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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji dan memahami mengenai pemanfaatan media internet 
baik yang disediakan oleh sekolahan maupun dari kepemilikan sendiri. Penelitian ini 
sangat penting untuk dilakukan karena mengingat semakin banyaknya masyarakat 
yang lebih memilih internet sebagai media pemenuhan kebutuhan yang mereka miliki 
dibandingkan dengan menggunakan sumber atau media lain seperti perpustakan, 
buku cetak. 

 Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode kuantitatif deskriptif dengan 
menggunakan teori uses and gratification dari Herbert Blumer dan Elihu Katz untuk 
menjawab gambaran pemanfaatan media internet di kalangan pelajar.Hasil penelitian 
ini menginformasikan bahwa kebutuhan kogintif dan kebutuhan afektif para 
mahasiwa menjadi motivasi awal mereka dalam menggunakan media internet 
72%.Kebutuhan kognitif terkait informasi tentang referensi baham pelajaran 48% 
menjadi hal utama mereka penuhi dengan pemanfaatan media internet.Pemilihan 
pemanfaatan media internet didasarkan alasan bahwa pemanfaatan media internet 
lebh mampu menyediakan informasi berbentuk elektronik yang lebih mereka sukai 
daripada informasi dari sumber tercetak atau braille 40%. 

 Pemanfaatan media internet dipilih sebagai sumber pemuas kebutuhan 
kognitif juga didasarkan atas kualitas alat atau media internet yang dianggap sebagian 
responden 26% belum memadai atau masih kurang untuk membantu mereka dalam 
memenuhi kebutuhan kognitif. Tidak hanya kebutuhan kognitif, tetapi juga 
kebutuhan lain seperti afektif, integrasi personal, integrasi social dan pelepasan 
ketegangan. Pemanfaatan media internet karena besarnya peran dalam pemenuhan 
kebutuhan kognitif, dapat dikatakan jika fungsi media sebagai pengamatan 
lingkungan atau pengawasan dapat terpenuhi. 

Kata Kunci: Pemanfaatan Internet, Uses and Gratification, Disabilitas Netra  

 



 

 

ABSTRACT 

 This research study and understand the use of Internet media both provided by 
schools and from its own holdings. This research is important to do because given the 
increasing number of people who prefer the Internet as a medium for meeting the 
needs that they have compared to using other resources such as a library or media, 
printed books.  

This research was conducted by using descriptive quantitative method uses 
and gratification theory of Hebert Blumer and Elihu Katz to answer the description of 
use of Internet media among students. The results of this study informs that kogintif 
needs and afective need of the students into their initial motivation in using the 
internet 72%. Related cognitive needs information about lessons 48% reference 
baham be the main thing they are consumed with the use of Internet media. Selection 
is based internet media utilization grounds that use of Internet media rely more 
capable of providing information in electronic form they prefer rather than 
information from printed sources or braille 40% 

Use of Internet media selected as a source of satisfying cognitive needs are 
also based on the quality of the tools or internet media that are considered some of the 
respondents 26% inadequate or still less to assist them in meeting the needs of 
cognitive. Not only cognitive needs, but also other needs such as affective, personal 
integration, social integration and release of tension. Use of Internet media because of 
the large role in the fulfillment of cognitive needs, it can be said if the media 
functions as environmental monitoring or supervision can be fulfilled. 

Keyword: Internet Use, Uses and Gratification, Internet Media 

 

 

 

 

 

 



Pendahuluan 

Dalam kemajuan internet yang semakin canggih dan beragam fungsinya ini, 

manusia di tuntut untuk mengembangkan serta memanfaatkan teknologi untuk 

beradaptasi dalam keberlangsungan hidupnya, itu disebabkan karena di era informasi 

ini banyaknya persaingan dalam kebutuhan informasi (information needs), namun 

disisi lain manusia ada yang terlahir tidak sempurna. Tidak sempurna disini yang 

dimaksud keterbatasan panca indera dalam melakukan aktivitas, baik disebabkan 

secara lahir maupun kecelakaan sebelumnya, seperti contoh penyandang cacat, entah 

itu tunanetra, tunarungu dan lain-lain yang juga memiliki keterbatasan fisik. 

Padahal mereka (penyandang cacat) juga berkebutuhan terhadap informasi 

yang ada, informasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi yang mereka 

inginkan, tetapi penyandang cacat ini mengalami keterbatasan dalam menyerap 

informasi yang ada, sehingga diperlukan sebuah media atau alat bantu untuk 

memudahkan para penyandang cacat untuk mendapatkan informasi, seperti halnya 

pada tunanetra, penyandang tunanetra merupakan salah satu tipe anak berkebutuhan 

khusus (ABK), yang mengacu pada hilangnya fungsi indera visualnya, adanya 

keterbatasan visual bagi penyandang cacat tunanetra ini tentu juga menyebabkan 

keterbatasan pada media yang akan digunakan untuk menyerap berbagai macam 

informasi. Fenomena tersebut menarik peneliti untuk mengetahui bagaimana anak 

tunanetra dalam mencari informasi menggunakan media informasi. 

Lebih jauh penelitian ini ingin mengkaji tentang pemanfaatan media 

informasi, khususnya media internet yang sudah banyak dilakukan, seperti 

pemanfaaatan internet oleh mahasiswa, pemanfaatan internet dikalangan para siswa 

SMA dan lain-lainnya, baik oleh mahasiswa, dosen, maupun peneliti. Dimana studi-

studi penelitian tersebut memiliki beragam topik dan judul. Kebanyakan mereka 

meneliti terhadap orang-orang yang normal atau orang yang masih bisa melihat 

dengan jelas, dan jarang meneliti dari kalangan orang berkebutuhan khusus, 



khususnya dalam pemanfaatan internet ini, dimana mereka yang normal selalu 

memanfaatkan panca indera untuk menyerap informasi dalam pemanfaatan internet 

tersebut, khususnya indera penglihatan, lain halnya dengan orang-orang yang 

memiliki keterbatasan fisik seperti para penyandang tunanetra yang mengalami 

kesulitan dalam hal penglihatan 

Di Indonesia khususnya di kota Surabaya sendiri terdapat pendidikan luar 

biasa atau Sekolah Luar Biasa (SLB) yang membina atau mendidik para ABK yang 

masih memiliki semangat dan motivasi yang tinggi dalam mencari ilmu. SLB tersebut 

pastinya bertujuan untuk memberi sarana, fasilitas ataupun pendidikan yang layak 

bagi anak-anak berkebutuhan khusus seperti para tunanetra tersebut. Mata 

pelajarannya pun sama dengan mata pelajaran bagi siswa-siswi yang normal pada 

umumnya, namun hanya cara atau penyerapan ilmunya yang berbeda bagi sekolah 

luar biasa, karena ABK harus ada media atau alat untuk memudahkannya dalam 

menyerap ilmu yang diajarkan oleh gurunya, selain itu kebutuhan informasi yang di 

inginkan oleh para siswa-siswi tunanetra ini juga menjadi faktor permasalahan 

sendiri, dikarenakan pastinya akan berbeda dalam mencari informasi. 

Dalam mencari informasi yang ingin dicari kebanyakan mereka juga 

mengakses informasi melalui internet, oleh sebab itu perlu adanya pemanfaatan 

media internet untuk menyikapi kebutuhan informasi terkait dengan pendidikan 

khusus anak penyandang tunanetra, supaya anak penyandang tunanetra dapat 

mengoptimalkan kemampuan individunya dalam belajar. Tidak hanya itu, mereka 

juga memanfaatkan media internet untuk berkomunikasi lewat media sosial, hasil 

tersebut diketahui ketika peneliti mewawancarai langsung responden yang akan 

diteliti. Terkait dengan hal itu, banyaknya masyarakat Indonesia yang mengakses 

media sosal juga menyebabkan Indonesia menjadi Negara paling aktif di asia dalam 



penggunaan medsos. Berdasarkan survey data global web index (2014)1

Pemanfaatan apabila dihubungkan dengan kalimat pemanfaatan media 

internet bagi penyandang tunanetra dapat diartikan sebagai proses atau cara yang 

dilakukan oleh anak penyandang tunanetra dalam mencari informasi menggunakan 

 Indonesia 

merupakan Negara pengguna  medsos paling aktif di asia. Indonesia dari jumlah 

penduduknya, memiliki (79,9%) yang aktif dalam menggunakan sosial media. 

Merujuk pada hal itu, pada penelitian ini mencoba mengidentifikasi 

kebutuhan informasi, cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi serta 

gambaran pemanfaatan informasi melalui media internet pada penyandang tunanetra, 

dalam hal ini peneliti ingin meneliti masalah tersebut dengan judul Pemanfaatan 

Media Internet oleh Anak Penyandang Disabilitas Netra di SLB-YPAB (Yayasan 

Pendidikan Anak Buta) di Kota Surabaya. Dengan demikian diharapkan dapat 

meningkatkan status daripada tunanetra itu sendiri di mata masyarakat luas. 

Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat di simpulkan suatu rumusan masalah yaitu 

Bagaimanakah gambaran pemanfaatan media internet oleh anak penyandang 

disabilitas netra di SLB-YPAB Surabaya terhadap kebutuhan informasinya? 

Pemanfaatan 

Pemanfaatan dalam kamus besar Indonesia merupakan sebuah kata yang 

berasal dari suku kata manfaat yang memiliki arti guna atau faedah. Berdasarkan suku 

kata tersebut, pemanfaatan dapat memiliki atau mengandung arti sebgai suatu proses, 

cara, atau perbuatan memanfaatkan. Berawal dari pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa pemanfaatan merupakan suatu proses atau cara yang dapat 

dilakukan oleh seseorang dalam memanfaatkan suatu objek. 

                                                             
1Oik, 2014.Penggunaan internet Indonesia nomer enam dunia. Dapat diakses pada: 
http//tekno.kompas.com/read/2014/11/24/07430087/pengguna.internet.indonesia.nomor.enam.dunia. 



media internet, nantinya dari hasil memanfaatkan internet tersebut, pengguna 

berharap dapat memetik hasil sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. 

Pemanfaatan media internet yang dilakukan oleh anak penyandang tunanetra 

tentunya tidak mudah atau pastinya mengalami kesulitan dalam cara mengaksesnya, 

oleh karena itu adanya aplikasi yang ada saat ini akan membantu anak penyandang 

tunanetra dalam mengakses internet. 

Bagi peneliti sendiri, ada beberapa cara yang dapat mereka gunakan untuk 

melihat atau mengukur apakah media internet yang mereka gunakan sesuai dengan 

keinginan pengguna atau tidak, salah satunya dapat menggunakan teori dari ilmu 

komunikasi. Teori tersebut disebut dengan uses and gratification theory atau teori 

penggunaan dan kepuasan. 

1.3.1.1 Uses and gratification theory 

  Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz 

pada tahun 1974 dalam bukunya yang berjudul The Uses on Mass 

Cmmunication: Current Perspectives on Gratification Research. Teori uses 

and gratification bisa dikatakan sebagai salah satu teori yang popular dalam 

studi komunikasi massa. Teori Uses and gratification milik Herbert Blumer 

dan Elihu Ktz dalam Morissan (2010)2

  Hal itu berkebalikan dari teori sebelumnya seperti teori peluru yang 

mengatakan bahwa media memiliki kadar keaktifan tinggi daripada 

 menyatakan bahwa perbedaan 

individu menyebabkan audien mencari, menggunakan dan memberikan 

tanggapan terhadap isi media secara berbeda-beda. Perbedaan tersebut 

disebabkan oleh berbagai faktor sosial dan psikologis yang berbeda diantara 

individu audien. 

                                                             
2Morissan, Andy Corry Wardhani dan farid hamid.2010.Teori Komunikasi Massa. Bogor: Ghalia 

Indonesia 



penggunanya yan bersifat pasif, teori Uses and gratification milik Herbert 

dan Katz dalam Nurudin (2007) justru mengatakan bahwa memainkan peran 

aktif untuk memilih dan menggunakan media. Dari penjelasan trsebut dapat 

dijelaskan bahwa pengguna media merupakan pihak yang aktif dalam proses 

penggunaan media. 

  Aktifnya pengguna media disini dapat dilihat dari pengguna media 

yang berusaha untuk mencari sumber media yang paling baik dalam 

usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang mereka miliki. Para pengguna 

media akan dihadapkan pada berbagai alternatif pilihan (media) untuk 

memuaskan kebutuhannya namun dari semua media yang ada, nantiya 

pengguna akan memilih satu yang paling baik dalam memenuhi segala 

macam kebutuhan yang mereka miliki. 

  Keaktifan pengguna dalam memilih media untuk proses pemenuhan 

kebutuhan, membuat teori ini lebih menekankan pada pendekatan 

manusiawi dalam melihat media massa, artinya manusia mempunyai 

otonom, wewenang untuk memperlakukan media. Herbert dan Katz percaya 

bahwa tidak hanya ada satu jalan bagi khalayak untuk menggunakan media 

tertentu dalam proses pemenuhan kebutuhan yang mereka miliki. 

  Teori Uses and gratification ini nantinya tidak akan memberikan 

perhatian secara mendetail pada efek langsung media terhadap audien, tetapi 

teori ini akan memfokuskan diri pada motivasi dan perilaku audien terhadap 

media dan bagaimana dan mengapa mereka menggunkan atau 

mengkonsumsi media tersebut. Secara singkatnya teori ini menjelaskan 

“what do people do with the media”. 

 

Intensitas Penggunaan Internet 

Intensitas penggunaan merupakan salah satu cara yang paling sering digunakan oleh 

peneliti atau baan survey untuk melihat sejauh mana suatu benda atau media 



digunakan oleh para penggunanya. Dalam intensitas penggunaan internet, menurut 

The Graphic, Visualization and Usability Center, The Georgia Institut of Technology 

(2008) dalam Purwandini3

1. Heavy User yaitu pengguna yang menggunakan atau memanfaatkan internet 

lebih dari 40 jam dalam satu bulan. Pengguna ini dapat disebut sebagai 

pengguna addicted. 

 (2013) menyebutkan jika berdasarkan intensitas 

penggunaan, orang-orang yang menggunakan internet dapat digolongkan ke dalam 3 

kategori pengguna, yang terdiri dari: 

2. Medium User yaitu pengguna yang menggunakan atau memanfaatkan internet 

antara 10-40 jam dalam satu bulan. 

3. Light User yaitu pengguna yang menggunakan atau memanfaatkan internet 

kurang dari 10 jam dalam satu bulan. 

Manfaat Penggunaan Internet 

Menurut rahardjo (2002)4

 Manfaat internet lainnya seperti yang diungkapkan oleh Quartaman dan 

Mitchell dalam Purwandini (2013)

 internet dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan karena 

internet mampu menghilangkan batas waktu dan ruang sehingga memungkinkan 

seorang pelajar berkomunikasi dengan pakar di tempat lain, selain itu  internet juga 

dapat memberikan kemudahan terkait dengan sumber informasi para pelajar karena 

sebelumya adanya internet, masalah utama yang dihadapi oleh pendidikan indonsesia 

adalah masalah sumber informasi. 

5

                                                             
3 Purwandini, Dyana. 2013. Pemanfaatan Fasilitas Intenet dikalangan mahasiswa pada perpustakaan 
STIE Perbanas Surabaya. Surabaya: Univesitas Airlangga. 
4 Rahardjo, Budi. 2002. Memahami Teknologi Informasi : Menyikapi dan Membekali Diri Terhadap 
Peluang dan Tantangan Teknologi Informasi. Jakarta: Elex Media Komputindo 
5 Purwandini, Dyana. 2013. Pemanfaatan Fasilitas Intenet dikalangan mahasiswa pada perpustakaan 
STIE Perbanas Surabaya. Surabaya: Univesitas Airlangga. 

 internet dapat memberikan 4 manfaat bagi 

penggunanya. 



1. Internet sebagai media komunikasi yaitu dengan menggnakan internet 

seseorang dapat berkomunikasi dengan pengguna internet yang lain 

2. Media pertukaran informasi atau data yaitu internet dengan aplikasi di 

dalamnya seperti email memungkinkan seseorang bertukar informasi tanpa 

harus mengirimkan ke kantor pos. 

3. Media pencari informasi yaitu internet dapat digunakan oleh seseorang untuk 

mencari informasi yang mereka butuhkan secara cepat. 

Membentuk komunitas yaitu internet dapat membuat seseorang menemukan 

kelompok atau group yang sesuai dengan kesukaan mereka yang nantinnya dapat 

difungsikan untuk saling tukar informasi. 

Metode Penelitian 

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah melalui 

pendekatan kuantitatif dengan tipe deskriptif.Di dalam penelitian ini yang 

dijadikan populasi adalah seluruh siswa-siswi SLB YPAB Kota Surabaya 

yang berada di jalan Tegalsari dan Gebang Putih, dimana bisa dikatakan 

populasi sampel.  Sampel yang digunakan oleh peneliti dengan yaitu dengan 

cara menarik semua populasi pada SLB YPAB sebagai sampel, dimana semua 

populasi yang ada di jadikan sebagai sampel, atau bisa dikatakan sebagai 

populasi sampel. Hal tersebut dikarenakan populasi yang ada sudah 

memenuhi syarat untuk dijadikan sampel, yaitu terdiri dari SMA-LB 7 anak, 

SMP-LB 26 anak serta SD-LB sebanyak 20 anak (kelas 4 sebanyak 5 anak, 

kelas 5 sebanyak 4 anak serta kelas 6 sebanyak 11 anak), untuk SD sendiri 

dipilih kelas 4,5,6 karena sudah ada pelajaran TIK (teknologi informasi 

komunikasi) yang tentunya pernah belajar internet, berbeda dengan yang 

siswa kelas 1 sampai 3 masih kurang pemahaman mengenai pemanfaatan 

media atau internet, hal itu dilihat dari lapangan ketika peneliti menanyai 

siswa di kelas kelas tersebut. 



Analisis Data 

Berdasarkan hasil temuan dan penyajian data yang dijelaskan pada bab III dapat 

diperoleh gambaran informasi mengenai latar belakang dari responden penelitian 

yang terdiri dari latar belakng demografis, afiliasi dan kepribadian responden. 

Penyajian latar belakang responden dilakukan untuk mengidentifikasi factor 

lingkungan social seperti apa yang paling banyak dimiliki oleh anak penyandang 

disabilitas netra dari SLB YPAB Kota Surabaya khusunya para siswa-siswi YPAB 

dalam memanfaatkan media internet. 

 Faktor lingkungan sosial yang pertama diidentifikasikan berdasarkan jenis 

kelamin.Jenis kelamin merupakan salah satu ciri demografis yang paling mudah 

untuk diidentifikasi dibanding ciri demografis lainnya. Hasil temuan dan penyajian 

data menyebutkan bahwa 29 siswi dengan prosentase 55% berjenis kelamin 

perempuan, sisanya dengan 24 siswa dengan prosentase 45% merupakan berjenis 

kelamin laki-laki. 

 Banyaknya pengguna perempuan dibanding dengan pengguna laki-laki dalam 

pemanfaatan internet ini sesuai dengan hasil survey yang dilakukan oleh asosiasi 

penyelanggara jasa internet di Indonesia (APJII) (2015) yang menyebutkan bahwa 

perempuan dengan (51%) menggunakan internet lebih banyak dibanding laki-laki 

yang hanya mendapat (45%). 

 Faktor lingkungan sosial yang kedua ialah usia. Hasil temuan dan penyajian 

data penelitian dapat diketahui bahwa dilakukan penelitian, siswa-siswi yang ada di 

YPAB dari SD, SMP serta SMA dan bersedia mengisi kuesioner penelitian ini paling 

banyak berusia antara 12-15 tahun sebanyak 33 siswa, untuk golongan 16-19 tahun 

berjumlah 17 siswa, untuk golongan 20-23 tahun berjumlah 1 orang dan golongan 

usia 24-27 tahun berjumlah 2 orang siswa. 



 Hasil dari temuan data di atas berbeda dengan survey yang dilakukan oleh 

Asosiasi Penyelanggara Jasa Internet Indonesia (APJII) (2015) yang menyebutkan 

bahwa pengguna internet Indonesia masih di dominasi rentang umur 18-25 tahun 

yaitu sebesar (49%). 

 Golongan usia 12-15 tahun masih mendominasi dalam pemanfaatan media 

internet dikarenakan memang kebanyakan dari siswa-siswi atau pelajar dari SLB 

YPAB ini rata-rata berusia tersebut, tetapi ada juga yang berusia yang hampir sama 

dengan usia orang dewasa, itu tergantung tingkat pendidikan saat itu yang mereka 

tempuh. 

 Ketiga adalah pendidikan yang sedang ditempuh siswa. Hasil temuan dan 

penyajian data diperoleh hasil dari siswa-siswi YPAB khususnya yang memanfaatkan 

media internet yang berasal dari SD, SMP dan SMA dimana terdapat kelas 

4,5,6,7,8,9,10,12 yang menjadi responden dalam penelitian ini, namun jumlah pelajar 

SMP LB (49%) masih unggul jika dibanding siswa dari SD LB dan SMA LB 

meskipun tidak terpaut jauh. 

 Banyak atau dikitnya siswa-siswi yang ada di YPAB ini setiap tahun bisa 

berbeda-beda, dikarenakan jumlah para anak penyandang tunanetra yang tidak 

menentu setiap tahunnya. 

 Faktor lingkungan sosial selanjutnya adalah ragam kelas yang sedang 

ditempuh oleh masing-masing responden. Kurang lebih ada 12 kelas yang saat ini 

dimiliki oleh YPAB kota Surabaya, hal itu dikarenakan penelitian ini terdiri dari SD-

LB, SMP-LB dan SMA-LB. 

 Hasil dari penelitian ini menampilkan responden dari kelas 6 dan kelas 8 

sebesar (21%) merupakan yang paling banyak memanfaatkan media internet dan 

bersedia menjawab atau mengisi kuesioner ini. 



 Faktor lingkungan yang terakhir dapat dilihat dari kepribadian 

responden.Kepribadian yang pertama dapat dilihat dari seberapa sering mereka 

memanfaatkan internet.Hasil penelitian didapat bahwa selama rentang waktu satu 

bulan, kebanyakan siswa memiliki kepribadian cukup aktif dalam menggunakan 

internet. 

 Hal ini seperti yang dikatakan oleh The Graphic, Visualization and Usability 

Center, The Georgia Institut of Technology (dalam Purwandini,2013) yang 

menyebutkan jika berdasarkan intenstas penggunaan, orang-orang yang 

menggunakan internet dapat digolongkan ke dalam 3 kategori pengguna dan untuk 

penelitian kali ini responden penelitian termasuk ke dalam golongan ke tiga yaitu 

Light user yang merupakan pengguna yang menggunakan atau memanfaatkan 

internet kurang dari 10 jam dalam satu bulan. 

 Hasil ini dilihat dari banyaknya responden yaitu 32% responden mengatakan 

mereka memanfaatkan media internet selama 1 bulan sebanyak lebih dari 10 kali 

(dengan banyak yang memilih 15 sampai 20 kali ) dan untuk lama pengaksesan 

banyak responden yaitu dengan 49% mengatakan mereka menggunakan rentang 

waktu kurang dari  30 menit atau sama dengan 30 menit. Dari temuan data perangkat 

para responden kebanyakan yaitu smartphone sebagai media internet dalam 

mengakses ataupun memanfaatkan internet 

 Terdapat juga siswa yang memanfaatkan media internet sebanyak 25 kali 

dalam 1 bulan, untuk lama pengaksesan terdapat juga siswa yang memanfaatkan 

media internet selama 180 menit atau setara dengan 3 jam.Pengguna ini sangat luar 

biasa dimana dibalik keterbatasan pengguna tersebut tetap memiliki rasa ingin tahu 

yang tinggi terhadap media internet. 

 Dalam pengaksesan internet lewat media internet tersebut rumah (57%) 

merupakan tempat yang paling sering dijadikan para siswa untuk memanfaatkan 



media internet dan tidak sedikit mereka juga mengakses di sekolah (36%). Hal 

tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh NetAlert (2005) dalam Anne 

Ey dan Cupit (2011) yang menunjukkan bahwa anak anak mengakses internet 

diberbagai tempat, tetapi lebih sering di rumah dan sekolah (49%) 

 Pada penelitian ini juga dapat dikatakan bahwa siswa yang memanfaatkan 

media internet kebanyakan siswa yang memiliki kepribadian sederhana dan juga 

memiliki keterbatasan indera penglihatan.Kesimpulan ini dapat diambil karena 

ditengah masih terdapatnya keluhan terhadap media internet itu sendiri, seperti 

kurang memadainya alat atau aplikasi khusus para disabilitas netra, pengguna tersebut 

tetap memanfaatkan media internet dengan alasan yang sangat sederhana yaitu praktis 

dan mudah. 

 Hal ini dapat dilihat dari hasil temuan data, bahwa banyak responden 49%, 

mengatakan mereka memanfaatkan media internet dikarenakan factor kemudahan 

dalam mencari informasi lewat media internet menjadi praktis dan mudah 

Kebutuhan Kognitif 

Kebutuhan khalayak terbagi ke dalam 5 jenis kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan 

afektif, integrasi personal, intergrasi personal, personal sosial dan pelepasan 

ketegangan, perbedaan kebutuhan khalayak yang dimiliki masing~masing individu 

dapat dipengaruhi  oleh adanya factor lingkungan social yang melatarbelakangi setiap 

individu. Hal ini seperti yang tergambar dengan jelas dalam model teori use and 

gratification 

 Berdasarkan 5 kebutuhan khalayak yang dimiliki masing~masing pengguna 

media internet, kebanyakan responden mengatakan bahwa kebutuhan kognitif yang 

mereka miliki menjadi kebutuhan paling sering mereka penuhi dengan memanfaatkan 

media internet.Kebutuhan kognitif juga mendapat poin tertinggi dari 4 jenis 

kebutuhan lainnya.Hal tersebut dapat dilihat dari hasil temuan data yang 



menyebutkan bahwa 72% responden aktivitasnya untuk memanfaatkan media internet 

untuk mencari informasi. 

 Berdasarkan hal tersebut maka tidak dapat disangkal kembali jika kebutuhan 

kognitif merupakan kebutuhan yang paling sering responden penuhi dengan 

memanfaatkan media internet. Adanya keinginan dan keharusan untuk memenuhi 

kebutuhan kognitif yang mereka miliki membuat para responden denga senang hati 

memanfaatkan media internet untuk  mencari segala jenis informasi yang mereka 

butuhkan. 

 Berdasarkan hal tersebut maka di era internet ini, sangat memungkinkan 

sebuah media internet mampu untuk membantu dalam pemenuhan informasi bagi 

para penggunan, terlebih lagi adanya aplikasi pembaca layar atau screen reader bagi 

pengguna dari kalangan penyandang disabilitas netra akan lebih memepermudah 

dalam mencari informasi tersebut lewat internet. 

Keterkaitan antara intensitas penggunaan media internet dan usia pada siswa-

siswi di SLB YPAB Kota Surabaya 

Survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelanggara Jasa Internet Indonesia 

(APJII) (2015) yang menyebutkan bahwa pengguna internet Indonesia masih di 

dominasi rentang umur 18-25 tahun yaitu sebesar (49%). 

Namun berdasarkan tabel 4.1 justru menyebutkan bahwa sebagia besar siswa-

siswi di SLB YPAB dengan rentang usia 12-15 tahun lebih mendominasi dalam hal 

intensitas penggunaan media internet yang responden lakukan dengan prosentase. 

Dengan demikian intensitas penggunaan atau pemanfaatan media internet 

kebanyakan dilakukan oleh para pelajar dengan rentang umur 12-15 tahun. 

Dari hasil table crosstabe di atas menjelaskan bahwa responden dengan 

rentang usia 12-15 tahun lebih mendominasi dalam hal intensitas penggunaan media 

internet, hal tersebut terlihat dari total yang menunjukkan prosentase 66%. 



Keterkaitan antara intensitas penggunaan media internet dan jenis kelamin 

atau perempuan dan laki-laki di SLB YPAB Kota Surabaya 

Hasil survey yang dilakukan oleh asosiasi penyelanggara jasa internet di 

Indonesia (APJII) (2015) yang menyebutkan bahwa perempuan dengan (51%) 

menggunakan internet lebih banyak dibanding laki-laki yang hanya mendapat (45%). 

Dari hasil tabel di atas menjelaskan crosstabe antara jenis kelamin dengan 

intensitas penggunaan media internet seluruh responden di SLB YPAB, dimana 

perempuan lebih mendominasi dalam hal intensitas penggunaan media internet, hasil 

tersebut terlihat dari total dari para responden dengan prosentase 59% mengatakan 

perempuan yang mendominasi. 

Banyaknya pengguna perempuan dibanding dengan pengguna laki-laki dalam 

pemanfaatan internet ini sesuai dengan hasil survey yang dilakukan oleh asosiasi 

penyelanggara jasa internet di Indonesia (APJII) (2015) yang menyebutkan bahwa 

perempuan dengan (51%) menggunakan internet lebih banyak dibanding laki-laki 

yang hanya mendapat (45%). 

Keterkaitan antara intensitas penggunaan media internet dan tingkat 

pendidikan yang di tempuh siswa-siswi di SLB YPAB Kota Surabaya 

Banyak atau dikitnya siswa-siswi yang ada di YPAB ini setiap tahun bisa 

berbeda-beda, dikarenakan jumlah para anak penyandang tunanetra yang tidak 

menentu setiap tahunnya. 

 Faktor lingkungan sosial selanjutnya adalah ragam kelas yang sedang 

ditempuh oleh masing-masing responden. Kurang lebih ada 12 kelas yang saat ini 

dimiliki oleh YPAB kota Surabaya, hal itu dikarenakan penelitian ini terdiri dari SD-

LB, SMP-LB dan SMA-LB. 



 Hasil dari penelitian ini menampilkan responden dari kelas 6 dan kelas 8 

sebesar (21%) merupakan yang paling banyak memanfaatkan media internet dan 

bersedia menjawab atau mengisi kuesioner ini. 

 Berdasarkan tabel di atas responden dari SD lebih dominan ke kurang atau 

sama dengan 30 menit dalam memanfaatkan media internet dengan prosentase 68%, 

sedangkan responden dari SMP lebih dominan menggunakan media internet dengan 

intensitas 31-60 menit tiap penggunaannya dan dari responden SMA dominan 

menggunakan media internet dengan intensitas 61-90 menit, bahkan ada juga yang 

lebih dari 90 menit. 

Kesimpulan 

1. Lingkungan sosial yang memberikan pengaruh terhadap kebutuhan individu 

dalam penelitian ini terdiri dari ciri geografis yaitu para responden yang 

didominasi oleh siswa SMP LB (49%), selanjutnya afiliasi yang didominasi 

oleh siswa dengan kelas 6 dan 8 (21%),  ciri kepribadian yang didominasi 

oleh responden yang masih kurang aktif (light user) dalam menggunakan 

media internet (49%). Perangkat yang digunakan responden dalam 

memanfaatkan media internet ialah smartphone (77%), dan rumah merupakan 

tempat yang paling sering digunakan dalam memanfaatkan media internet 

(57%) 

2. Kebutuhan khalayak yang paling banyak dipenuhi responden dengan 

memanfaatkan atau menggunakan media internet adalah kebutuhan kognitif 

(72%) dan kebutuhan afektif (72%). Pemanfaatan media internet dalam 

perannya memenuhi kebutuhan kognitif banyak responden gunakan untuk 

mengakses informasi mengenai informasi ilmiah seperti bahan referensi 

pelajaran, artikel  (48%). Cara memanfaatkan atau menggunakan media 

internet paling banyak dengan menggnakan software pembaca layar (42%). 

Menelusuri sendiri melalui gadget merupakan cara paling banyak digunakan 



responden ketika mereka mencari informasi dari internet (55%). Dan 

pemanfaatan media internet dalam perannya memenuhi kebutuhan afektif 

banyak responden gunakan untuk menyelesaikan masalah (72%) kebanyakan 

masalah terkait pelajaran sekolah (47%). Digunakan sebagai pemenuhan rasa 

senang atau bahagia (61%) dengan media sosial sebagai situs paling sering 

diakses (60%) 

3. Sumber pemuas kebutuhan yang dipilih responden adalah pemanfaatan media 

internet karena menurut mereka media internet mampu menampilkan 

informasi berbentuk elektronik yang lebih mereka sukai dari pada yang 

berbentuk cetak atau braille (30%). 
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