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Awal tahun 2020 di Indonesia terjadi pandemi disebabkan oleh virus 

Covid-19 (corona virus diseases-19) dan menjadi pandemi global sejak 

diumumkan oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Dalam rangka memutus 

penyebaran virus, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan di berbagai bidang 

salah satunya di bidang pendidikan. Pemerintah merubah sistem pembelajaran 

yang biasanya dilakukan secara tatap muka menjadi pembelajaran secara daring 

di rumah masing-masing. Perubahan dalam sistem belajar ini dapat berdampak 

pada minat belajar mahasiswa karena perlu beradaptasi dengan pembelajaran 

secara daring. Selain itu, intensitas penggunaan internet mahasiswa juga 

cenderung meningkat karena untuk memenuhi kebutuhan seperti perkuliahan dan 

hiburan. Mahasiswa diharapkan dapar mengontrol diri dalam penggunaan 

internet agar minat belajar mereka tetap baik pada pandemi Covid-19. Maka dari 

itu, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai Hubungan intensitas 

penggunaan internet terhadap minat belajar mahasiswa Jurusan Psikologi Islam 

pada masa pandemi Covid-19 di UIN Antasari Banjarmasin. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alat ukur berupa 

skala yang di modifikasi dari penelitian Khoirul Muna dan Rahmad Herdiyanto. 

Analisis data menggunakan teknik korelasional dengan rumus Product Moment 

dari Pearson menggunakan program IBM SPSS Statistics 22.0 for windows. 

Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Psikologi Islam angkatan 

2018 dan 2019 berjumlah 236 orang  mahasiswa. Jumlah sampel yang digunakan 

sebanyak 70 mahasiswa aktif, pengambilan sampel menggunakan teknik 

probability sampling.  

 Berdasarkan hasil penelitian didapatkan: 1) Hasil data intensitas 

penggunaan internet mahasiswa Jurusan Psikologi Islam untuk kategori tinggi  32 

orang dengan persentase 45,7%, pada kategori sedang 30 orang dengan persentase 

42,9% dan pada kategori rendah 8 orang dengan persentase 11,4%. 2) Hasil data 

minat belajar untuk kategori tinggi 13 orang dengan persentase 18,6%, kategorti 

sedang 49 orang  persentase 70% dan kategori rendah 8 orang dengan persentase 

11,4%. 3) Uji korelasi Pearson menunjukkan bahwa intensitas penggunaan 

internet mempunyai hubungan rendah terhadap minat belajar pada mahasiswa 

Jurusan Psikologi Islam di masa pandemi Covid-19 dengan nilai rxy = (-0,255) 

dan nilai signifikan p=0,033 (p < 0,05). Dari hasil tersebut hipotesis alternatif 

diterima. Arah hubungan dari kedua variabel adalah negatif, sehingga dapat 

diartikan bahwa semakin tinggi skor intensitas penggunaan internet maka semakin 

rendah skor minat belajar begitu juga sebaliknya. 




