

untuk konten informasi pendidikan. 

Untuk penggunaan channel internet yang sering diakses adalah web 

sebesar 62,5% atau sebanyak 30 responden.Selain itu beberapa channel seperti 

email, facebook, dan portal berita merupakan channel yang cukup populer di 

kalangan Guru SMA Negeri 3 Surakarta dengan frekuensi akses sedang 
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cenderung sering. Sedangkan blog dan twitter tidak cukup familiar di kalangan 

responden terlihat dari frekuensiakses yang jarang dilakukan. 

Sedangkan penggunaan media untuk mengkases internet diperoleh 

hasil bahwa tingkat keseringan media penggunaan internet yang paling sering 

digunakan adalah komputer/ laptop pribadi sebesar 29,17% sering, dan 

64,58%sangat sering. Dan yang paling jarang digunakan adalah komputer 

kantor sebesar 54,17% dan warnet sebesar 64, 58%. 

 

3. Motif Menggunakan Internet 

a. Orientasi Kognitif 

Hasil temuan penelitian menunjukkan orientasi kognitif dalam 

menggunakan internet yang berhubungan dengan keinginan mencari 

referensi tentang materi bahan ajar untuk membantu mempersiapkan 

bahan materi pelajaransangat tinggi yakni sebanyak 20 responden 

(41,67%) setuju, dan 26 responden (54,17%) sangat setuju.  

Untuk orientasi kognitif yang berhubungan dengan keinginan 

mencari referensi tentang jenis-jenis media pembelajaran sebagai alat 

peraga pendidikan sebagian besar mempunyai motif yang tinggi untuk 

yang ditunjukkan pada temuan penelitian sebanyak 18 responden (37,5%) 

setuju, 25 responden (52,08%) sangat setuju. 

Orientasi kognitif yang berhubungan dengan keinginan untuk 

mencari referensi tentang metode pembelajaran di kelas untuk 

menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang baik terlihat bahwa 

sebagian besar responden menyatakan setuju 43,75% dan sangat setuju 

47,92% bahwa motif kognitif penggunaan internet adalah untuk mencari 

referensi tentang metode pembelajaran.  

Sedangkan untuk orientasi kognitif yang berhubungan dengan 

keinginan mencari informasi perkembangan terkini terkait dengan materi 

pelajaransebanyak 17 responden (35,42%) menyatakan setuju, dan 27 

responden (56,25%) sangat setuju. 
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Secara umum responden menyetujui bahwa alasan atau motivasi 

menggunakan internet karena motif kognitif. Kebutuhan akan informasi 

tentang dunia yang berkaitan dengan motif kognitif mempengaruhi 

responden dalam menggunakan internet. 

b. Orientasi Identitas Personal 

Dari hasil temuan penelitian dapat diketahui bahwa motivasi 

responden dalam menggunakan internet yang berhubungan dengan 

motivasi identitas personal untuk mencari informasi terkait figur tokoh 

inspiratif cukup tinggi, yaitu 33 responden (68,75%) setuju, dan 10 

responden (20,83%) sangat setuju. 

Motivasi identitas personal responden dalam menggunakan internet 

yang berhubungan dengan motivasi untukmenyatakan pendapat-pendapat 

pribadi sebagai gurusebagian besar menyetujui, yakni 26 responden 

(54,17%) setuju, dan 3 responden (6,25%) sangat setuju. Meskipun ada 

juga yang memilih netral cukup banyak yakni 16 responden (33,33%). 

Sedangkan untuk motivasi identitas personal responden yang 

berhubungan dengan keinginan mendapatkan lebih banyak temanjuga 

cukup tinggi,yakni 19 responden (39,58%) setuju, dan 16 responden 

(33,33%). Hal ini juga didukung dengan adanya aplikasi sosial media 

pertemanan seperti facebook, twitter, dan lainnya. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa responden 

menyetujui bahwa alasan atau motivasi menggunakan internet karena 

motif identitas personal. Kebutuhan akan informasi sesuai motif  identitas 

personal mempengaruhi responden dalam menggunakan internet.  

c. Orientasi Diversi 

Motivasi responden dalam menggunakan internet yang 

berhubungan dengan motivasi diversi untuk menghilangkan rasa 

jenuh/melepaskan diri dari rutinitascukup tinggi, yakni 17 responden 

(35,42%) setuju, dan 19 responden (39,58%) sangat setuju.  

Untuk orientasi diversi yang berhubungan dengan keinginan 

mengisi waktu luang terdapat 20 responden (41,67%) setuju, 12 responden 
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(25%) sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar Guru 

SMA Negeri 3 Surakarta mempunyai motif yang cukup tinggi dalam 

mengakses internet untuk mengisi waktu luang. 

Sedangkan untuk motivasi diversi responden yang berhubungan 

dengan keinginan memperoleh hiburan/kesenanganjuga cukup tinggi yakni 

terdapat 15 responden (31,25%) setuju, dan 11 responden (22,92%) sangat 

setuju.  

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 

menyetujui bahwa alasan atau motivasi menggunakan internet karena 

motif diversi. Kebutuhan informasi berkaitan dengan motif diversi 

mempengaruhi responden dalam menggunakan internet.  

4. Pola Penggunaan Internet 

Dari hasil penelitian terlihat bahwa frekuensi responden dalam 

mengakses internet dalam sehari termasuk sedang. Hal ini ditunjukkan dengan 

penggunaan oleh guru sebagai berikut: responden yang mengkases internet 5 

kali sehari sebanyak 15 responden (31,25%). Sedangkan responden yang 

mengakses internet 8-9 kali sehari sebanyak 6 responden (12,5%), selanjutnya 

responden yang mengakses internet 6-7 kali sehari sebanyak 12 responden 

(25%). Sedangkan responden yang mengakses internet 3 - 4 kali sehari 

sebanyak 10 responden (20,83%), dan responden yang mengkases internet 1-2 

kali sehari sebanyak 5 responden (10,42%). 

Untuk durasi penggunaan internet dalam sekali akses menunjukkan 

bahwa responden terbanyak dalam menggunakan internet yaitu 30-60 menit 

sekali akses sebanyak 16 responden (33,33%). Disusul kemudian responden 

yang mengkases internet 0-30 menit sekali akses sebanyak 15 responden 

(31,25%). Hal ini membuktikan bahwa dalam sekali akses sebagian besar 

responden menggunakan internet 30-60 menit dan juga kurang dari 30 menit. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa durasi responden dalam mengakses 

internet dalam sekali akses termasuk rendah. 

5. Kepuasan Penggunaan Internet 

a. Kepuasan Kognitif 
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Kepuasan karena terpenuhi motif kognitif setelah menggunakan 

internet yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan mampu 

menemukan referensi tentang materi bahan ajar untuk membantu 

mempersiapkan bahan materi menunjukkan bahwa 16 responden (33,33%) 

setuju, dan 30 responden (62,5%) sangat setuju. Dari prosentasenya dapat 

dilihat bahwa pemenuhan kebutuhan kognitif setelah menggunakan 

internet untuk mencari referensi tentang materi bahan ajar sangat tinggi. 

Untuk kepuasan karena terpenuhi motif kognitif setelah 

menggunakan internet yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan 

mampu menemukan referensi tentang jenis-jenis media pembelajaran 

sebagai alat peraga pendidikan sebagian besar responden terpenuhi, yakni 

22 responden (45,83%) setuju, 21 responden (43,75%) sangat setuju.  

Kepuasan karena terpenuhi motif kognitif setelah menggunakan 

internet yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan mampu 

menemukan referensi tentang metode pembelajaran di kelas untuk 

menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang baik sebagian besar 

responden terpenuhi, yakni 47,92% setuju, dan 43,75% sangat setuju.  

Sedangkan kepuasan karena terpenuhi motif kognitif setelah 

menggunakan internet yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan 

mampu menemukan informasi perkembangan terkini terkait dengan materi 

pelajaran sebagian besar juga terpenuhi, yakni 21 responden (43,75%) 

setuju, dan 24 responden (50%) sangat setuju.  

Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemenuhan kebutuhan responden menggunakan internet karena motif 

kognitif sudah terpenuhi.  

b. Kepuasan Identias personal 

Kepuasan karena terpenuhi motif identitas personal setelah 

menggunakan internet yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan 

mampu menemukaninformasi terkait figur tokoh inspiratif yang dapat 

menjadi teladanmenunjukkan 21 responden (43,75%) setuju, dan 8 

responden (16,67%) sangat setuju. Terlihat bahwa sebagian besar 
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responden merasa puas setelah menggunakan internet mampu untuk 

memenuhi kebutuhan informasi terkait figur tokoh inspiratif yang dapat 

menjadi teladan. 

Kepuasan karena terpenuhi motif identitas personal setelah 

menggunakan internet yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan 

untuk menyatakan pendapat-pendapat pribadi sebagai guru terdapat  16 

responden (33,33%) setuju, dan 4 responden (8,33%) sangat setuju. Disini 

terlihat bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa setelah 

menggunakan internet responden mampu menyatakan pendapat-pendapat 

pribadi sebagai guru meskipun 19 responden (39,58%) menyatakan netral. 

Sedangkan kepuasan karena terpenuhi motif identitas personal 

setelah menggunakan internet yang berhubungan dengan pemenuhan 

kebutuhan untuk mendapatkan lebih banyak teman sebagian besar 

mnyetujuinya, yakni 15 responden (31,25%) setuju, dan 14 responden 

(29,17%) sangat setuju. 

Dari temuan penelitian menunjukkan bahwa responden menyetujui 

jika pemenuhan kebutuhan responden setelah menggunakan internet 

karena motif identitas personal sudah terpenuhi.  

c. Kepuasan Diversi 

Kepuasan karena terpenuhi motif diversi setelah menggunakan 

internet yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan untuk 

menghilangkan rasa jenuh/melepaskan diri dari rutinitassebagian besar 

responden terpenuhi, yakni 41,67% setuju, dan 31,25% sangat setuju.  

Untuk kepuasan karena terpenuhi motif diversi setelah 

menggunakan internet yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan 

mengisi waktu luang terdapat 18 responden (37,5%) setuju, 17 responden 

(35,42%) sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan 

kebutuhan untuk mengisi waktu luangsebagian besar responden terpenuhi. 

Sedangkan untuk kepuasan karena terpenuhi motif diversi setelah 

menggunakan internet yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan 

memperoleh hiburan/kesenangansebagian besar responden terpenuhi, 
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yakni 19 responden (39,58%) setuju, dan 10 responden (20,83%) sangat 

setuju.  

Dari temuan penelitian menunjukkan bahwa responden menyetujui 

jika pemenuhan kebutuhan responden setelah menggunakan internet 

karena motif diversi sudah terpenuhi.  

 

6. Analisis 

a. Uji Korelasi Hubungan antara Motif Menggunakan Internet (� � ) dan 

Kepuasan Penggunaan Internet (y) 

Dari perhitungan menggunakan rumus koefisien korelasi Tata 

Jenjang Spearman diperoleh nilai koefisien korelasi (r� ) sebesar 0,721. 

Setelah diketahui nilai korelasi, untuk mengetahui tinggi rendahnya pada 

koefisien korelasi menurut Rakhmat (2007:169) menunjukkan bahwa nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,721 mempunyai hubungan yang cukup tinggi 

dan kuat antara motif menggunakan internet dengan kepuasan penggunaan 

internet. Artinya semakin tinggi keinginan atau orientasi Guru SMA 

Negeri 3 Surakarta untuk menggunakan internet, maka semakin tinggi 

kepuasan yang didapat berdasarkan motif-motif yang menyertainya.  

Hipotesis yang menyatakan ada hubungan antara motivasi 

penggunaan internet dengan kepuasan penggunaan internet diterima 

karena rs = 0,721 yang berarti hubungan cukup kuat. 

b. Uji Korelasi Hubungan antara Pola Penggunaan Internet (� � ) dan 

Kepuasan Penggunaan Internet (y) 

Dari perhitungan menggunakan rumus koefisien korelasi Tata 

Jenjang Spearman diperoleh nilai koefisien korelasi (r� ) sebesar 0,067. 

Setelah diketahui nilai korelasi, untuk mengetahui tinggi rendahnya pada 

koefisien korelasi, menurut Rakhmat (2007:169) menunjukkan bahwa nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,067 mempunyai hubungan rendah sekali dan 

lemah sekali antara pola penggunaan internet dengan kepuasan 

penggunaan internet. Artinya pola penggunaan internet oleh Guru SMA 
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Negeri 3 Surakarta sangat rendah dan lemah dalam mempengaruhi 

kepuasan yang didapat dari menggunakan internet.  

Hipotesis yang menyatakan ada hubungan antara pola penggunaan 

internet dengan kepuasan penggunaan internet ditolak karena rs = 0,067 

yang berarti hubungan keduanya rendah sekali dan lemah sekali. Hal ini 

berarti pola penggunaan internet oleh guru memberikan pengaruh yang 

rendah terhadap kepuasan penggunaan internet. Dengan kata lain, 

kepuasan penggunaan internet oleh guru ini tidak terlalu terpengaruh 

terhadap pola penggunaannya. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan uji statistik terhadap hubungan antara motif, pola penggunaan 

internet dan kepuasan pengguna di kalangan Guru SMA Negeri 3 Surakarta dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hubungan antara motif menggunakan internet dengan kepuasan penggunaan 

internet memiliki koefisien korelasi sebesar 0,721. Hasil tersebut terdapat 

kecenderungan korelasi positif yang cukup tinggi dan kuat antara motif 

menggunakan internet dengan kepuasan penggunaan internet. Artinya semakin 

tinggi keinginan atau orientasi Guru SMA Neger 3 Surakarta dalam 

menggunakan internet maka semakin tinggi kepuasan penggunaan internet 

yang didapat berdasarkan motif-motif yang menyertainya. 

2. Hubungan antara pola penggunaan internet dengan kepuasan penggunaan 

internet memiliki koefisien korelasi sebesar 0,067. Hasil tersebut terdapat 

kecenderungan yang rendah sekali dan lemah sekali antara pola penggunaan 

internet dengan kepuasan penggunaan internet. Dengan demikian hipotesis 

yang menyatakan ada hubungan antara yang signifikan secara positif pola 

penggunaan internet dengan kepuasan pengguna yaitu Guru SMA Negeri 3 

Surakarta tidak diterima. 

3. Hubungan yang rendah antara pola penggunaan internet dengan kepuasan 

penggunaan internet menunjukkan bahwa kepuasan penggunaan internet oleh 

guru ini tidak terlalu bergantung pada pola penggunaannya. Akan tetapi dari 
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hasil penelitian dapat diasumsikan bahwa kepuasan penggunaan internet oleh 

guru lebih banyak bergantung pada motif-motif yang menyertainya terlepas 

dari tinggi rendahnya pola penggunaan internet.  

Saran 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan beberapa dasar 

pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. Pengembangan dalam penelitian 

selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel baru, lokasi 

penelitian yang berbeda, sampel penelitian dengan karakteristik tertentu, rentang 

waktu yang lebih panjang, jumlah responden yang lebih besar, maupun 

metodologi penelitian yang berbeda.Selain itu, sebaiknya untuk penelitian 

selanjutnya dapat menambahkan interpretasi data dan pengkajian dimana dapat 

dianalisa lebih dalam untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan 

seberapa jauh pengaruh di antara satu variabel dengan variabel lainnya. 
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