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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui google form yang dibagikan 

secara acak kepada dosen dan mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang di total 9 fakultas dengan tingkat pengembalian kuesioner sebanyak 

387 responden dan seluruhnya dapat dijadikan sampel pada penelitian ini. 

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif Karakteristik Responden 

Responden yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah dosen dan 

mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sebanyak 387 

responden dengan karakteristik yang diklasifikasikan menurut fakultas, jenis 

kelamin, umur, status, dan pengalaman yang akan dijelaskan pada bagian 

berikutnya. 

4.1.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Fakultas 

Tabel 4. 1 
Karakteristik Responden Berdasarkan Fakultas 

No. Fakultas 
Frekuensi 

Persentase 
Mahasiswa Dosen Total 

1. F.AD 31 5 36 9,3% 

2. F.BS 36 6 42 10,9% 

3. F.EB 68 7 75 19,4% 

4. F.HK 30 5 35 9% 

5. F.IK 41 5 46 11,9% 
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6. F.K 28 6 34 8,8% 

7. F.Psi 35 7 42 10,9% 

8. F.T 34 5 39 10,1% 

9. F.TP 33 5 38 9,8% 

Total 336 51 387 100% 

Sumber : Data Primer diolah (2021) 

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner yang ditampilkan pada 

Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan 

fakultas didominasi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan total 75 

responden. Secara keseluruhan, tiap fakultas telah memenuhi jumlah minimal 

30 responden setiap fakultas (sub kagetori), hal ini sesuai dengan estimasi 

sampel yaitu minimal sebanyak 30 responden untuk penelitian dengan sub 

kategori (Roscoe, 1975; Ruseffendi dan Sanusi, 1994) yang diharapkan dari 

penelitian ini. 

4.1.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4. 2  

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1. Laki-Laki 155 40,1% 

2. Perempuan 232 59,9% 

 Total 387 100% 

Sumber : Data Primer diolah (2021) 

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner yang ditampilkan pada 

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis 
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kelamin didominasi oleh responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 

232 responden (59,9%), dan responden berjenis kelamin laki-laki sebesar 155 

responden (40,1%). 

4.1.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Deskripsi persebaran responden berdasarkan usia dilakukan dengan 

mengelompokkan responden dalam interval usia tertentu dengan menggunakan 

rumus Struges (Sugiyono, 2016:64) sebagai berikut : 

1. Menentukan Range 

Range = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 

Range = 65-18 

Range = 47 

2. Banyaknya Kelas 

K = 1+3,3 log n  

K = 1+3,3 log 387 

K = 9,54 dibulatkan menjadi 10 

3. Panjang Kelas 

Panjang Kelas (i) = Range/Banyak Kelas 

        = 47 / 10 

        = 4,7 dibulatkan menjadi 5 
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Tabel 4. 3  

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

No. Rentang Umur (Tahun) Frekuensi Persentase 

1. 18-22 327 84,5% 

2. 23-27 13 3,4% 

3. 28-32 10 2,6% 

4. 33-37 0 0% 

5. 38-42 2 0,5% 

6. 43-47 12 3,1% 

7. 48-52 8 2,1% 

8. 53-57 4 1% 

9. 58-62 8 2,1% 

10. 63-68 3 0,8% 

 Total 387 100% 

Sumber : Data Primer diolah (2021) 

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner yang ditampilkan pada 

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan 

umur didominasi oleh responden dengan rentang umur 18-22 tahun sebanyak 

327 responden (84,5%). 

4.1.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Status 

Tabel 4. 4  

Karakteristik Responden Berdasarkan Status 

No. Status Frekuensi Persentase 

1. Dosen 51 13,2% 

2. Mahasiswa 336 86,8% 

 Total 387 100% 

Sumber : Data Primer diolah (2021) 
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Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner yang ditampilkan pada 

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan 

status didominasi oleh responden dengan status sebagai mahasiswa yaitu 

sebanyak 336 responden (86,8%). 

4.1.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif  

Analisis statistik deskriptif yang akan diperiksa pada bagian ini meliputi 

statistik deskriptif variabel penelitian yang akan ditampikan pada tabel 4.5 

dibawah ini dan statistik deskriptif compare means berdasarkan karakteristik 

responden yang terdiri dari fakultas, jenis kelamin, umur, dan status yang akan 

ditampilkan pada bagian selanjutnya. 

Tabel 4. 5 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Variabel N Min Max Mean St. Deviasi 

Niat Penggunaan 387 3 15 11,5 2,4 

Ekspektasi Kinerja 387 4 20 15,5 2,7 

Ekspektasi Usaha 387 7 20 15,4 2,5 

Pengaruh Sosial 387 5 15 11,0 2,1 

Kondisi Pendukung 387 11 20 16,0 2,1 

Nilai Harga 387 3 15 11,8 1,8 

Motivasi Hedonis 387 6 15 11,6 2,0 

Kebiasan 387 4 20 14,2 3,3 

Sumber : Data primer diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa seluruh variabel 

penelitian (niat penggunaan, ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh 
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sosial, kondisi pendukung, nilai harga, motivasi hedonis, dan kebiasaan) 

memiliki nilai standar devisiasi yang lebih kecil daripada nilai mean. Artinya, 

data yang diperoleh melalui kuesioner pada penelitian ini menunjukkan data 

yang baik namun kurang bervariasi.  

4.1.2.1 Compare Means Berdasarkan Fakultas 

Hasil analisis statistik deskriptif compare means karakteristik responden 

berdasarkan fakultas akan diuraikan kedalam 9 kelompok, yang diuraikan pada 

tabel 4.6 dibawah ini : 

Tabel 4. 6 
Compare Means Berdasarkan Fakultas 

Variabel 
F.AD F.HK F.EB F.IK F.Psi F.T F.BS F.TP F.K 

Sig. 
Mean 

NP 3,69 3,60 3,46 4,29 3,84 3,83 4,17 3,82 4,01 0,001 

EK 3,73 3,81 3,86 4,17 3,78 3,72 4,01 3,80 4,01 0,217 

EU 3,56 3,64 3,85 4,18 3,71 3,79 4,02 3,74 3,94 0,012 

PS 3,75 3,54 3,42 4,09 3,64 3,61 3,94 3.45 3,76 0,066 

KP 3,70 4,04 3,97 4,11 3,48 3,81 4,04 3,86 3,90 0,021 

NH 3,93 4,11 3,66 3,84 3,97 3,69 3,63 3,62 4,09 0,026 

MH 3,93 3,95 3,91 3,98 3,74 3,73 4,01 3,87 4,13 0,278 

K 3,29 3,48 3,20 3,77 3,14 3,61 3,84 3,66 3,71 0,007 

Sumber : Data primer diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat disimpulakan bahwa persepsi dosen 

dan mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata berdasarkan fakultas terkait 

niat penggunaan, ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, kondisi pendukung, nilai 

harga, motivasi hedonis, dan kebiasaan dalam konteks penggunaan cyber 
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learning secara keseluruhan masuk ke dalam kategori sedang s.d sangat tinggi, 

hal ini memberikan gambaran bahwa persepsi terkait variabel tersebut dapat 

dikatakan cukup baik hingga sangat baik. 

 Nilai mean tertinggi untuk variabel niat penggunaan, ekpektasi kinerja, 

ekspektasi usaha, pengaruh sosial dan kondisi pendukung diperoleh Fakultas 

Ilmu Komputer. Nilai mean tertinggi untuk variabel nilai harga diperoleh 

Fakultas Hukum dan Komunikasi. Nilai mean tertinggi untuk motivasi hedonis 

diperoleh Fakultas Kedokteran, dan nilai mean tertinggi untuk variabel 

kebiasaan diperoleh Fakultas Bahasa dan Seni. Secara keseluruhan, terdapat 

perbedaan yang signifikan antar fakultas, atau memiliki nilai yang tidak 

berimbang karena sebagian besar memiliki nilai signifikansinya < 0.05. Artinya 

seluruh variabel yang diperiksa untuk karakteristik berdasarkan fakultas 

terdapat perbedaan yang signifikan. 

4.1.2.2 Compare Means Berdasarkan Jenis Kelamin 

Hasil analisis statistik deskriptif compare means karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin akan diuraikan kedalam 2 kelompok, yaitu jenis 

kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki, yang diuraikan pada tabel 4.7 

dibawah ini : 

Tabel 4. 7 

Compare Means Berdasarkan Jenis Kelamin 

Variabel 
Laki-Laki Perempuan 

Sig. 
Mean 
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Niat Penggunaan 3,76 3,87 0,394 

Ekspektasi Kinerja 3,90 3,88 0,667 

Ekspektasi Usaha 3,83 3,86 0,738 

Pengaruh Sosial 3,72 3,66 0,547 

Kondisi Pendukung 3,95 3,85 0,424 

Nilai Harga 3,82 3,80 0,549 

Motivasi Hedonis 3,86 3,96 0,270 

Kebiasan 3,48 3,52 0,667 

Sumber : Data primer diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa persepsi dan dosen 

mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata berdasarkan jenis kelamin terkait 

niat penggunaan, ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, kondisi 

pendukung, nilai harga, motivasi hedonis, dan kebiasaan dalam konteks 

penggunaan cyber learning secara keseluruhan masuk ke dalam kategori sedang 

s.d sangat tinggi, hal ini memberikan gambaran bahwa persepsi terkait variabel 

tersebut dapat dikatakan cukup baik hingga sangat baik. 

Nilai mean tertinggi untuk variabel niat penggunaan, ekspektasi usaha, 

motivasi hedonis pada responden yang berjenis kelamin perempuan, Sedangkan 

nilai mean untuk variabel ekspektasi kinerja, pengaruh sosial, kondisi 

pendukung, dan nilai harga dan, pengaruh sosial pada responden yang berjenis 

kelamin laki-laki.  

Secara keseluruhan, antara laki-laki dan perempuan tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan, atau memiliki nilai yang berimbang, karena 

memiliki nilai signifikansinya > 0.05, artinya seluruh variabel yang diperiksa 
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untuk karakteristik berdasarkan jenis kelamin tidak ada perbedaan yang 

signifikan. 

4.1.2.3 Compare Means Berdasarkan Umur 

Hasil analisis statistik deskriptif compare means karakteristik responden 

berdasarkan umur akan diuraikan kedalam 9 interval umur (tahun), yang 

diuraikan pada tabel 4.8 dibawah ini : 

Tabel 4. 8 
Compare Means Berdasarkan Umur 

Variabel 

Interval Umur (Tahun) 

Sig 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-58 

Mean 

NP 3,85 3,59 3,97  4,00 4,08 3,88 3,25 3,50 2,67 0,217 

EK 3,88 4,12 3,95  4,13 4,10 4,13 3,44 3,37 3,33 0,417 

EU 3,85 3,96 4,03  3,00 3,85 3,84 3,38 3,69 3,42 0,460 

PS 3,72 3,77 3,47  3,00 3,64 3,50 3,00 3,21 3,22 0,376 

KP 3,90 4,06 3,98  4,13 3,98 4,06 3,38 3,31 3,42 0,433 

NH 3,81 3,95 3,80  3,33 4,00 3,75 3,75 3,46 3,56 0,662 

MH 3,93 4,05 3,87  4,33 3,78 3,96 3,50 3,67 3,44 0,639 

K 3,53 3,42 3,75  4,00 3,54 3,38 2,94 2,94 2,58 0,259 

Sumber : Data primer diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa persepsi dosen dan 

mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata terkait ekspektasi kinerja, 

ekspektasi usaha, pengaruh sosial, kondisi pendukung, nilai harga, motivasi 

hedonis dan kebiasaan dalam konteks penggunaan cyber learning secara 

keseluruhan masuk ke dalam kategori sedang s.d sangat tinggi, hal ini 

memberikan gambaran bahwa persepsi terkait variabel tersebut dapat dikatakan 
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cukup baik hingga sangat baik.  

 Nilai mean tertinggi pada variabel kondisi pendukung, motivasi hedonis, 

dan kebiasaan diperoleh responden interval umur 38-42 tahun, ekspektasi 

kinerja pada responden 38-42 tahun dan 48-52 tahun, niat penggunaan, dan nilai 

harga pada responden interval umur 43-47 tahun, ekspektasi usaha pada 

responden interval umur 28-32 tahun, dan variabel pengaruh sosial pada 

responden interval 23-27 tahun.  

Secara keseluruhan, antar interval umur (tahun) tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan, atau memiliki nilai yang berimbang karena memiliki nilai 

signifikansinya > 0.05. Artinya seluruh variabel yang diperiksa untuk 

karakteristik berdasarkan umur tidak ada perbedaan yang signifikan. 

4.1.2.4 Compare Means Berdasarkan Status 

  Tabel 4. 9 

Compare Means Berdasarkan Status 

Variabel 
Dosen Mahasiswa 

Sig. 
Mean 

Niat Penggunaan 3,75 3,84 0,667 

Ekspektasi Kinerja 3,96 3,88 0,535 

Ekspektasi Usaha 3,81 3,85 0,789 

Pengaruh Sosial 3,44 3,72 0,091 

Kondisi Pendukung 3,80 3,91 0,458 

Nilai Harga 3,78 3,81 0,660 

Motivasi Hedonis 3,85 3,93 0,565 

Kebiasan 3,36 3,53 0,246 

Sumber : Data primer diolah (2021) 
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Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui bahwa persepsi dosen dan 

mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata berdasarkan status terkait niat 

penggunaan, ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, kondisi 

pendukung, nilai harga, motivasi hedonis, dan kebiasaan dalam konteks 

penggunaan cyber learning secara keseluruhan masuk ke dalam kategori sedang 

s.d sangat tinggi, hal ini memberikan gambaran bahwa persepsi terkait variabel 

tersebut dapat dikatakan cukup baik hingga sangat baik.  

 Nilai mean tertinggi pada variabel niat penggunaan, ekspektasi usaha, 

pengaruh sosial, kondisi pendukung, nilai harga, motivasi hedonis, dan 

kebiasaan diperoleh responden dengan status sebagai mahasiswa, dan nilai 

mean tertinggi pada variabel ekpektasi kinerja diperoleh responden dengan 

status sebagai dosen. Secara keseluruhan, antara dosen dan mahasiswa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan, atau memiliki nilai yang berimbang karena 

memiliki nilai signifikansinya > 0.05. Artinya seluruh variabel yang diperiksa 

untuk karakteristik berdasarkan umur tidak ada perbedaan yang signifikan. 

4.2 Hasil Pengujian 

4.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menguji bahwa suatu alat yang digunakan 

dalam penelitian dapat benar-benar mengukur apa yang akan diukur (Sugiyono, 

2016:121). Instrumen dikatakan valid jika nilai signifikansi dari skor butir 

instrumen (Sig two tailed) < 0,05. Sebaliknya, apabila diperoleh signifikansi 
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(Sig. two tailed) > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa instrumen tidak valid. Uji 

validitas juga dapat dilakukan dengan membandingkan rhitung dengan rtabel. Jika 

rhitung lebih besar dari rtabel dan nilai positif maka butir pernyataan atau indikator 

tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2016:53). rtabel untuk penelitian ini diperoleh 

sebesar 0.0997. Berikut tabel 4.10 merupakan hasil pengujian uji validitas 

instrumen dengan menggunakan sampel keseluruhan sebanyak 387 responden. 

Tabel 4. 10 
Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Item 

Pernyataan 
Nilai r hitung Nilai r tabel Keterangan 

Ekspektasi 

Kinerja (EK) 

EK.1 0.713 

0,0997 Valid 
EK.2 0.804 

EK.3 0.786 

EK.4 0.788 

Ekspektasi 

Usaha (EU) 

EU.1 0.705 

0,0997 Valid 
EU.2 0.798 

EU.3 0.750 

EU.4 0.711 

Pengaruh 

Sosial (PS) 

PS.1 0.806 

0,0997 Valid PS.2 0.820 

PS.3 0.770 

Kondisi 

Pendukung 

(KP) 

KP.1 0.707 

0,0997 Valid 
KP.2 0.737 

KP.3 0.752 

KP.4 0.708 

Nilai Harga 

(NH) 

NH.1 0.789 

0,0997 Valid NH.2 0.823 

NH.3 0.767 

Motivasi 

Hedonis 

(MH) 

MH.1 0.783 

0,0997 Valid MH.2 0.769 

MH.3 0.820 

Kebiasaan (K) 

K.1 0.787 

0,0997 Valid 
K.2 0.827 

K.3 0.783 

K.4 0.765 

Niat NP.1 0.879 0,0997 Valid 
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Penggunaan 

(NP) 

NP.2 0.866 

NP.3 0.837 

Sumber : Data Primer diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat diketahui bahwa hasil uji validitas 

untuk kelayakan instrumen dari item pernyataan untuk setiap variabel memiliki 

nilai rhitung lebih besar daripada nilai rtabel, sehingga semua item pernyataan 

untuk setiap variabel ini dapat digunakan sebagai instrumen penelitian dan 

dinyatakan valid. 

4.2.2 Uji Reliabilitas 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 

2016:47). Pengukuran data menggunakan IBM SPSS 23 dengan cara melihat 

pada nilai Cronbanch Alpha (a) > 0.70 (Ghozali, 2016:48). Berikut tabel 4.11 

merupakan hasil pengujian uji reliabilitas instrumen penelitian dengan 

menggunakan sampel keseluruhan sebanyak 387 responden. 

Tabel 4. 11 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Variabel Penelitian 
Cronbach’s 

Alpha 

Composite 

Reliability 
Keterangan 

Ekspektasi Kinerja (EK) 0,775 0,70 Reliabel 

Ekspektasi Usaha (EU) 0,727 0,70 Reliabel 

Pengaruh Sosial (PS) 0,717 0,70 Reliabel 

Kondisi Pendukung (KP) 0,704 0,70 Reliabel 

Nilai Harga (NH) 0,709 0,70 Reliabel 

Motivasi Hedonis (MH) 0,704 0,70 Reliabel 

Kebiasaan (K) 0,804 0,70 Reliabel 
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Niat Penggunaan (NP) 0,825 0,70 Reliabel 

Sumber : Data Primer diolah (2021) 

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas dapat diketahui bahwa hasil uji reliabilitas 

untuk kelayakan instrumen dari setiap variabel memiliki nilai Cronbach’s 

Alpha (α) > 0.70, sehingga instrumen dari setiap variabel tersebut dapat 

dijadikan sebagai instrumen penelitian ini dan dapat dikatakan reliabel. 

4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

Dalam asumsi klasik terdapat beberapa pengujian yang harus dilakukan, 

yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. 

4.2.3.1 Uji Normalitas 

Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan analisis grafik propability 

plot dan uji one-sample kolmogorov-smirnov untuk melihat data apakah 

berdistribusi normal atau tidak. Berikut hasil analisis uji one-sample 

kolmogorov-smirnov untuk penelitian ini: 

1. Analisis statistik menggunakan non-parametric test One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov, dengan dasar pengembilan keputusan apabila nilai 

signifikansi lebih besar dari (α 0,05), maka data berdistribusi normal dan 

apabila nilai signifikansi lebih kecil dari (α 0,05) maka data tidak 

berdistribusi normal. (Ghozali, 2016:156).  

Tabel 4. 12 
Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov 
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Sumber : Output SPSS (2021) 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat diketahui bahwa hasil analisis statistic 

non-parametric test one-sample kolmogorov-smirnov untuk normalitas 

mempunyai nilai signifikansi (monte carlo sig) > 0.05 yaitu sebesar 0.114, 

sehingga dapat dipastikan bahwa data secara keseluruhan berdistribusi secara 

normal dan memenuhi asumsi normalitas. 

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai Variance 

Inflation Factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen 

yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai yang 

umum digunakan untuk menunjukkan tidak adanya multikolinieritas adalah 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 387 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .01504976 

Most Extreme Differences Absolute .060 

Positive .037 

Negative -.060 

Test Statistic .060 

Asymp. Sig. (2-tailed) .002c 

Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. .114d 

99% Confidence Interval Lower Bound .106 

Upper Bound .122 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 
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nilai tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2016:103). 

Berikut tabel 4.13 yang menampilkan hasil uji multikolinearitas untuk 

penelitian ini : 

Tabel 4. 13 

Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -1.565 .878  -1.783 .075   

EK .289 .041 .321 7.113 .000 .686 1.459 

EU .074 .042 .076 1.750 .081 .749 1.335 

PS .134 .048 .120 2.777 .006 .749 1.334 

KP .038 .039 .039 .991 .322 .885 1.130 

NH .087 .046 .074 1.883 .061 .893 1.120 

MH .056 .057 .043 .986 .325 .734 1.363 

K .262 .037 .316 7.142 .000 .715 1.398 

a. Dependent Variable: NP 

Sumber : Output SPSS (2021) 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.13 menunjukkan 

bahwa setiap variabel independen mempunyai nilai tolerance > 0.10  dan VIF < 

10 yaitu variabel ekspektasi kinerja (tolerance : 0.686; VIF : 1.459), variabel 

ekspektasi usaha (tolerance : 0.749; VIF : 1.335, variabel pengaruh sosial 

(tolerance : 0.749; VIF : 1.334); variabel kondisi pendukung (tolerance : 0.885; 

VIF : 1.130), variabel nilai harga (tolerance : 0.893; VIF : 1.120), variabel 

motivasi hedonis (tolerance : 0.734; VIF : 1.363), dan variabel kebiasaan 

(tolerance : 0.715; VIF : 1.398), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
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independen dalam penelitian ini tidak terjadi adanya multikolinearitas. 

4.2.3.3 Uji Heterokedastisitas 

Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas (Ghozali, 2016:134). Pada penelitian ini menggunakan 

analisis uji glejser untuk mengukur heterokedastisitas. Berikut tabel 4.14 

merupakan hasil uji glejser untuk penelitian ini : 

Tabel 4. 14 

Hasil Uji Glejser 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.668 .528  3.159 .002 

EK_B -1.575 2.674 -.082 -.589 .556 

EU_B 3.752 2.996 .199 1.252 .211 

PS_B 3.814 3.372 .142 1.131 .259 

KP_B -.723 2.614 -.039 -.276 .782 

NH_B -5.344 9.934 -.085 -.538 .591 

MH_B -.778 3.931 -.030 -.198 .843 

K_B -2.145 2.546 -.097 -.843 .400 

a. Dependent Variable: ABS_RES3 

Sumber : Data primer diolah (2021) 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi > α 0.05, 

artinya secara statistik variabel independen tidak memengaruhi variabel 

dependen nilai residual absolut (AbsRes). Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model yang 
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diajukan layak digunakan untuk memprediksi variabel niat penggunaan cyber 

learning berdasarkan masukan ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh 

sosial, kondisi pendukung, nilai harga, motivasi hedonis, dan kebiasaan. 

4.2.4 Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit) 

4.2.4.1 Uji Signifikansi Paramenter Simultan (Uji Statistik F) 

Untuk menguji kelayakan model dengan uji statistik F menggunakan 

kriteria pengambilan keputusan ditunjukkan oleh nilai signifikansi F < 0,05. 

Tabel 4. 15 
Hasil Uji Signifikansi Paramater Simultan (Uji Statistik F) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1048.044 7 149.721 48.151 .000b 

Residual 1178.472 379 3.109   

Total 2226.517 386    

a. Dependent Variable: NP 

b. Predictors: (Constant), K, KP, NH, EU, MH, PS, EK 

Sumber : Data Primer diolah (2021) 

Dari uji ANOVA atau F test didapat nilai F hitung sebesar 48.151 dengan 

probabilitas (α 0.000), untuk itu karena F hitung > F tabel (48.151 > 2.122) dan 

nilai signifikansi lebih kecil daripada (α 0.05), maka model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi niat penggunaan cyber learning pada dosen dan 

mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata, atau dapat dikatakan bahwa 

ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, kondisi pendukung, nilai 

harga, motivasi hedonis, dan kebiasaan secara bersama memengaruhi niat 
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pengunaan cyber learning. 

4.2.4.2 Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai Adjusted R2 

yang mendekati nilai nol mempunyai arti bahwa kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas, sebaliknya nilai 

Adjusted R2 yang mendekati nilai satu mempunyai arti bahwa variabel 

independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel dependen (Ghozali, 2016:95). Berikut tabel 4.16 hasil uji analisis untuk 

koefisien determinasi pada penelitian ini: 

Tabel 4. 16 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .686a .471 .461 1.763 

a. Predictors: (Constant), K, KP, NH, EU, MH, PS, EK 

b. Dependent Variable: NP 

Sumber: Output SPPS (2021) 

Berdasarkan tampilan output SPSS, model summary besarnya adjusted R2 

adalah 0.461, hal ini berarti bahwa 46,1% variasi niat penggunaan cyber 

learning dapat dijelaskan oleh variasi dari ke tujuh variabel independen 

(ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, kondisi pendukung, nilai 

harga, motivasi hedonis, dan kebiasaan), sedangkan sisanya (100%-46,1% = 

53,9%) dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. 
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4.2.5 Uji Hipotesis 

4.2.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji statistik t adalah sebagai berikut : 

1. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima.  

2. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak. 

Tabel 4. 17  

Hasil Uji Signifikansi Paramater Individual (Uji Statistik t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.565 .878  -1.783 .075 

EK .289 .041 .321 7.113 .000 

EU .074 .042 .076 1.750 .081 

PS .134 .048 .120 2.777 .006 

KP .038 .039 .039 .991 .322 

NH .087 .046 .074 1.883 .061 

MH .056 .057 .043 .986 .325 

K .262 .037 .316 7.142 .000 

a. Dependent Variable: NP 

Sumber : Output SPSS (2021) 

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada nilai t-statistic, dan atau nilai 

signifikansi yang di tampilkan pada tabel 4.17 diatas. Berikut penjelasan terkait 

dengan hasil uji hipotesis (uji statistik t) : 

1. Ekspektasi Kinerja pada Niat Penggunaan Cyber Learning 

Hasil perhitungan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) 
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dengan menggunakan program SPSS Versi 23, pada variabel ekspektasi kinerja 

diperoleh nilai signifikansi (α) 0.000 (< 0.05), artinya hipotesis 1 yang 

menyatakan bahwa ekspektasi kinerja berpengaruh signifikan terhadap niat 

penggunaan cyber learning dapat diterima. 

2. Ekspektasi Usaha pada Niat Penggunaan Cyber Learning 

Hasil perhitungan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) 

dengan menggunakan program SPSS Versi 23, pada variabel ekspektasi usaha 

diperoleh nilai signifikansi (α) 0.081 (> 0.05), artinya hipotesis 2 yang 

menyatakan bahwa ekspektasi usaha berpengaruh signifikan terhadap niat 

penggunaan cyber learning ditolak. 

3. Pengaruh Sosial pada Niat Penggunaan Cyber Learning 

Hasil perhitungan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) 

dengan menggunakan program SPSS Versi 23, pada variabel pengaruh sosial 

diperoleh nilai signifikansi (α) 0.006 (< 0.05), artinya hipotesis 3 yang 

menyatakan bahwa pengaruh sosial berpengaruh signifikan terhadap niat 

penggunaan cyber learning diterima. 

4. Kondisi Pendukung pada Niat Penggunaan Cyber Learning 

Hasil perhitungan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) 

dengan menggunakan program SPSS Versi 23, pada variabel kondisi 

pendukung diperoleh nilai signifikansi (α) 0.322 (> 0.05), artinya hipotesis 4 

yang menyatakan bahwa kondisi pendukung berpengaruh signifikan terhadap 

niat penggunaan cyber learning ditolak. 
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5. Nilai Harga pada Niat Penggunaan Cyber Learning 

Hasil perhitungan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) 

dengan menggunakan program SPSS Versi 23, pada variabel nilai harga 

diperoleh nilai signifikansi (α) 0.061 (> 0.05), artinya hipotesis 5 yang 

menyatakan bahwa nilai harga berpengaruh signifikan terhadap niat 

penggunaan cyber learning ditolak. 

6. Motivasi Hedonis pada Niat Penggunaan Cyber Learning 

Hasil perhitungan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) 

dengan menggunakan program SPSS Versi 23, pada variabel motivasi hedonis 

diperoleh nilai signifikansi (α) 0.325 (> 0.05), artinya hipotesis 6 yang 

menyatakan bahwa motivasi hedonis berpengaruh signifikan terhadap niat 

penggunaan cyber learning ditolak. 

7. Kebiasaan pada Niat Penggunaan Cyber Learning 

Hasil perhitungan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) 

dengan menggunakan program SPSS Versi 23, pada variabel kebiasaan 

diperoleh nilai signifikansi (α) 0.000 (< 0.05), artinya hipotesis 7 yang 

menyatakan bahwa kebiasaan berpengaruh signifikan terhadap niat penggunaan 

cyber learning diterima. 

4.3 Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan software IBM SPSS 

versi 23 menunjukkan bahwa variabel ekspektasi kinerja, pengaruh sosial dan 

kebiasaan berpengaruh signifikan pada niat penggunaan cyber learning pada 
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dosen dan mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Sedangkan 

variabel ekspektasi usaha, kondisi pendukung, nilai harga dan motivasi hedonis 

tidak berpengaruh signifikan pada niat penggunaan cyber learning pada dosen 

dan mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranta Semarang. 

Ekspektasi kinerja pada konteks penelitian ini merupakan suatu persepsi 

yang menggambarkan tingkat keyakinan dosen dan mahasiswa Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang untuk menggunakan teknologi berbasis cyber 

learning, apakah teknologi tersebut dapat membantu untuk memaksimalkan 

kinerjanya dalam memberikan materi dan tugas bagi dosen, serta mengerjakan 

ujian/tugas bagi mahasiswa. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas, 

memberikan gambaran bahwa ketika tingkat keyakinan yang dirasakan dosen 

dan mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang meningkat, 

ditandai dengan adanya persepsi bahwa cyber learning membantu untuk 

memaksimalkan kinerja maka secara signifikan juga meningkatkan niat 

penggunanya terhadap teknologi cyber learning tersebut sebesar 28,9% (nilai 

unstandardized coefficience (β) : 0,289). 

Menurut Widnyana & Yadnyana (2015) seseorang yang merasa 

pekerjaanya dipermudah ketika menggunakan suatu sistem akan memiliki niat 

untuk memanfaatkan sistem tersebut dan menggunakannya secara 

berkelanjutan. Perilaku penggunaan teknologi dapat tercermin dari sejauh mana 

sebuah sistem membantu dalam peningkatan kinerja secara individual (Ardana 

& Putra, 2018). Jika suatu teknologi atau sistem dapat memberikan manfaat dan 
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dapat menyelesaikan suatu tugas/pekerjaan sesuai ekspektasi, maka artinya 

sistem tersebut memberikan dampak positif bagi penggunanya. Hasil penelitian 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widnyana & Yadnyana 

(2015); Jati & Laksito (2012); Syaukani et al. (2013); dan  Venkatesh et al. 

(2003) yang mengungkapkan bahwa performance expectancy (ekspektasi 

kinerja) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention 

(niat penggunaan). 

Menurut Venkatesh et al., (2012) pengaruh sosial didefinisikan sejauh 

mana pengguna teknologi tertentu memberikan pengaruhnya kepada orang lain 

untuk menggunakan teknologi yang sama. Pengaruh sosial mencerminkan 

dampak keyakinan orang lain (rekan, instruktur, dan teman) tentang niat 

individu atau perilaku penggunaan sebuah sistem (Ain et al., 2016). Pengaruh 

sosial merupakan persepsi yang dirasakan oleh dosen dan mahasiswa 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang terkait adanya pengaruh yang 

mendorong niat mereka dalam penggunaan cyber learning termasuk adanya 

keharusan atau perintah dari universitas.  

Pada konteks penelitian ini pengaruh sosial telah dipersepsikan baik 

sehingga akan meningkatkan niat penggunaan cyber learning sebesar 13,4% 

(nilai unstandarized coefficience (β): 0.134), artinya ada pengaruh sosial yang 

cukup yang dapat membentuk niat dosen dan mahasiswa untuk menggunakan 

cyber learning, pengaruh sosial tersebut dapat muncul karena adanya pengaruh 

orang lain atas apa yang mereka yakini dan percaya. Hasil penelitian ini sesuai 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh (Venkatesh et al., 2003 ; Widnyana & 

Yadnyana, 2015) yang menunjukkan social influence (pengaruh sosial) 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention. 

Kebiasaan yang telah dimiliki akan memberikan dorongan kepada dosen 

dan mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk 

memanfaatkan sebuah teknologi yang memiliki karakteristik yang sama yaitu 

sistem e-learning. Fenomena tentang ini kebiasaan memberikan sumbangan 

pengaruh yang lebih besar dibandingkan pengaruh yang lain. Kebiasaan dapat 

berupa dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri, orang lain ataupun 

dikarenakan adanya mandatory  atau sebuah keharusan semakin sering dosen 

dan mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang memanfaatkan 

sebuah teknologi dengan karakteristik yang sama maka akan secara signifikan 

juga meningkatkan niat penggunaannya terhadap cyber learning sebesar 26,2% 

(nilai standardized coefficience (β) : 0.262). 

Menurut Pertiwi & Ariyanto (2017) kebiasaan merupakan kecenderungan 

yang secara otomatis membentuk perilaku seseorang dikarenakan adanya 

pembelajaran yang sebelumnya didapatkan, kebiasaan konsumen  pada 

penggunaan teknologi secara individual akan berbeda sesuai dengan 

karakteristik lingkungannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Harsono dan Suryana (2014); Christiono dan Tambotoh (2014); 

Pertiwi & Ariyanto (2017) mengungkapkan bahwa habit (kebiasaan) memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention (niat 
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penggunaan). 

Ekspektasi usaha merupakan persepsi yang menggambarkan tingkat 

kemudahan yang dirasakan ketika menggunakan cyber learning baik dari tools, 

tampilan, ataupun pengoperasionalan. Menurut Widnyana & Yadnyana, (2015) 

persepsi tingkat kepercayaan seseorang atas kemudahan sebuah sistem 

umumnya mendorong peningkatan niat penggunaan sistem secara 

berkelanjutan. Kemudahan dalam pemakaian sebuah teknologi atau sistem 

informasi akan menimbulkan perasaan nyaman dalam diri penggunanya. 

Persepsi tingkat kemudahan tersebut tentunya harus dibarengi dengan adanya 

panduan, fitur/tools yang lengkap, jelas, dan mudah dimengerti serta mudah 

dioperasionalkan. Pada kasus penelitian ini meskipun persepsi kemudahan ini 

telah dipersepsikan dengan baik, maka belum tentu niat penggunaan cyber 

learning meningkat, jika meningkat maka besaran peningkatannya hanya 

sebesar 7,4% (nilai unstandardized coefficience (β): 0.074). 

Hal ini diperkuat dengan hasil analisis deskriptif compare means secara 

keseluruhan, yaitu berdasarkan jenis kelamin, umur, dan status menunjukkan 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan, namun berbeda dengan hasil compare 

means berdasarkan fakultas yang menunjukkan nilai yang tidak signifikan yaitu 

sebesar 0.012, dengan nilai means terendah diperoleh dari Fakultas Arsitektur 

dan Desain yaitu sebesar 3.54. Nilai means ini berarti bahwa jawaban 

responden pada Fakultas Arsitektur dan Desain memiliki jawaban dengan 

kategori “sedang” atau tidak memberikan jawaban yang pasti atas pernyataan 
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yang diajukan. Hal tersebut diduga menjadi penyebab pengaruh ekspektasi 

usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap niat penggunaan cyber learning. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani 

(2019) ; Jati & Laksito, (2012) ; Andrianto (2020)  bahwa effort expectancy 

(ekspektasi usaha) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap behaviorial 

intention. 

Menurut Venkatesh et al. (2012) kondisi pendukung merupakan aspek 

yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya yang cukup dan dukungan 

bagi individu untuk menggunakan sebuah teknologi, dalam konteks penelitian 

ini kondisi pendukung merupakan persepsi dosen dan mahasiswa  Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang ketika tersedia fasilitas seperti akses internet 

(signal/kuota), laptop/handphone ketika menggunakan cyber learning. Persepsi 

kondisi pendukung yang telah dipersepsikan baik oleh dosen dan mahasiswa 

belum tentu akan meningkatkan niat penggunaan cyber learning, hal ini 

memungkinkan terjadi karena tidak tersedianya salah satu sumber daya dan 

dukungan yang cukup, jika kondisi pendukung dapat meningkatkan niat 

penggunaan cyber learning maka, besar peningkatannya hanya sebesar 3,8% 

(nilai unstandardized coefficience (β):0.038). 

Hal ini diperkuat dengan hasil analisis deskriptif compare means 

compare means secara keseluruhan, yaitu berdasarkan jenis kelamin, umur, dan 

status menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan, namun berbeda 

dengan hasil compare means berdasarkan fakultas yang menunjukkan nilai 
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yang tidak signifikan yaitu sebesar 0.021, dengan nilai means terendah 

diperoleh dari Fakultas Psikologi yaitu sebesar 3.48 dengan kategori jawaban 

“sedang” atau tidak memberikan jawaban yang pasti atas pernyataan yang 

diajukan. Hal ini memungkinkan sebagian kecil responden belum 

mempersepsikan dengan baik terkait kondisi pendukung dalam membentuk niat 

penggunaan cyber learning, seperti masih ada sebagian kecil dosen dan 

mahasiswa yang kurang terampil dalam mengoperasikan cyber learning dengan 

baik. Tidak tersedianya bantuan tersebut juga dimungkinkan karena perkuliahan 

yang dilakukan secara virtual. Hal tersebut diduga menjadi penyebab kondisi 

pendukung tidak berpengaruh signifikan terhadap niat penggunaan cyber 

learning. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Cahyani (2019); Andrianto (2020) bahwa facilitating condition (kondisi 

pendukung) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap behaviorial intention. 

Persepsi ketika dosen dan mahasiswa mengeluarkan sejumlah biaya yang 

sesuai dengan manfaat yang akan diterima dalam penggunaan cyber learning, 

merupakan persepsi yang menggambarkan nilai harga. Venkatesh et al. (2012) 

mengungkapkan bahwa ketika manfaat yang dirasakan lebih besar daripada 

biaya yang dikeluarkan, maka akan memunculkan perilaku berupa kesediaan 

untuk mengadopsi teknologi tertentu. Nilai harga merupakan persepsi 

kesenjangan antara manfaat penggunaan suatu teknologi dengan tarif yang 

dikenakan dalam penggunaannya, jika hasil kesenjangan tersebut seimbang atau 

lebih besar manfaatnya, maka seseorang akan mempunyai kecenderungan untuk 
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menggunakan sebuah teknologi tertentu atau kebalikannya (Pertiwi & Ariyanto, 

2017).  

Pada konteks penelitian ini, meskipun nilai harga yang dipersepsikan baik 

oleh dosen dan mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata belum tentu akan 

meningkatkan niat penggunaan cyber learning, artinya masih ada 

kencederungan bahwa besaran biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada 

manfaat yang mereka terima ketika menggunakan cyber learning, disisi lain 

jika nilai harga yang telah dipersepsikan dengan baik mungkin saja 

meningkatkan niat penggunaan cyber learning, namun peningkatannya hanya 

sebesar 8,7% (nilai unstandardized coefficience (β) : 0.087). 

Hal ini diperkuat dengan hasil analisis deskriptif compare means secara 

keseluruhan, yaitu berdasarkan jenis kelamin, umur, dan status menunjukkan 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan, namun berbeda dengan hasil compare 

means berdasarkan fakultas yang menunjukkan nilai yang tidak signifikan yaitu 

sebesar 0.026, dengan nilai means terendah diperoleh dari Fakultas Teknik 

Pangan yaitu sebesar 3.62 dengan kategori jawaban “tinggi” atau hal ini 

menandakan bahwa terdapat kecenderungan jawaban tertentu, sehingga 

memungkinkan sebagian kecil responden belum mempersepsikan dengan baik 

terkait nilai harga dalam membentuk niat penggunaan cyber learning, seperti 

masih ada sebagian kecil dosen dan mahasiswa yang mungkin mempersepsikan 

bahwa biaya yang mereka keluarkan lebih besar daripada manfaat (kualitas) 

yang mereka terima. Hal tersebut diduga menjadi penyebab pengaruh nilai 
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harga tidak berpengaruh signifikan pada niat penggunaan cyber learning. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Cahyani (2019) 

mengungkapkan bahwa price value tidak berpengaruh signifikan terhadap 

behavioral intention.   

Kondisi dimana dosen dan mahasiswa merasakan adanya kesenangan 

ketika menggunakan cyber learning merupakan persepsi yang menggambarkan 

motivasi hedonis. Motivasi hedonis telah dikonseptualisasikan sebagai 

kenikmatan yang dirasakan dalam penelitian sistem informasi, dan telah 

ditemukan memiliki efek langsung pada niat penggunaan teknologi (Ain et al., 

2016). Peralihan sistem perkuliahan dari offline menjadi online memungkinkan 

justru membuat tingkat stress meningkat, selain itu peralihan tersebut 

berlangsung secara cepat. Pada kasus penelitian ini, persepsi motivasi hedonis 

yang telah dipersepsikan baik oleh dosen dan mahasiswa belum tentu akan 

meningkatkan niat mereka dalam penggunaan cyber learning, jika 

meningkatkan maka besar peningkatannya hanya sebesar 5,6% (nilai 

unstandardized coefficience (β): 0.056). 

Hal ini diperkuat dengan hasil analisis deskriptif compare means secara 

keseluruhan, yaitu berdasarkan fakultas, jenis kelamin, umur, dan status 

menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Namun, compare 

means berdasarkan jenis kelamin menunjukkan nilai signifikansi yang paling 

rendah diantara yang lain sebesar 0.270. Pada responden yang berjenis kelamin 

laki-laki memiliki nilai means sebesar 3.86 dengan kategori jawaban “sangat 
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tinggi”. Hal ini menandakan bahwa terdapat kecenderungan jawaban tertentu, 

sehingga memungkinkan masih ada sebagian kecil responden yang belum 

mempersepsikan dengan baik terkait motivasi hedonis dalam membentuk niat 

penggunaan cyber learning, seperti masih ada sebagian kecil dosen dan 

mahasiswa yang mungkin kurang tertarik menggunakan cyber learning 

dikarenakan faktor-faktor yang bersifat individual. Hal tersebut diduga menjadi 

penyebab pengaruh motivasi hedonis tidak signifikan terhadap niat penggunaan 

cyber learning. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Pertiwi & Ariyanto (2017); Andrianto (2020) yang menunjukkan bahwa 

hedonic motivation (motivasi hedonis) tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap behaviorial intention. 

Persentase responden yang belum mencerminkan persepsi yang baik 

dalam konteks penggunaan cyber learning yang dijabarkan pada pembahasan 

ini bukan satu-satunya tolak ukur yang dapat dijadikan alasan utama, banyak 

faktor yang diduga mengapa pada akhirnya hipotesis yang diajukan, tertolak. 

Faktor-faktor tersebut mungkin berasal dari dalam diri masing-masing 

responden atau mungkin faktor eksternal yang tidak dapat tertangkap pada 

penelitian ini. 


