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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian tentang penggunaan internet untuk mendapatkan
informasi perawatan balita, pada ibu di Surabaya. Lokasi penelitian ini ada di Surabaya. Pada
penelitian ini, digunakan metode Kuantitatif Deskriptif. Sementara  teori yang digunakan
untuk analisis dan interpretasi data adalah Penggunaan Internet, Informasi, Khalayak Aktif,
Perempuan dan Internet, Media dan Kesehatan, dan Media dan Balita. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mendeskripsikan pola penggunaan internet oleh wanita yang digunakan untuk
mendapatkan informasi perawatan balita. Para wanita menggunakan internet dengan alasan
untuk mempermudah mereka dalam mengakses informasi. Tujuan mereka saat mengakses
internet adalah tidak lain untuk mencari informasi (browsing). Responden menghabiskan 2-4
jam sehari untuk mengakses internet dan melakukan kegiatan berselancar di internet ketika di rumah.
Informasi yang paling banyak dicari tentang perawatan balita adalah informasi yang
berkaitan dengan informasi kesehatan balita. Ada tiga situs yang paling banyak diakes oleh
para wanita, yaitu www.ayahbunda.co.id, www.infobunda.com, dan www.ibudanbalita.com.

Kata Kunci: Pola Penggunaan internet, Informasi, Perempuan, Balita, Perawatan Balita.

PENDAHULUAN

Penelitian ini berfokus pada pola penggunaan internet oleh wanita untuk mendapatkan

informasi perawatan balita. Peneliti ingin mendeskripsikan pola penggunaan internet oleh

wanita untuk mencari informasi perawatan balita, website-website apa saja yang banyak

dikunjungi oleh para wanita, dan mengapa para wanita memilih website tersebut. Penelitian

ini berfokus pada internet sebagai media bagi wanita untuk mencari informasi. Internet

memiliki berbagai variasi dalam pendefinisiannya. Menurut Gallo & Hancock (2002, p.56),

mendefinisikan internet dilakukan berdasarkan perspektif masing-masing pengguna internet.

Bagi pengguna internet yang berfokus pada perolehan informasi dari internet atau dengan

siapa mereka berkomunikasi, mungkin akan mendefinisikan internet sebagai sebuah koleksi

global dari bermacam-macam sumber atau sebagai sebuah komunitas elektrik dari

masyarakat. Definisi tersebut memberikan berbagai layanan utama pada internet, menurut

Yuhefizar (2008, p.2) :

1. Menyebarkan dan memperoleh informasi, umumnya informasi-informasi tersebut

ditunjukkan kedalam website-website, berupa teks, grafik, suara, video atau dalam

bentuk file yang dapat diunduh.
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2. Berkomunikasi, baik melalui media chatting berbasis teks (IRC), grafik (Yahoo

Messenger), maupun berkomunikasi suara dan video (Skype), secara langsung

layaknya menggunakan telepon biasa.

3. Berkirim surat.

4. Bertukar data, salah satunya dengan menggunakan aplikasi FTP, website, maupun

koneksi peer to peer.

5. Remote Login, mampu mengeksekusi komputer dari jauh (telnet).

Papacharissi dan Rubin dalam West & Turner (2008, p.113) menemukan bahwa manusia

memiliki lima motif dalam menggunakan internet, dan yang paling penting adalah

penggunaan untuk pencarian informasi. Selain motif dalam menggunakan internet, terdapat

juga perbedaan sosial dalam penggunaan internet. Douglas and Isherwood (dalam Lo´pez-

Sintas, et al., 2010, p. 4) menerangkan bahwa terdapat beberapa perbedaan sosial yang

mendasari individu dalam menggunakan internet. Perbedaan tersebut terdapat dalam

hubungan-hubungan sosial individu dalam mengonsumsi sebuah media seperti hubungan

teknologis, hubungan sosial dan hubungan informasi.

. Laporan sebuah situs koran online Kompas.com, menyatakan bahwa pada tahun 2012,

jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 63 juta orang atau sebanyak 24, 23 persen

dari total populasi negara Indonesia. Tentunya, perkembangan jumlah pengguna internet ini

akan berpengaruh pada gaya hidup sehari-hari masyarakat indonesia. Lambat laun,

masyarakat akan berpindah dari media-media konvensional menjadi media. Karena

kesanggupan internet untuk melipatgandakan kemampuan media konvensional sebagai

wadah pertukaran informasi dan tindakan-tindakan komunikasi massa (Budiman 2002).

Internet dan perawatan balita menjadi menarik ketika internet dilihat sebagai media baru

untuk mendapatkan informasi tentang perawatan balita. Kita mengetahui bahwa media

konvensional seperti media cetak dan televisi juga memberikan banyak informasi dalam

perawatan balita. Namun, kelemahan dari media-media tersebut ada pada kemampuan media-

media tersebut untuk memberikan informasi yang hanya berlangsung satu arah saja. Pada

program-program televisi mengenai perawatan balita, dapat dimungkinkan untuk terjadi

interaksi dari audiens. Namun, program televisi memiliki kelemahan pada keterbatasan durasi

acara, sehingga telepon interaktif yang disediakan dalam program acara tidak dapat

menampung semua pertanyaan dari audiens.

Wanita dipilih menjadi objek penelitian karena menilik pada jurnal Getar Gender, Dewi

(2007, p. 60) menjelaskan bahwa pada masa orde baru, pemerintah ingin mendepolitisasi

peran wanita dengan cara membuat berbagai program sosial yang bertujuan untuk
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mengontrol aktifitas dan loyalitas perempuan dalam negara. Wanita dipilih menjadi objek

karena perannya sebagai ibu yang mengelola rumah tangga, meneruskan keturunan dan

pendidikan anak seperti yang tercantum pada program sosial masyarakat PKK yang masih

aktif berjalan hingga saat ini. Adanya state ibuism pada masa orde baru turut mendudukan

wanita sebagai elemen sekunder yang cukup berkiprah di dalam keluarga yang jauh dari

dunia politik untuk mendukung kebijakan negara (Julia I Suryakusuma dalam Dewi, 2007, p.

60).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian

kuantitatif.

Metode penelitian kuantitatif merupakan metode yang mengutamakan
bahan-bahan keterangan dengan angka-angka, sehingga fakta-fakta
sosial yang diteliti diukur dengan skala, indeks, table, dan formula
statistic yang sedikit banyaknya menggunakan matematika
(Murdiyatmoko, 2007, P. 27).

Tipe penelitian ini adalah deskriptif yang menggambarkan secara cermat dan akurat

mengenai karakteristik, fakta-fakta dan berbagai aspek lainnya yang terdapat dalam

penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah wanita-wanita sedang memiliki, atau pernah

memiliki balita karena peneliti ingin memfokuskan responden yang sesuai dengan fokus

penelitian. Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2012, Kota Surabaya dipilih sebagai

lokasi penelitian karena Surabaya merupakan kota dengan tingkat kelahiran yang meningkat

dengan signifikan pada tiga tahun terakhir (2009, 2010, 2011), yaitu 14.137 jiwa, 21.180

jiwa, dan 39.840 jiwa. Hal ini menunjukkan adanya suatu keunikan yang terjadi pada tingkat

kelahiran di Surabaya dimana tingkat kelahiran meningkat secara pesat dalam kurun waktu

tiga tahun terakhir. Selain itu, belum adanya penelitian sejenis yang pernah dilakukan di

Surabaya.

Peneliti menggunakan teknik penarikan sampel Multi Stage Cluster Sampling sebagai

teknik penarikan sampel karena populasi dari subjek yang diteliti tidak diketahui jumlah

pastinya. Populasi penelitian ini adalah para wanita yang ada di Kota Surabaya, sesuai

dengan data Badan Pusat Statistik tahun 2012 yang berjumlah 1.397.646 jiwa. Unit analisis

yang digunakan dalam penelitian ini adalah individu. Teknik pengambilan data pada

penelitian ini menggunakan data-data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh

dengan membagikan kuisioner yang telah memenuhi indikator-indikator yang sudah

dirumuskan dalam operasional variabel. Data sekunder diperoleh dari lembaga-lembaga atau

institusi tertentu yang memiliki data yang dwanitatuhkan demi menunjang penelitian. Teknik

pengolahan data menggunakan proses coding kuisioner untuk mengolah data-data yang
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masuk dari para responden. Teknik analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini

adalah dari hasil coding yang akan didapat dari perhitungan jawaban-jawaban kuisioner.

PEMBAHASAN

Alasan Menggunakan Internet

Tabel 1. Alasan Menggunakan Internet

No. Indikator Frekuensi (F) Presentase (%)

1. Kemudahan 64 64%

2. Kecepatan 14 14%

3. Kelengkapan 22 22%

Jumlah (N) 100 100%
Sumber : Buku kode C1, tabel koding nomor 9

Berdasar perhitungan koding, diketahui bahwa sebagian besar responden yang mengisi

kuisioner menyetujui bahwa alasan kemudahan dalam mengakses informasi menjadi suatu

factor penarik untuk menggunakan internet. Sebanyak 64% dari total 100 responden

mengakui bahwa alasan mereka menggunakan internet merupakan karena kemudahannya

dalam mengakses informasi.

Sedangkan pada urutan kedua, alasan yang paling banyak dipilih orang sebagai alasan

dalam menggunakan internet adalah kelengkapan informasi yang dapat diakses di internet.

Responden yang memilih kelengkapan informasi sebagai alasan mereka dalam menggunakan

internet adalah sebanyak 22%. Angka ini memang terpaut cukup jauh dengan hasil dari

jawaban pertama, dan pada jawaban yang terakhir sebanyak 14% memilih kecepatan internet

untuk mengakses informasi sebagai alasan mereka untuk menggunakan internet sebagai

media pengumpul informasi sehari-hari..

Lama Waktu yang Digunakan Untuk Internet dalam Sehari

Tabel 2. Lama Waktu Yang Digunakan Untuk Internet dalam Sehari

No. Indikator Frekuensi
(F)

Presentase
%

1. < 2 jam 27 27%

2. 2-4 jam 52 52%

3. > 4 jam 21 21%

Jumlah (N) 100 100%

Sumber : Buku kode C3, tabel koding nomor 11

Berdasar perhitungan koding menyatakan bahwa 52% dari total 100 responden yang

mengisi kuisioner, menggunakan internet selama 2-4 jam dalam sehari. Jumlah tersebut
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merupakan jumlah tertinggi dari total jawaban responden pada kuisioner. Kemudian,

adapapun responden yang menggunakan internet kurang dari dua jam sehari, sebanyak 27%

dari total keseluruhan responden. Responden yang menggunakan internet lebih dari empat

jam sehari merupakan kelompok minoritas dari total yang ada dengan jumlah 21%.

Pukul Berapa Menggunakan Internet

Tabel 3. Pukul Berapa Menggunakan Internet

No. Indikator Frekuensi
(F)

Presentase
%

1. 07.00 - 09.00 0 0

2. 09.00 - 12.00 16 16%

3. 12.00 - 15.00 26 26%

4. 15.00 - 18.00 11 11%

5. 18.00 - 21.00 27 27%

6. 21.00 - 00.00 20 20%

Jumlah (N) 100 100%

Sumber : Buku kode C4, tabel koding nomor 12

Hasil dari perhitungan koding menjelaskan bahwa, sebagian besar responden yang

ditunjukkan dengan presentase sebesar 27% menggunakan internet pada pukul 18.00 – 21.00.

Adapun  responden yang menggunakan internet pada pukul 12.00 – 15.00 memiliki

presentase sebanyak 26%. Jumlah tersebut merupakan jumlah terbesar kedua dalam hasil

koding tersebut. Disusul dengan para responden yang menggunakan internet di atas pukul

Sembilan malam hingga tengah malam dengan presentase sebesar 20%. Para responden yang

menggunakan internet pada pukul 09.00 – 12.00 ada sebanyak 16% dan pada kelompok

paling minoritas, yaitu para responden yang menggunakan internet pada pukul 15.00 – 18.00

ada sebesar 11%. Dari hasil koding yang terlihat, tidak ada responden yang mengakses

internet pada pagi hari antara pukul 07.00 – 09.00.
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Pada Saat Apa Mengakses Internet

Tabel 4. Pada Saat Apa Mengakses Internet

No. Indikator Frekuensi
(F)

Presentase
%

1. Butuh Informasi Cepat 63 63%

2. Butuh Informasi Tambahan 9 9%

3. Saat Waktu Luang 28 28%

4. Lainnya 0 0

Jumlah (N) 100 100%

Sumber : Buku kode C5, tabel koding nomor 13

Diketahui bahwa mayoritas responden menggunakan internet saat sedang

membutuhkan informasi secara cepat. Hal ini dibuktikan dengan lebih dari separuh

responden, yaitu 63% memilih butuh informasi cepat sebagai jawaban dari pertanyaan

kuisioner. Adapun para responden lainnya dengan jumlah perolehan tertinggi kedua, yaitu

sebesar 28% merupakan responden yang memilih waktu luang sebagai saat ia mengakses

internet. Pada urutan ketiga, sebanyak 9% dari total 100 responden mengakses internet ketika

mereka sedang ingin mengumpulkan informasi tambahan.

Tempat yang Biasa Digunakan untuk mengakses Internet

Tabel 5. Tempat yang Biasa Digunakan untuk Mengakses Internet

No. Indikator Frekuensi
(F)

Presentase
%

1. Rumah 63 63%

2. Kantor 36 36%

3. Kafe 0 0

4. Lainnya 1 1%

Jumlah (N) 100 100%

Sumber : Buku kode C6 , tabel koding nomor 14

Berdasarkan hasil koding tersebut, dapat diketahui bahwa sebesar 63% responden

memilih rumah sebagai tempat yang biasa mereka gunakan untuk mengakses internet.

Sedangkan, kantor menjadi pilihan terbanyak kedua yang digunakan oleh para responden

untuk mengakses internet, dengan presentase sebesar 36%. Hanya ada 1% responden yang

memilih tempat selain rumah, kantor, dan kafe untuk mengakses internet.
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Tujuan Menggunakan Internet

Tabel 6. Tujuan Menggunakan Internet

No. Indikator Frekuensi
(F)

Presentase
%

1. Browsing 71 71%

2. Email 8 8%

3. Media Sosial, Blog, dll. 13 13%

4. Hiburan 7 7%

5. Chatting 1 1%

Jumlah (N) 100 100%

Sumber : Buku kode C7, tabel koding nomor 15

Menurut hasil koding menyatakan bahwa mayoritas responden menggunakan internet

dengan tujuan utamanya adalah browsing, dengan presentase sebanyak 71%. Sedangkan pada

urutan kedua tujuan favorit dari responden ketika mengakses internet adalah untuk

mengunjungi berbagai situs tertentu seperti media sosial, blog, forum online, dan lain

sebagainya, dengan jumlah sebesar 13%. Disusul dengan beberapa tujuan lain dengan jumlah

yang tidak jauh, yaitu 8% untuk mengakses email dan mencari hiburan. Aktivitas chatting,

dengan jumlah responden sebanyak 1% menjadi kegiatan yang tidak banyak menjadi tujuan

utama para responden untuk mengakses internet.

Cara Pencarian Informasi Perawatan Balita di Internet

Tabel 7. Cara Pencarian Informasi Perawatan Balita di Internet

No. Indikator Frekuensi
(F)

Presentase
%

1. Mengetikkan keyword 87 87%

2.
Mengakses langsung situs
tertentu

13 13%

3.
Bertanya pada orang lain
melalui e-mail atau chatting

0 0

4. Lainnya 0 0

Jumlah (N) 100 100%

Sumber : Buku kode C9 , tabel koding nomor 17

Berdasar hasil koding tersebut, dapat kita ketahui bahwa hampir seluruh responden,

yakni sebesar 87%, akan mengetikkan keywords pada mesin pencari internet seperti Google

ketika ingin mendapatkan informasi mengenai perawatan balita. Sisanya, sebanyak 13%

responden lebih memilih untuk langsung mengakses situs-situs tertentu yang membahas
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tentang perawatan balita, tanpa terlebih dahulu mengetikkan keywords pada mesin pencari

internet.

Jenis Informasi Perawatan Balita yang Dicari di Internet

Tabel 8. Jenis Informasi Perawatan balita yang Dicari di Internet

No. Indikator
Frekuensi

(F)
Presentase

%

1. Pendidikan 19 19%

2. Kesehatan 81 81%

Jumlah (N) 100 100%

Sumber : Buku kode C10 , tabel koding nomor 18

Hasil koding tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden, yakni sebanyak

81%, memilih topik kesehatan sebagai jenis informasi perawatan balita yang biasa mereka

cari di internet. Sedangkan, sebanyak 19% responden lainnya menyatakan bahwa topik

informasi perawatan balita yang biasa mereka cari di internet adalah kesehatan.

Website Yang Diakses Untuk Mencari Informasi Perawatan Balita

Tabel 9. Situs Yang Diakses Untuk Mencari Informasi Perawatan Balita
No. Indikator Frekuensi (F) Presentase %

1. www.ibudanbalita.com 21 21%

2. www.balitacerdas.com 8 8%

3. www.infobunda.com 22 22%

4. www.balita-anda.com 1 1%

5. www.ayahbunda.co.id 36 36%

6. www.bagikisah.com 0 0

7. Situs-pedia.blogspot.com 1 1%

8. www.infoibu.com 1 1%

9. www.duniabunda.com 1 1%

10. www.infoibubalita.com 2 2%

11. duniaibuanak.blogspot.com 1 1%

12. www.bayisehat.com 2 2%

13. www.dunia-ibu.org 0 0

14. Ibu-danbalita.blogspot.com 0 0

15. Lainnya 4 4%

Jumlah (N) 100 100%
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Sumber : Buku kode C14, tabel koding nomor 22

Pada angka tertinggi, sebanyak 36% dari total 100 responden memilih

www.ayahbunda.co.id sebagai situs yang banyak diakses untuk mendapatkan informasi

perawatan balita. Rachmini Rizkia, 28 tahun, merupakan salah satu responden yang juga

memilih situs tersebut sebagai situs untuk mencari informasi perawatan balita, “Kalau untuk

website balita, saya sih seringnya buka ayahbunda.co.id karena informasinya cukup lengkap

ya. Kalau website lain sih, kadang informasi yang saya cari tidak ada”. Sedangkan di urutan

kedua, sebanyak 22% dari total responden memilih www.infobunda.com sebagai situs

perawatan balita yang banyak diakses. Posisi ketiga, ditempati oleh situs

www.ibudanbalita.com dengan jumlah pemilih sebanyak 21%. Adapun situs

www.balitacerdas.com dipilih oleh responden dengan jumlah pemilih sebanyak 8,18 %.

Sedangkan beberapa situs memilih jumlah pemilih yang relative sama yaitu sebanyak 1,81 %,

yaitu situs-situs.

Seperti www.balita_anda.com, www.infoibubalita.com, dan www.bayisehat.com.

Beberapa situs juga mendapatkan jumlah pemilih minoritas yaitu sebesar 0,9 % untuk tiap

situs, seperti situs-pedia.blogspot.com, www.infoibu.com, www.duniabunda.com, dan

duniaibuanak.blogspot.com. Adapun beberapa responden, yaitu sebanyak 3,63 % yang

memilih jawaban terbuka seperti www.nakita.com dan www.babycenter.com.

Hubungan antara indikator “Pencarian Informasi” dengan “Usia”

Tabel 10. Hubungan antara indikator “Pencarian Informasi” dengan “Usia”
Usia

Total20-30 th > 30 th

Pencarian
Informasi

Mengetikkan kata kunci 32 55 87

Langsung menuju
website tertentu

8 5 13

Total 40 60 100

Berdasar hasil tabulasi silang indikator pencarian informasi dengan indikator usia

ditemukan adanya hubungan dalam kedua indikator tersebut. Hal ini diketahui karena nilai

sig. dari Pearson Chi-Square adalah 0,089, yang mana kurang dari α (0,1). Pada tabel tersebut

diketahui bahwa, responden yang mencari informasi di internet dengan cara mengetikkan

kata kunci secara langsung ke mesin pencari berjumlah 87 orang (87%) dari 100 responden.

Responden berusia 20-30 tahun yang menjawab pada kategori tersebut sebanyak 32 orang

(32%) dan yang berusia lebih dari 30 tahun sebanyak 55 orang (55%). Sedangkan pada
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kategori kedua, yaitu responden yang mencari informasi dengan menuju ke suatu situs

tertentu secara langsung sebanyak 13 orang (13%) dari total responden, dengan rincian,

responden yang menjawab pada kategori tersebut dan berumur 20-30 tahun sebanyak 8 orang

(8%) dan responden yang berumur lebih dari 30 tahun sebanyak 5 orang (5%). Dapat

disimpulkan, bahwa kecenderungan cara responden dalam mencari informasi melalui

internet, yaitu dengan mengetikkan secara langsung kata kunci topic yang dimaksud dan

sebagian besar yang menggunakan cara tersebut adalah wanita yang berumur lebih dari 30

tahun.

Hubungan antara indikator “Tujuan Menggunakan Forum Interaktif” dengan

“Pendidikan”

Tabel 11. Hubungan antara indikator “Tujuan Menggunakan Forum Interaktif” dengan
“Pendidikan”

Pendidikan

Total
SMP SMA S1 S2 S3

Tujuan
Menggunakan
Forum

Bertanya 0 15 45 9 1 70

Berkomentar 1 3 20 0 0 24

Berbagi
informasi

0 1 5 0 0 6

Total 1 19 70 9 1 100

Berdasar hasil tabulasi silang indikator Tujuan Menggunakan Forum Interaktif dengan

indikator Pendidikan tidak ditemukan adanya hubungan. Hal ini diketahui karena nilai sig.

dari Pearson Chi-Square adalah 0,317, yang mana kurang dari α (0,1). Namun, penulis

melihat adanya hubungan yang menarik. Pada tabel tersebut diketahui bahwa, responden

yang menggunakan fasilitas forum interaktif pada website perawatan balita untuk bertanya

berjumlah 70 orang (70%) dari 100 responden. Responden yang memiliki jenjang pendidikan

SMA dan menjawab pada kategori tersebut sebanyak 15 orang (15%). Sedangkan masih

dalam kategori yang sama, responden yang memiliki jenjang pendidikan S1 sebanyak 45

orang (45%), S2 sebanyak 9 orang (9%) dan S3 sebanyak 1 orang (1%). Sedangkan pada

responden yang memilih kategori kedua, yaitu jawaban “Berkomentar” sebesar 24 orang

(24%) dari total responden, dengan rincian, yang bekerja sebagai SMP sebanyak 1 orang

(1%), SMA sebanyak 3 orang (3%), S1 sebanyak 20 orang (20%). Pada pemilih kategori

ketiga, yaitu “berbagi informasi” sebanyak 6% dari total pemilih, dengan rincian 5 orang

memiliki tingkat pendidikan S1, dan 1 orang berlatar pendidikan SMA. Dapat disimpulkan,
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bahwa sebagian besar responden menggunakan fasilitas forum interaktif pada situs perawatan

balita untuk bertanya dengan hampir sebagian besar yang mengakses fasilitas tersebut adalah

responden dengan jenjang pendidikan S1.

KESIMPULAN

Penelitian ini berfokus untuk mendeskripsikan bagaimana wanita-wanita

menggunakan internet dalam mendapatkan informasi perawatan balita. Peneliti dapat melihat

bagaimana pola penggunaan internet responden dengan melihat berbagai variabel, yaitu

variabel penggunaan internet, meliputi Alasan, Mengapa Memilih Internet, Intensitas

Penggunaan, Waktu Penggunaan, Tempat dimana menggunakan dan Tujuan Penggunaan.

Variabel lainnya adalah percarian informasi, meliputi bagaimana pengguna internet mencari

informasi di internet. Kemudian, ada variabel informasi mengenai informasi apa yang dicari,

relevansi informasi, keakuratan, dan keterkinian informasi. Veriabel terakhir merupakan

media perawatan balita, meliputi website-website yang diakses, alasan mengapa tertarik dan

membahas beberapa fitur yang ada dalam internet, seperti forum interaksi, desain layout,

hingga kuis berhadiah.

Para wanita menggunakan internet dengan alasan untuk mempermudah mereka dalam

mengakses informasi. Media internet dipilih oleh para responden karena internet dapat

memberikan informasi yang mereka butuhkan secara langsung. Tujuan mereka saat

mengakses internet adalah tidak lain untuk mencari informasi (browsing). Wanita-wanita

tersebut memilih untuk mengakses internet pada waktu sore hari setelah pulang kerja.

Responden menghabiskan 2-4 jam sehari untuk mengakses internet dan melakukan kegiatan

berselancar di internet ketika di rumah. Pada penelitian ini, Kebanyakan dari wanita-wanita

tersebut menggunakan internet saat mereka sedang membutuhkan suatu informasi secara

cepat. Terdapat beberapa tipe hubungan yang ada pada pengguna internet, yaitu hubungan

teknologis, hubungan sosial, dan hubungan informasi.

Informasi yang paling banyak dicari tentang perawatan balita adalah informasi yang

berkaitan dengan informasi kesehatan balita. Menurut data yang telah diperoleh, responden

menilai bahwa informasi yang dibagikan di internet cukup relevan, akurat, dan kekinian.

Ketika ingin mendapatkan informasi di internet, cara para pengguna internet untuk

mendapatkan informasi tersebut adalah dengan mengetikkan kata kunci pada mesin pencari.

Ada tiga situs yang paling banyak diakes oleh para wanita, yaitu www.ayahbunda.co.id,

www.infobunda.com, dan www.ibudanbalita.com. Alasan mereka memilih untuk mengakses

situs tersebut adalah karena kelengkapan informasi pada situs tersebut. Setiap website tentu

menyediakan fitur-fitur khusus yang digunakan untuk mendapatkan simpati pengguna
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internet, sehingga mereka dapat tertarik untuk mengunjungi dan menjadi bagian dari website

tersebut. Fitur-fitur tersebut adalah forum internet, desain layout, dan kuis berhadiah.
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