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Abstak 

Pertumbuhan penetrasi pengguna internet tumbuh dengan pesat yaitu tumbuh rata-

rata 10,12% pertahun. Perkembangan internet tentu memberikan dampak terhadap 

kehidupan masyarakat, termasuk pada pendidikan nonformal, khususnya dalam 

kegiatan literasi baca tulis dan literasi digital di satuan pendidikan nonformal. 

Perkembangan internet tidak tumbuh secepat pertumbuhan minat baca di lingkungan 

SPNF-SKB Bengkulu Utara. Hal ini ditunjukkan dengan hanya 2,3% rata-rata 

pengunjung taman baca di SPNF-SKB Bengkulu Utara. Tujuan penelitian ini untuk 

menganalisis variabel penggunaan teknologi internet yang mempengaruhi minat baca 

warga belajar pendidikan kesetaraan paket C di SPNF-SKB Bengkulu Utara. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. 

Populasi sebanyak 76 orang yang berasal dari warga belajar Paket C IPS. Teknik 

pengumpulan data dengan kuisioner kepada warga belajar paket C, wawancara 

dengan pamong belajar dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah korelasi dan regresi sederhana dengan pengolahan data menggunakan SPSS 

versi 22. Hasil penelitian menujukkan variabel penggunaan teknologi internet 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat baca atau berpengaruh 49,9% yang 

dapat dijelaskan dalam variabel ini. 

 

Kata kunci : teknologi internet, minat baca, pendidikan kesetaraan 

 

Abstact 

The penetration growth of internet users is growing rapidly, which is growing by an 

average of 10.12% every year. The development of the internet certainly has an 

impact on people's lives, including on non-formal education, especially in literacy and 

digital literacy activities in non-formal education units. The development of the 

internet did not grow as fast as the growth in reading interest in the SPNF-SKB in 

North Bengkulu. This is indicated by only 2.3% of the average visitor of the community 



reading park in SPNF-SKB, North Bengkulu. The purpose of this study was to analyze 

the variables of the use of internet technology that affect the reading interest of 

citizens learning equality education package C at SPNF-SKB North Bengkulu. This 

research uses a quantitative approach with descriptive methods. The population is 76 

people who come from residents learning IPS Package C. Data collection techniques 

with questionnaires to residents learning package C, interviews with tutors and study 

literature. Data analysis techniques used are simple correlation and regression with 

data processing using SPSS version 22. The results showed the variable use of internet 

technology has a positive and significant effect on reading interest or influence 49.9% 

which can be explained in this variable. 

 

Keyword : internet technology, reading interest, equality education. 

 

PENDAHULUAN 

Era revolusi industri 4.0 seperti saat ini saat ini menuntut manusia harus 

memiliki kemampuan untuk bersaing dalam perkembangan teknologi yang 

berubah begitu cepat. Saat ini hampir semua kegiatan manusia sudah dibantu 

dengan teknologi, sehingga memudahkan menjalankan aktivitas dan lebih 

efisien. Setiap hari manusia selalu berhubungan dengan teknologi dalam 

kehidupan sehari-hari, dalam menjalankan pekerjaan, maupun dalam belajar. 

Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi mampu mengubah pola 

kehidupan manusia menjadi lebih dinamis. Namun di sisi lain, dampak dengan 

berkembang pesatnya teknologi yaitu terjadi pengurangan penggunaan tenaga 

manusia yang biasanya diberdayakan dalam bentuk jasa tetapi saat ini menjadi 

berkurang. Tentu dalam beberapa sektor pekerjaan sudah tergantikan dengan 

adanya teknologi. 

Penggunaan internet di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. 

Hasil survei APJII mencatat terdapat peningkatan dari tahun 2016 sampai 

tahun 2018. Di tahun 2016, terdapat 132,7 juta jiwa pengguna internet 

meningkat di tahun 2017 menjadi 143,26 juta jiwa. Di tahun 2017, tercatat 

54,68% pengguna internet di indonesia dari total populasi penduduk 



meningkat di tahun 2018 menjadi 64,8% dari 264,16 juta jiwa atau sama 

dengan 171,17 juta jiwa. Angka ini tentu menggambarkan bahwa akses 

komunikasi dan informasi sudah sangat berkembang pesat. Pertumbuhan 

penetrasi pengguna internet dalam satu tahun (rentang 2017-2018) tumbuh 

10,12% atau sama dengan 27.916.716. Pertumbuhan pengguna internet lebih 

cepat daripada pertumbuhan penduduk dalam setahun yang hanya 0,63%. 

Masih dalam data yang sama, rentang umur pengguna internet terbesar di 

Indonesia berada pada usia 15-19 tahun dengan persentase penetrasi 91%, 

rentang usia 20-24 tahun dengan persentase 88,5% dan rentang usia 25-29 

tahun dengan persentase 82,7%. Hal ini menunjukkan bahwa usia 15-29 tahun 

merupakan usia yang paling tinggi menggunakan internet. Jika kita masukkan 

rentang usia tersebut dalam tingkat pendidikan, maka tingkat SMA, S1, S2 

merupakan paling tinggi menggunakan internet. 

Internet saat ini sudah seperti kebutuhan primer bagi sebagian besar 

masyarakat. Masyarakat mayoritas sudah memiliki handphone/smartphone 

yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Survei APJII menemukan 

bahwa perangkat paling banyak yang digunakan adalah smartphone/Hp dan 

intensitas menggunakan perangkat tersebut dalam mengakses internet 

menyatakan 93,9% menggukannya setiap hari. Ini menunjukkan cukup 

ketergantungannya masyarakat Indonesia akan akses internet. Penetrasi 

internet terhadap masyarakat perkotaan memang masih dominan daripada 

masyarakat pedesaan, masyarakat di daerah perkotaan 74,1% pengguna 

internet dan hanya 25,9% yang bukan pengguna internet. Penetrasi internet 

untuk daerah pedesaan sebesar 61,6% pengguna internet dan 38,4% bukan 

pengguna internet. 

Provinsi Bengkulu memiliki populasi penduduk sebesar 1.999.539 jiwa 

(Diskominfotik, 2018). Provinsi Bengkulu memberi kontribusi pengguna 

internet terhadap angka nasional hanya sebesar 0,6% yang juga merupakan 



angka penyumbang nasional terkecil di Pulau Sumatera. Namun, angka yang 

menarik justru jika penetrasi penguna internet dibandingkan dengan jumlah 

penduduk, ternyata Provinsi Bengkulu menduduki peringkat pertama di Pulau 

Sumatera dengan persentase 85% pengguna internet dari total penduduk 

Provinsi Bengkulu atau lebih dari 1,69 juta jiwa pengguna internet. Ini 

menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Bengkulu telah melek internet, 

terutama pada usia-usia produktif. 

Kehadiran internet seolah menjadi dua sisi yang dapat menguntungkan 

tetapi juga dapat membuat manusia menjadi tidak produktif. Idealnya memang 

banyak informasi yang dapat kita peroleh dari adanya kehadiran internet, 

kemudahan dalam berkomunikasi jarak jauh dan lain sebagainya. Namun, 

kebanyakan orang di Indonesia mengakses internet hanya untuk hiburan 

semata. Survei APJII menemukan 45,3% hiburan yang sering diakses di 

internetadalah menonton film/video, 17,1% bermain game, 13,3% 

mendengarkan musik. Itu merupakan konten-konten hiburan di internet yang 

sering diakses oleh pengunjungnya. Untuk konten media sosial, 50,7% orang 

Indonesia mengakses facebook, 17,8% mengakses instragram, dan 15,1% 

mengakeses youtube. Rata-rata dalam satu hari waktu yang dihabiskan 

pengguna internet adalah sebanyak 19,6% menjawab 8 jam lebih, 14,1% 

menjawab >3 jam - 4 jam, 13,4% menjawab >2  3 jam, 13% menjawab >1-2 

jam, 10,3% menjawab 4  5 jam. Jadi cukup banyak waktu yang dihabiskan 

untuk menggunakan internet. Dari semua konten yang masuk dalam survei 

tersebut, tidak muncul nama-nama aplikasi yang membantu proses belajar 

siswa, masyarakat dan pengguna intenet. Konten seperti edmodo, ruang guru, 

quipper, kahoot!, google classroom, dan lainnya. Inilah yang seharusnya 

dicemaskan, ketika manusia dekat dengan dunia digital, namun membuat 

mereka terlena dan menjadi tidak produktif. 



Penggunaan internet yang berlebihan memberikan dampak negatif bagi 

manusia, khususnya bagi pelajar atau mahasiswa. Hasil penelitian Suhail dan 

Bargees (2006) terhadap pengguna internet yang berlebihan dapat 

menyebabkan sejumlah masalah antara lain masalah, antara lain dalam bidang 

pendidikan, masalah fisik, masalah psikologis dan interpersonal. Masalah 

dalam bidang pendidikan tentu saja menyebabkan prestasi di sekolah menurun 

karena lebih kecanduan berintenet daripada belajar, lebih asik berselancar di 

internet daripada membaca buku. Banyak waktu yang terbuang sia-sia dengan 

mengakses internet yang berlebihan dan tidak berdasarkan kebutuhan. 

Penggunaan internet yang bijak tentu tidak lepas dari kegitaan literasi 

digital dan literasi baca tulis. Literasi digital merupakan kemampuan 

menggunakan dan mengelola media digital secara bijak, cerdas, cermat dan 

tepat untuk berinteraksi sertamendapatkan informasi yang bermanfaat. 

Sedangkan literasi baca tulis merupakan kemampuan mengakses, memahami 

dan mengolah informasi saat membaca dan menulis. Dampak dari rendahnya 

minat baca dan tidak bijaknya dalam menggunakan internet adalah masyarakat 

menjadi  mudah terprovokasi tanpa melakukan analisis masalah secara 

menyeluruh, sehingga sering bertebaran berita-berita hoax yang dengan sangat 

mudah tersebar dan berkembang di masyarakat. Nurhaidah dan Musa (2016) 

dalam penelitiannya kepada mahasiswa menyatakan bahwa rendahnya minat 

baca membuat keingintahuan rendah, lebih mengutamakan gaya 

berpenampilan yang menarik daripada mengutamakan keterampilan dan 

pemikiran untuk berkembang. Rendahnya minat baca memiliki dampak 

kepada kemampuan verbal dan linguistik  dalam menyampaikan gagasan. 

Selain itu, dampak rendahnya minat baca terhadap sosiokultural yatu 

terbentuknya masyarakat yang lebih menggemari percakapan-percakapan 

tidak bermakna (gosip, nongrong) ketimbang mengisi waktu luang dengan 

mamabaca buku, majalah, koran, dan sejenisnya (Hindarto, Agustur 20, 2019). 



Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) 

Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu satuan pendidikan 

nonformal yang di bawah naungan pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu 

Utara. Berlokasi di Jalan May Salim Batu Bara, Kelurahan Purwodadi 

Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, SPNF SKB Bengkulu 

Utara memiliki warga belajar berjumlah 220 orang yang terdiri dari warga 

belajar Kelompok Bermain (KB) sebanyak 17 orang, multi keaksaraan 

sebanyak 40 orang, pendidikan kesetaraan paket A sebanyak 12 orang, Paket 

B sebanyak 33 orang dan Paket C IPS sebanyak 76 orang, pertanian sebanayak 

30 orang dan TPA sebanyak 12 orang. Selain itu, pendidikan dan tenaga 

kependidikan yang dimiliki SPNF SKB Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 

25 orang yang terdiri dari pamong belajar, tenaga administrasi sekolah, tutor, 

guru kelas dan kepala sekolah. Dilengkapi dengan ruang kelas yang 

representatif dan ruang baca yang memadai menjadikan SPNF SKB Bengkulu 

Utara memiliki sarana dan prasarana yang cukup baik. SPNF SKB Bengkulu 

Utara merupakan salah satu lembaga pendidikan nonformal yang paling 

banyak mengadakan kegiatan jalur pendidikan nonformal dan memiliki warga 

belajar pendidikan kesetaraan yang paling banyak di Kabupaten Bengkulu 

Utara.  

Hasil observasi dan wawancara kepada salah satu pamong belajar, 

mengatakan bahwa memang pengunjung taman baca agak kurang akhir-akhir 

ini, karena tahun ajaran baru sehingga pembelajaran belum begitu aktif, selain 

itu juga warga belajar cenderung memilih modul dan mengakses bahan-bahan 

dari internet. Mereka beralasan bahwa kadang tidak terekap dengan baik data 

pengunjung  taman bacaan, sehingga hanya terdata sedikit. Jika kita melihat 

jumlah warga belajar dibandingkan dengan rata-rata kunjungan, hanya 

terdapat 2,3% pengunjung perbulan di taman baca SPNF SKB Bengkulu Utara, 

atau rata-rata hanya ada lima orang setiap bulannya. 



Sejatinya, keberadaan teknologi internet mampu memberi bermanfaat 

bagi warga belajar agar mudah mengakses materi-materi belajar di internet 

dengan konten dan informasi di dalamnya, membuka wawasan dengan 

membaca dan memahami. teknologi internet dapat dijadikan media atau alat 

bantu akses untuk mewujudkan sebuah proses pembelajaran yang memberikan 

makna dan pengalaman belajar, termasuk di dalamnya memberikan dampak 

terhadap minat baca seseorang.  

Warga belajar pendidikan kesetaraan Paket C setara SMA di SPNF-SKB 

Bengkulu Utara berjumlah 76 orang dan semuanya berasal dari jurusan IPS. 

Mayoritas warga belajar paket C sudah pernah mengakses internet terutama 

melalui smartphone mereka masing-masing. Pada tahun ajaran 2019/2020, 

warga belajar pendidikan kesetaraan paket C sudah ujicoba pembelajaran 

dalam jaringan (daring). Tentu hal ini menuntut kemampuan warga belajar 

untuk mengakses dan memanfaatkan teklogi internet. 

Program pendidikan kesetaraan daring merupakan program pemerintah 

melalui BP PAUD dan Dikmas Provinsi Bengkulu, yang diujicoba kepada 

beberapa satuan pendidikan nonformal di Provinsi Bengkulu. Salah satunya 

adalah SPNF SKB Bengkulu Utara. Sebagai salah satu bentuk pembelajaran 

yang baru dirasakan oleh warga belajar, hal ini tentu saja mengharuskan warga 

belajar dekat dengan akses internet. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode 

deskriptif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisa data berupa 

angka dari hasil angket yang akan digunakan, kemudian angka tersebut 

dideskripsikan sebagaimana adanya. Sugiyono (2013:206) menjelaskan 

statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau 

memberikan gambar terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau 



populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat 

kesimpulan yang berlaku secara umum. 

Subjek penelitian ini adalah warga belajar pendidikan kesetaraan paket C 

jurusan IPS yang berjumlah 76 orang. Teknik pengumpulan data melalui 

kuisioner yang diberikan kepada warga belajar, wawancara dengan pamong 

belajar mengenai gejala yang terjadi di lingkungan SKB dan dokumentasi 

keadaan SPNF SKB Bengkulu Utara. 

Variabel independen pada penelitian ini adalah pemanfaatan teknologi 

internet (X) dan sebagai variabel dependent (Y) adalah minat baca warga 

belajar pendidikan kesetaraan paket C di SPNF-SKB Bengkulu Utara. Berikut 

dijelaskan pada gambar: 

 

 

 

                                Gambar 1. Model Penelitian 

Variabel operasional dalam penelitian ini dikelompokkan dalam dua 

kategori variabel, antara lain variabel independen dan variabel dependen. 

Penyusunan kuisioner diolah dari berbagai sumber yang disesuaikan dengan 

kebutuhan penelitian ini. Variabel penelitian ini antara lain:  

 

Tabel 1. Variabel Operasional 

Variabel No. Indikator 

Pemanfaatan Teknologi 

Internet (X) 

1 Intensitas penggunaan internet 

2 Kejelasan informasi  

3 Tujuan menggunakan internet 

4 Aplikasi internet 

Minat Baca (Y)  

(Pradikto, 2017) 

1 Kesadaran akan manfaat membaca 

2 Usaha yang dilakukan 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Internet (X) 
Minat Baca (Y) 



3 Frekuensi membaca 

4 Komunikasi yang efektif 

Kuisioner tertutup yang diberikan kepada informan berisi tentang 

pemanfaatan teknologi  internet dan minat baca warga belajar yang terdiri dari 

32 item pertanyaan. Peneliti merumuskan hipotesis yang dijelasakan sebagai 

berikut: 

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan teknologi 

internet terhadap minat baca warga belajar pendidikan kesetaraan paket 

C IPS di SPNF-SKB Bengkulu Utara 

Ha : Terdapat pengaruh signifikan antara pemanfaatan teknologi internet 

terhadap minat baca warga belajar pendidikan kesetaraan paket C IPS di 

SPNF-SKB Bengkulu Utara 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu analisis korelasi dan 

analisis regresi. Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui tentang 

keterkaitan antar variabel dalam suatu penelitian dan menunjukkan kuat atau 

lemahnya hubungan antar variabel tersebut serta juga memperlihatkan arah 

korelasinya. Sedangkan analisis regresi yang digunakan untuk memprediksi 

variabel terikat (Y) apabila variabel bebas diketahui. Penelitian ini 

menggunakan alat penggolahan data dengan menggunakan yaitu SPSS versi 

22. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel pemanfaatan teknologi 

internet (X) yang terdiri dari empat dimensi, yaitu intensitas penggunaan 

internet, kejelasan informasi, tujuan menggunakan internet dan aplikasi di 

internet memiliki rata-rata persentase 82,14% atau masuk dalam kategori baik. 

Hasil ini dapat diasumsikan bahwa secara keseluruhan pemanfaatan teknologi 

internet dipersepsikan baik oleh warga belajar pendidikan kesetaraan paket C, 



artinya internet dapat diterima dan diterapkan dengan baik. Analisis deskriptif 

variabel minat baca (Y) yang memiliki empat dimensi, yaitu kesadaran akan 

manfaat membaca, usaha yang dilakukan, frekuensi membaca, komunitas yang 

efektif, memiliki nilai rata-rata persentase sebesar 82,19% atau masuk dalam 

kategori baik. Hasil ini menunjukkan bahwa warga belajar pendidikan 

kesetaraan paket C memiliki persepsi yang baik terhadap minat baca. 

Hasil uji normalitas yang dilakukan dengan aplikasi SPSS versi 22 untuk 

mengetahui data yang terdistribusi dengan normal, sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstan

dardize

d 

Residua

l 

N 76 

Normal Parametersa,b Mean ,000000

0 

Std. 

Deviation 

4,23996

761 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,060 

Positive ,034 

Negative -,060 

Test Statistic ,060 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

 



Hasil yang ditunjukkan pada tabel 2 menunjukkan nilai signifikansi 

sebesar 0,2 yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diasumsikan bahwa data 

yang dimiliki dapat terdistribusi dengan normal. 

Pengujian dengan analisis korelasi yaitu mengetahui apakah data sampel 

yang ada mampu menyediakan bukti yang cukup untuk menunjukkan ada 

kaitan antara variabel-variabel dalam populasi asal sampel (Santoso, 

2012:321). Berikut ini merupakan hasil uji korelasi antara variabel 

pemanfaatan teknologi internet dan variabel minat baca warga belajar dengan 

SPSS versi 22: 

Tabel 3. Uji Korelasi 

Correlations 

 X Y 

X Pearson 

Correlation 
1 ,706** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 76 76 

Y Pearson 

Correlation 

,706*

* 
1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 76 76 

**. Correlation is significant at the 0.01 

level (2-tailed). 

 

Hasil uji korelasi menunjukkan angka korelasi antara pemanfaatan 

teknologi internet dengan minat baca warga belajar pendidikan kesetaraan 

paket C adalah sebesar 0,767. Merujuk pada pedoman interpretasi koefisien 

korelasi, bahwa interval koefisien yang berada antara 0,60  0,799 berada pada 



tingkat hubungan yang kuat (Sugiyono, 2012:184). Ini menunjukkan terjadi 

hubungan yang kuat antara pemanfaatan teknologi intenet terhadap minat baca, 

dengan arah hubungan positif. Hasil ini menujukkan bahwa semakin tinggi 

pemanfaatan teknologi intenet maka minat baca akan semakin meningkat pada 

Pendidikan Kesetaraan Paket C di SPNF-SKB Bengkulu Utara. 

Untuk memprediksi variabel pemanfaatan teknologi internet yang 

dipengaruhi oleh hubungan sebab dan akibat terhadap variabel minat baca 

warga belajar, maka dilakukan analisis regresi sebagai berikut: Koefisien 

determinan dilakukan untuk mengetahui besaran kemampuan variabel bebas 

(pemenfaatan teknologi internet) dapat menjelaskan varians dari variabel 

terikat. 

Tabel 4. 

Model Summaryb 

Mode

l R 

R 

Squar

e 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,706

a 
,499 ,492 4,268520 

a. Predictors: (Constant), Y 

b. Dependent Variable: X 

Berdasarkan tabel 4. model Summary, besaran angka R square adalah 

0,499. Hal ini berarti variabel pemanfaatan teknologi internet berpengaruh 

terhadap minat baca warga belajar paket C sebesar 49,9%, sedangkan 50,1% 

dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak dijelaskan dalam variabel ini. 

Data uji Anova/ Uji F dilakukan untuk menjelaskan pengaruh nyata yang 

signifikan variabel Penggunaan teknologi Internet terhadap minat baca. 

Tabel 5. Uji F 

ANOVAa 



Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressi

on 

1340,76

0 
1 

1340,7

60 

73,58

6 
,000b 

Residual 1348,29

9 
74 18,220   

Total 2689,06

0 
75    

a. Dependent Variable: X 

b. Predictors: (Constant), Y 

 

Berdasarkan tabel 5. uji F/ Anova, diketahui bahwa nilai F hitung adalah 

73,586 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas (0,00) jauh lebih 

kecil dari 0,05 maka model regresi sederhana ini bisa digunakan untuk 

memprediksi variabel minat baca warga belajar progam pendidikan kesetaraan 

paket C setara SMA. 

Untuk mengatahui besaran pengaruh variabel pemanfaatan teknologi 

internet terhadap minat baca warga belajar paket C secara parsial, maka 

dilakukan uji t, dengan menggunakan software SPSS for windows versi 22, 

diperoleh hasil (uji t) dengan melihat angkat Beta atau Standarized Coeffecient 

pada tabel berikut : 

Tabel 6. Uji t 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardiz

ed 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffici

ents t 

Sig

. 



B 

Std. 

Error Beta 

1 (Consta

nt) 

11,27

2 
3,829  2,944 

,00

4 

Y 
,648 ,076 ,706 8,578 

,00

0 

a. Dependent Variable: X 

 

Hasil pada tabel 6, uji t, pada kolom B constant adalah senilai 11,272, 

sedangkan nilai pemanfaatan teknologi internet senilai 0,648. Jika kita buat 

persamaan regresinya maka hasilnya sebagai berikut : Y = a + bX atau 11,272 

+ 0,648X 

Dari ouput tabel diketahui bahwa nilai t hitung = 8,578 dengan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05. Artinya angka ini menunjukkan bahwa (Ho) ditolak 

sehingga, H1 diterima, sehingga diasumsikan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara pemanfaatan teknologi internet  terhadap minat baca warga 

belajar paket C di SPNF-SKB Bengkulu Utara. 

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Nugraha 

(2015) yang dilakakan terhadap mahasiswa, bahwa internet berpengaruh 

positif terhadap minat baca sebesar 66,5%. Sari (2016) dalam penelitiannya 

yang melibatkan siswa kelas X, bahwa minat baca dan pemanfaatan internet 

dalam bentuk media mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap hasil 

belajar, baik secara simultan maupun parsial. Namun yang perlu difahami pula 

bahwa pemanfaatan internet dalam pembelajaran tentu dapat meningkatkan 

minat baca apabila penggunaan sesuai pada porsi dan tempatnya. Internet 

merupakan media yang dapat memberikan dampak positif dalam menumbukan 

minat baca, namun bila berlebihan dapat juga berdampak negatif. Sarina 

(2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat Pengaruh internet 



addiction terhadap minat baca buku sebesar 55,6%, namun pengaruh yang 

ditemukan merupakan pengaruh negatif. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 

pemanfaatan teknologi internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat baca warga belajar pendidikan kesetaraan paket C di SPNF-SKB 

Bengkulu Utara. Pemanfaatan teknologi internet dapat menjelaskan 49,9% dari 

faktor yang dapat mempengaruhi minat baca, sedangkan 50,1% tidak 

dijelaskan dalam penelitian ini atau dijelaskan oleh variabel lainnya. 
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