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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

4.1. Karakteristik Responden 

Responden penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata yang masih aktif sampai dengan tahun 

akademik 2020/2021. Dari 342 kuesioner yang dikirim pada bulan September-

Oktober 2021, 342 kuesioner kembali dan seluruhnya dapat diolah. 

Tabel 4.1. Tabel Pengembalian Kuesioner 

Jurusan Kuesioner Kembali Kuesioner Diolah 

Akuntansi 934 136 

Manajemen 1.192 175 

Pajak 218 31 

Total 2.344 342 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

 

4.2. Gambaran Umum Responden 

Data responden yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan angkatan, IPK, 

jenis kelamin dan umur masing-masing mahasiswa. 

Tabel 4.2. Gambaran Umum dan Compare Mean Responden  

Keterangan Frek 
Mean 

ST CB GP PE PO PD PU 

Jurusan 

Akuntansi 136 3.9540 3.7893 4.2695 3.9899 3.8532 3.8306 3.8357 

Manajemen 175 3.7760 3.6438 4.0913 3.9090 3.9010 3.8859 3.8074 

Pajak 31 4.1829 3.6877 4.2477 3.8932 3.8281 3.9677 4.0432 

Sig.  0,010 0,288 0,012 0,413 0,720 0,675 0,214 

Angkatan 

2017 34 4.0782 4.0891 4.3824 4.0097 4.2156 4.1176 4.0491 

2018 110 4.0312 3.6483 4.2151 3.9635 3.7669 3.8454 3.8695 

2019 113 3.8885 3.7406 4.1237 3.9681 3.8911 3.7697 3.7638 

2020 85 3.6085 3.5800 4.1136 3.8434 3.8588 3.9414 3.8196 
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Keterangan Frek 
Mean 

ST CB GP PE PO PD PU 

Sig.  0,001 0,014 0,055 0,332 0,003 0,149 0,188 

IPK 

≤3,00 42 4.2310 4.1348 4.4519 4.2064 4.0555 4.2064 3.9681 

3,01-3,50 169 3.6174 3.5408 4.1973 3.8720 3.8995 3.8225 3.8244 

3,51-4,00 131 4.1158 3.7808 4.0609 3.9418 3.7866 3.8269 3.8192 

Sig.  0,000 0,000 0,000 0,003 0,037 0,021 0,438 

Jenis 

Kelamin 

L 123 3.7264 3.6315 4.1409 3.8511 3.8293 3.8509 3.8429 

P 219 3.9720 3.7473 4.1962 3.9896 3.9012 3.8828 3.8384 

Sig.  0,005 0,204 0,369 0,030 0,301 0,735 0,954 

Umur 

18 12 3.4450 3.4983 4.0550 3.7508 3.9158 3.7783 3.9158 

19 76 3.6543 3.5568 4.0655 3.8599 3.7939 3.9255 3.8551 

20 113 3.9061 3.7288 4.1681 3.9856 3.8380 3.8226 3.7285 

21 101 3.9711 3.6930 4.1914 3.9307 3.8519 3.8716 3.8647 

22 26 4.0646 3.9238 4.4746 4.0519 4.1542 3.7819 4.1412 

23 14 4.3564 4.1907 4.2850 4.0229 4.2364 4.2143 3.8571 

Sig.  0,002 0,062 0,032 0,431 0,032 0,625 0,143 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

Responden dari jurusan akuntansi ada 136 orang; manajemen ada 175 

orang; dan pajak ada 31 orang. Hal ini menunjukkan mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata yang menjadi responden lebih 

banyak dari jurusan manajemen. Responden dari angkatan 2017 ada 34 orang; 2018 

ada 110 orang; 2019 ada 113 orang; dan 2020 ada 85 orang. Hal ini menunjukkan 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata yang 

menjadi responden lebih banyak dari angkatan 2019. Responden dari IPK ≤3,00 

ada 42 orang; 3,01-3,50 ada 169 orang; dan 3,51-4,00 ada 131 orang. Hal ini 

menunjukkan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata yang menjadi responden lebih banyak dari IPK 3,01-3,50. 

Responden dari jenis kelamin laki-laki ada 123 orang; dan perempuan ada 219 

orang. Hal ini menunjukkan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata yang menjadi responden lebih banyak dari jenis kelamin 
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perempuan. Responden dari usia 18 ada 12 orang; 19 ada 76 orang; 20 ada 113 

orang; 21 ada 101 orang; 22 ada 26 orang; dan 23 ada 14 orang. Hal ini 

menunjukkan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata yang menjadi responden lebih banyak dari usia 20 tahun.  

 

4.3. Uji Alat Pengumpulan Data 

4.3.1. Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah pertanyaan pada kuisioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner terebut. 

Jadi metode ini digunakan untuk mengukur ketepatan tiap pertanyaan kuisioner 

atau indikator yang digunakan (Murniati dkk., 2013:20). Kriteria valid adalah jika 

nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted masing-masing indikator pertanyaan ≤ dari 

nilai Cronbach's Alpha instrumen (Murniati dkk., 2013:34). 

Tabel 4.3. Uji Validitas Kepuasan Mahasiswa 

Indikator Cronbach's Alpha if Item Deleted Cronbach's Alpha Ket 

ST1 0.844 0.845 Valid 

ST2 0.725 0.845 Valid 

ST3 0.774 0.845 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

 Nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted masing-masing indikator pertanyaan 

(ST1 sampai ST3) ≤ dari nilai Cronbach's Alpha instrumen (0,845). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua item-item pertanyaan tersebut telah valid dan dapat 

digunakan untuk mengukur variabel Kepuasan Mahasiswa (ST). 
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Tabel 4.4. Uji Validitas Reduction In Comparison Bias 

Indikator Cronbach's Alpha if Item Deleted Cronbach's Alpha Ket 

CB1 0.796 0.843 Valid 

CB2 0.724 0.843 Valid 

CB3 0.820 0.843 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

 Nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted masing-masing indikator pertanyaan 

(CB1 sampai CB3) ≤ dari nilai Cronbach's Alpha instrumen (0,843). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa semua item-item pertanyaan tersebut telah valid dan 

dapat digunakan untuk mengukur variabel Reduction In Comparison Bias (CB). 

Tabel 4.5. Uji Validitas Group Participation 

Indikator Cronbach's Alpha if Item Deleted Cronbach's Alpha Ket 

GP1 0.639 0.717 Valid 

GP2 0.611 0.717 Valid 

GP3 0.635 0.717 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

 Nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted masing-masing indikator pertanyaan 

(GP1 sampai GP3) ≤ dari nilai Cronbach's Alpha instrumen (0,717). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua item-item pertanyaan tersebut telah valid dan dapat 

digunakan untuk mengukur variabel Group Participation (GP). 

Tabel 4.6. Uji Validitas Perceived Enjoyment 

Indikator Cronbach's Alpha if Item Deleted Cronbach's Alpha Ket 

PE1 0.566 0.708 Valid 

PE2 0.625 0.708 Valid 

PE3 0.664 0.708 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

 Nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted masing-masing indikator pertanyaan 

(PE1 sampai PE3) ≤ dari nilai Cronbach's Alpha instrumen (0,708). Sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa semua item-item pertanyaan tersebut telah valid dan dapat 

digunakan untuk mengukur variabel Perceived Enjoyment (PE). 

Tabel 4.7. Uji Validitas Product Originality 

Indikator Cronbach's Alpha if Item Deleted Cronbach's Alpha Ket 

PO1 0.599 0.696 Valid 

PO2 0.633 0.696 Valid 

PO3 0.578 0.696 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

 Nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted masing-masing indikator pertanyaan 

(PO1 sampai PO3) ≤ dari nilai Cronbach's Alpha instrumen (0,696). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua item-item pertanyaan tersebut telah valid dan dapat 

digunakan untuk mengukur variabel Product Originality (PO). 

Tabel 4.8. Uji Validitas Product Demonstrability 

Indikator Cronbach's Alpha if Item Deleted Cronbach's Alpha Ket 

PD1 0.859 0.907 Valid 

PD2 0.856 0.907 Valid 

PD3 0.886 0.907 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

 Nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted masing-masing indikator pertanyaan 

(PD1 sampai PD3) ≤ dari nilai Cronbach's Alpha instrumen (0,907). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua item-item pertanyaan tersebut telah valid dan dapat 

digunakan untuk mengukur variabel Product Demonstrability (PD). 

Tabel 4.9. Uji Validitas Perceived Usefulness 

Indikator Cronbach's Alpha if Item Deleted Cronbach's Alpha Ket 

PU1 0.696 0.781 Valid 

PU2 0.690 0.781 Valid 

PU3 0.725 0.781 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2021 
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 Nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted masing-masing indikator pertanyaan 

(PU1 sampai PU3) ≤ dari nilai Cronbach's Alpha instrumen (0,781). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua item-item pertanyaan tersebut telah valid dan dapat 

digunakan untuk mengukur variabel Perceived Usefulness (PU). 

 

4.3.2. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur reliabilitas atau kehandalan suatu 

kuisioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuisioner dikatakan 

reliabel ketika jawaban seseorang terhadap kuisioner tersebut adalah stabil dari 

waktu ke waktu. Jadi uji reliabilitas di sini digunakan untuk mengukur konsistensi 

data atau ketetapan dari keseluruhan kuisioner atau instrument penelitian (Murniati 

dkk., 2013:20). Kriteria reliabel adalah jika nilai cronbach alpha lebih besar 0,9 

berarti tergolong reliabel sempurna; di antara 0,7-0,9 berarti tergolong reliabel 

tinggi; di antara 0,5-0,7 berarti tergolong  reliabel moderat (Murniati dkk., 

2013:34). 

Tabel 4.10. Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Kepuasan Mahasiswa (ST) 0,845 Reliabel tinggi 

Reduction In Comparison Bias (CB) 0,843 Reliabel tinggi 

Group Participation (GP) 0,717 Reliabel tinggi 

Perceived Enjoyment (PE) 0,708 Reliabel tinggi 

Product Originality (PO) 0,696 Reliabel moderat 

Product Demonstrability (PD) 0,907 Reliabel sempurna 

Perceived Usefulness (PU) 0,781 Reliabel tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

 Nilai cronbach alpha variabel Product Demonstrability (PD) lebih besar 0,9 

berarti tergolong reliabel sempurna; variabel Kepuasan Mahasiswa (ST), Reduction 
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In Comparison Bias (CB), Group Participation (GP), Perceived Enjoyment (PE) 

dan Perceived Usefulness (PU) di antara 0,7-0,9 berarti tergolong reliabel tinggi; 

variabel Product Originality (PO) di antara 0,5-0,7 berarti tergolong  reliabel 

moderat. 

 

4.4. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-

nilai jawaban responden terhadap indikator-indikator dalam variabel penelitian. 

Pertama, dilakukan pembagian katergori menjadi tiga, yaitu rendah, sedang, dan 

tinggi. Kedua, menentukan rentang skala masing-masing kategori. 

RS =  Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 

Jumlah Kategori 

 RS =   5 – 1  = 1,33 

     3 

Tabel 4.11. Kategori Rentang Skala 

Rentang Skala Kategori 

1,00 – 2,33 Rendah 

2,34 – 3,66 Sedang 

3,67 – 5,00 Tinggi 

 

Tabel 4.12. Statistik Deskriptif 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-rata 

Empiris 

Range Kategori 
Ket 

Rendah Sedang Tinggi 

Kepuasan Mahasiswa (ST) 1-5 1-5 3,88 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

Reduction In Comparison Bias (CB) 1-5 1-5 3,71 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

Group Participation (GP) 1-5 1-5 4,18 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

Perceived Enjoyment (PE) 1-5 1-5 3,94 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

Product Originality (PO) 1-5 1-5 3,88 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

Product Demonstrability (PD) 1-5 1-5 3,87 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

Perceived Usefulness (PU) 1-5 1-5 3,84 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2021 
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 Skor rata-rata jawaban responden dari semua variabel: Kepuasan 

Mahasiswa (ST), Reduction In Comparison Bias (CB), Group Participation (GP), 

Perceived Enjoyment (PE), Product Originality (PO), Product Demonstrability 

(PD) dan Perceived Usefulness (PU) termasuk kategori tinggi. 

Tabel 4.13. Statistik Deskriptif Kepuasan Mahasiswa 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-

rata 

Empiris 

Range Kategori 

Ket 
Rendah Sedang Tinggi 

ST1 1-5 1-5 3.99 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

ST2 1-5 1-5 3.95 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

ST3 1-5 2-5 3.71 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

Rata - rata   3,88    Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

 Skor rata-rata jawaban responden dari Kepuasan Mahasiswa (ST) adalah 

sebesar 3,88 dan termasuk kategori tinggi karena semua indikator termasuk kategori 

tinggi. Artinya responden sangat puas dalam menggunakan metode presentasi video 

online selama pandemi Covid-19 yang berdasar Content-Creator dan Content 

Viewer Perspective. 

Tabel 4.14. Statistik Deskriptif Reduction In Comparison Bias 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-

rata 

Empiris 

Range Kategori 

Ket 
Rendah Sedang Tinggi 

CB1 1-5 1-5 3.83 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

CB2 1-5 2-5 3.69 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

CB3 1-5 2-5 3.60 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang 

Rata - rata   3,71    Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

 Skor rata-rata jawaban responden dari Reduction In Comparison Bias (CB) 

adalah sebesar 3,71 dan termasuk kategori tinggi karena hampir semua indikator 

termasuk kategori tinggi. Artinya penggunaaan metode presentasi video online 
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sangat mengurangi kecenderungan responden untuk mengevaluasi kinerja melalui 

perbandingan dengan orang lain.  

Tabel 4.15. Statistik Deskriptif Group Participation 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-

rata 

Empiris 

Range Kategori 

Ket 
Rendah Sedang Tinggi 

GP1 1-5 2-5 4.20 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

GP2 1-5 2-5 4.11 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

GP3 1-5 2-5 4.22 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

Rata - rata   4,18    Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

 Skor rata-rata jawaban responden dari Group Participation (GP) adalah 

sebesar 4,18 dan termasuk kategori tinggi karena semua indikator termasuk kategori 

tinggi. Artinya penggunaan metode presentasi video online sangat membantu 

meningkatkan partisipasi dan keterlibatan responden di antara anggota kelompok 

antara lain: mendorong partisipasi, pengambilan inisiatif dan perasaan kebersamaan 

di antara anggota kelompok. 

Tabel 4.16. Statistik Deskriptif Perceived Enjoyment 

Variabel 

 

Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-

rata 

Empiris 

Range Kategori 

Ket 
Rendah Sedang Tinggi 

PE1 1-5 2-5 4.01 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

PE2 1-5 2-5 3.89 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

PE3 1-5 2-5 3.92 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

Rata - rata   3,94    Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

 Skor rata-rata jawaban responden dari Perceived Enjoyment (PE) adalah 

sebesar 3,94 dan termasuk kategori tinggi karena semua indikator termasuk kategori 

tinggi. Artinya penggunaan metode presentasi video online sangat meningkatkan 

kesenangan belajar responden antara lain: lebih nyaman, menyenangkan dan 

menarik. 
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Tabel 4.17. Statistik Deskriptif Product Originality 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-

rata 

Empiris 

Range Kategori 

Ket 
Rendah Sedang Tinggi 

PO1 1-5 2-5 3.95 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

PO2 1-5 2-5 3.85 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

PO3 1-5 2-5 3.83 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

Rata - rata   3,88    Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

 Skor rata-rata jawaban responden dari Product Originality (PO) adalah 

sebesar 3,88 dan termasuk kategori tinggi karena semua indikator termasuk kategori 

tinggi. Artinya penggunaan metode presentasi video online sangat memungkinkan 

responden untuk membuat presentasi yang lebih kreatif, orisinal dan substantif. 

Tabel 4.18. Statistik Deskriptif Product Demonstrability 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-

rata 

Empiris 

Range Kategori 

Ket 
Rendah Sedang Tinggi 

PD1 1-5 2-5 3.89 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

PD2 1-5 1-5 3.86 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

PD3 1-5 1-5 3.86 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

Rata - rata   3,87    Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

 Skor rata-rata jawaban responden dari Product Demonstrability (PD) adalah 

sebesar 3,87 dan termasuk kategori tinggi karena hampir semua indikator termasuk 

kategori tinggi. Artinya penggunaan metode presentasi video online sangat 

memungkinkan responden untuk membuat presentasi yang lebih dapat ditunjukkan 

dan dapat dibagikan dengan orang lain. 
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Tabel 4.19. Statistik Deskriptif Perceived Usefulness 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-

rata 

Empiris 

Range Kategori 

Ket 
Rendah Sedang Tinggi 

PU1 1-5 2-5 3.89 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

PU2 1-5 2-5 3.86 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

PU3 1-5 2-5 3.77 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

Rata - rata   3,84    Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

 Skor rata-rata jawaban responden dari Perceived Usefulness (PU) adalah 

sebesar 3,84 dan termasuk kategori tinggi karena hampir semua indikator termasuk 

kategori tinggi. Artinya penggunaan metode presentasi video online dianggap 

sangat berguna dan efektif untuk pembelajaran responden. 

 

4.5. Uji Asumsi Klasik 

4.5.1. Uji Normalitas 

 Pengujian normalitas dimaksudkan untuk mendeteksi apakah data yang 

akan digunakan untuk menguji hipotesis, yang merupakan sampel dari populasi, 

merupakan data empiris yang memenuhi hakikat naturalistik. Hakikat naturalistic 

menganut faham bahwa fenomena (gejala) yang terjadi di alam ini berlangsung 

secara wajar dan dengan kecenderungan berpola. Menggunakan Uji Kolmogorov-

Smirnov. Data dikatakan normal jika nilai probabilitas (sig) Kolmogorov-Smirnov 

> 0,05 (Murniati dkk., 2013:62). 

  



39 

 

 

 

Tabel 4.20. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

N 342 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 
Std. Deviation .60598283 

Most Extreme Differences 
Absolute .046 
Positive .030 
Negative -.046 

Kolmogorov-Smirnov Z .848 
Asymp. Sig. (2-tailed) .469 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

Nilai Sig. Kolmogorov-Smirnov adalah 0,469 > 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan data penelitian untuk telah normal.  

 

4.5.2 Uji Heteroskedastisitas 

 Pada analisis regresi, heteroskedastisitas berarti situasi dimana keragaman 

variable independen bervariasi pada data yang kita miliki. Salah satu asumsi kunci 

pada metode regresi biasa adalah bahwa error memiliki keragaman yang sama pada 

tiap-tiap sampelnya. Data dikatakan bebas heteroskedastisitas jika sig. > 0,05 

(Murniati dkk., 2013:65). 

Tabel 4.21. Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .740 .214  3.453 .001 

CB -.016 .027 -.035 -.589 .556 

GP -.047 .039 -.070 -1.211 .227 

PE -.002 .040 -.003 -.046 .963 

PO .027 .035 .045 .767 .444 

PD -.010 .026 -.022 -.372 .710 

PU -.017 .031 -.031 -.536 .592 

a. Dependent Variable: ABSRES 

Sumber: Data primer diolah, 2021 
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 Semua variabel independen memberikan masing-masing nilai sig. > 0,05 

sehingga dapat disimpulkan semua variabel telah terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 

 

4.5.3. Uji Multikolinearitas 

 Multikolinearitas berkenaan dengan terdapatnya lebih dari satu hubungan 

linear pasti. Multikolinearitas menyebabkan regresi tidak efisien atau 

penyimpangannya besar (Gujarati, 2012 dalam Murniati dkk., 2013). 

Multikolinearitas dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). 

Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas jika nilai tolerance ≥ 0,1 

dan nilai VIF ≤ 10 (Murniati dkk., 2013:71). 

Tabel 4.22. Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -.316 .354  -.893 .373   
CB .379 .044 .395 8.552 .000 .856 1.169 

GP .133 .065 .094 2.062 .040 .882 1.134 

PE .181 .065 .133 2.772 .006 .791 1.264 

PO .122 .058 .097 2.085 .038 .851 1.175 

PD .096 .043 .104 2.216 .027 .834 1.199 

PU .177 .051 .158 3.475 .001 .886 1.128 

a. Dependent Variable: ST 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

 Semua variabel independen memberikan masing-masing nilai tolerance > 

0,10 dan VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan semua variabel telah terbebas dari 

masalah multikolinearitas. 
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4.6. Uji Model Fit (Uji F) 

Tabel 4.23. Uji Model Fit (Uji F) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 79.586 6 13.264 35.486 .000b 

Residual 125.220 335 .374   

Total 204.806 341    
a. Dependent Variable: ST 
b. Predictors: (Constant), PU, PO, GP, CB, PD, PE 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

Nilai sig. F sebesar 0,000 < 0,05 artinya model fit untuk digunakan, model 

regresi dapat digunakan untuk memprediksi Kepuasan Mahasiswa (ST). 

 

4.7. Uji Koefisien Determinasi  

Tabel 4.24. Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .623a .389 .378 .61139 

a. Predictors: (Constant), PU, PO, GP, CB, PD, PE 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

Nilai Adjusted R2 0,378 berarti daya penjelas keenam variabel independen: 

Reduction In Comparison Bias (CB), Group Participation (GP), Perceived 

Enjoyment (PE), Product Originality (PO), Product Demonstrability (PD) dan 

Perceived Usefulness (PU) terhadap variabel dependen: Kepuasan Mahasiswa (ST) 

adalah sebesar 37,8% sisanya 62,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model 

penelitian ini. 
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4.8. Uji Hipotesis 

Uji t dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda untuk meneliti 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa dalam menggunakan 

metode presentasi video online selama pandemi Covid-19. 

Tabel 4.25. Uji Hipotesis 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -.316 .354  -.893 .373   
CB .379 .044 .395 8.552 .000 .856 1.169 

GP .133 .065 .094 2.062 .040 .882 1.134 

PE .181 .065 .133 2.772 .006 .791 1.264 

PO .122 .058 .097 2.085 .038 .851 1.175 

PD .096 .043 .104 2.216 .027 .834 1.199 

PU .177 .051 .158 3.475 .001 .886 1.128 

a. Dependent Variable: ST 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

ST = -0,316 + 0,379CB + 0,133GP + 0,181PE + 0,122PO + 0,096PD + 0,177PU + e 

ST  = kepuasan mahasiswa 

CB  = reduction in comparison bias 

GP  = group participation  

PE  = perceived enjoyment  

PO  = product originality  

PD  = product demonstrability 

PU  = perceived usefulness 

β0 = konstanta 

β1-β6 = koefisien  

e = error 

1. Hipotesis 1 

Reduction In Comparison Bias (CB) memiliki nilai t hitung +8,552 > t tabel 

+1,645 dan β1 0,379 > 0. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 1 

yang menyatakan bahwa reduction in comparison bias berpengaruh positif 
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terhadap kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi video 

online diterima. 

2. Hipotesis 2 

Group Participation (GP) memiliki nilai t hitung +2,062 > t tabel +1,645 

dan β2 0,133 > 0. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 2 yang 

menyatakan bahwa group participation berpengaruh positif terhadap 

kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi video online 

diterima. 

3. Hipotesis 3 

Perceived Enjoyment (PE) memiliki nilai t hitung +2,772 > t tabel +1,645 

dan β3 0,181 > 0. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 3 yang 

menyatakan bahwa perceived enjoyment berpengaruh positif terhadap 

kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi video online 

diterima. 

4. Hipotesis 4 

Product Originality (PO) memiliki nilai t hitung +2,085 > t tabel +1,645 

dan β4 0,122 > 0. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 4 yang 

menyatakan bahwa product originality berpengaruh positif terhadap 

kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi video online 

diterima. 

5. Hipotesis 5 

Product Demonstrability (PD) memiliki nilai t hitung +2,216 > t tabel 

+1,645 dan β5 0,096 > 0. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 5 
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yang menyatakan bahwa product demonstrability berpengaruh positif 

terhadap kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi video 

online diterima. 

6. Hipotesis 6 

Perceived Usefulness (PU) memiliki nilai t hitung +3,475 > t tabel +1,645 

dan β6 0,177 > 0. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 6 yang 

menyatakan bahwa perceived usefulness berpengaruh positif terhadap 

kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi video online 

diterima. 

 

4.9. Pembahasan 

4.9.1. Reduction In Comparison Bias Terhadap Kepuasan 

 Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa reduction in comparison bias 

berpengaruh positif terhadap kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode 

presentasi video online diterima. Artinya adalah semakin tinggi reduction in 

comparison bias maka semakin tinggi pula kepuasan mahasiswa dalam 

menggunakan metode presentasi. Dari content-creator perspective bagian process 

benefits, berfokus pada dua variabel yang dapat meningkatkan pembelajaran dalam 

kelompok dan dalam pengaturan sosial. Kedua variabel ini membahas kemampuan 

metode baru untuk mengubah dinamika kelompok yang terlibat dalam kerja 

kelompok dan dinamika sosial yang terlibat dalam pengaturan kelas. 

 Pengurangan bias perbandingan (reduction in comparison bias) mengacu 

pada keinginan untuk mengevaluasi pendapat dan kemampuannya melalui 
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perbandingan dengan orang lain. Perbandingan semacam itu biasanya dibuat 

dengan orang dengan kinerja lebih baik daripada diri sendiri. Perbandingan sosial 

dapat menyebabkan siswa tampil lebih baik, namun membangkitkan pengaruh 

negatif dan konsep diri akademik yang lebih rendah. Dalam pengaturan presentasi 

tradisional di dalam kelas, presentasi berbeda dibuat secara berurutan dengan 

kesempatan minimal untuk memanfaatkan potensi efek positif dari perbandingan 

sosial. Intinya mengingat waktu antar presentasi yang singkat, kecil kemungkinan 

presenter akan mengubah presentasi berdasarkan apa yang diamati dalam karya 

orang lain. Hal ini dapat menimbulkan ketakutan ketika bahan presentasi orang lain 

disajikan terlebih dahulu sebelum bahan presentasi diri sendiri dan meningkatkan 

konsekuensi negatif dari bias perbandingan.  

 Metode pembelajaran presentasi video online mengurangi kecenderungan 

untuk membandingkan presentasi seseorang dengan orang lain. Pengurangan bias 

perbandingan sosial didefinisikan sebagai sejauh mana penggunaaan metode 

presentasi video online mengurangi kecenderungan siswa untuk mengevaluasi 

kinerja melalui perbandingan dengan orang lain. Berbeda dengan presentasi 

tradisional, presentasi online dibuat untuk audiens yang dituju pada saat yang sama 

dan dibuat tanpa pengetahuan sebelumnya tentang pekerjaan orang lain. Selain 

keuntungan nyata yang dimilikinya dalam mengurangi ketakutan, metode 

presentasi video online memungkinkan siswa untuk mengedepankan yang terbaik 

dan meningkatkan kepercayaan diri tanpa memperhatikan pekerjaan orang lain. 

Potensi hasil positif ini, sementara menghilangkan perasaan khawatir, dapat 

bertindak untuk meningkatkan kepuasan dengan metode baru. Oleh karena itu, 
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pengurangan bias perbandingan akan meningkatkan kepuasan mahasiswa dalam 

menggunakan metode presentasi video online. Hal ini sejalan dengan riset 

sebelumnya Natour dan Woo (2020) yang menyatakan bahwa reduction in 

comparison bias berpengaruh positif terhadap kepuasan mahasiswa dalam 

menggunakan metode presentasi video online.  

 

4.9.2. Group Participation Terhadap Kepuasan 

 Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa group participation berpengaruh 

positif terhadap kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi video 

online diterima. Artinya adalah semakin tinggi group participation maka semakin 

tinggi pula kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi. Dari 

content-creator perspective bagian process benefits, aspek penting lainnya dari 

proses pembelajaran adalah interaksi dengan siswa lain di dalam kelas. Dalam 

pengaturan pembelajaran saat ini, pembelajaran kelompok dan rekan (peer) adalah 

praktik umum yang telah terbukti meningkatkan pembelajaran yang dirasakan. 

Namun partisipasi yang tidak setara dan berbeda dalam pembelajaran kelompok 

tetap menjadi masalah. Sementara penyebab yang jelas dari ini mungkin termasuk 

rasa malu, kemampuan instruktur untuk menggunakan metode yang mendorong 

siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran kelompok merupakan faktor 

penting.  

 Arbaugh (2004) menemukan komunikasi didukung teknologi lebih 

berpengaruh positif dibanding dengan komunikasi tatap muka tradisional. Temuan 

Sarwar et al. (2019) telah mendukung bahwa penggunaan media sosial untuk 
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komunikasi antar siswa, atau antara siswa dan instruktur adalah bermanfaat dan 

menyenangkan. Arbaugh (2004) juga menunjukkan bahwa kemampuan teknologi 

untuk memungkinkan mode kolaborasi yang unik dapat lebih meningkatkan 

pembelajaran dan hasil kelompok. 

 Agar teknologi pembelajaran baru berhasil, harus memungkinkan siswa 

untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif. Setelah ini tercapai, 

teknologi kemudian dapat memfasilitasi tingkat partisipasi kelompok yang lebih 

tinggi, yang didefinisikan sebagai sejauh mana penggunaan metode presentasi 

video online membantu meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa di antara 

anggota kelompok. Peningkatan partisipasi kelompok selanjutnya akan mengarah 

pada peningkatan hasil belajar serta peningkatan kepuasan. Oleh karena itu, 

peningkatan partisipasi kelompok akan meningkatkan kepuasan mahasiswa dalam 

menggunakan metode presentasi video online. Hal ini sejalan dengan riset 

sebelumnya Natour dan Woo (2020) yang menyatakan bahwa group participation 

berpengaruh positif terhadap kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode 

presentasi video online.  

 

4.9.3. Perceived Enjoyment Terhadap Kepuasan 

 Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa perceived enjoyment berpengaruh 

positif terhadap kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi video 

online diterima. Artinya adalah semakin tinggi perceived enjoyment maka semakin 

tinggi pula kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi. Dari 

content-viewer perspective bagian process benefits, memeriksa apakah peningkatan 
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kesenangan (enjoyment) saat menonton dan belajar dari presentasi orang lain 

mempengaruhi kepuasan siswa secara keseluruhan dengan metode presentasi video. 

Penelitian sebelumnya seperti Guo et al. (2016) serta Sarwar et al. (2019) 

menekankan pengaruh faktor kesenangan dan hedonis terhadap keberhasilan 

metode pembelajaran baru dan peningkatan pembelajaran siswa.  

 Peningkatan kesenangan bertindak sebagai motivasi intrinsik untuk terlibat 

dalam perilaku perhatian. Ketika diterapkan pada konteks teknologi, kesenangan 

tersebut dapat diturunkan dari ketertarikan teknologi, daya tarik visual dan nilai 

sosial. Media pembelajaran berbasis internet memungkinkan siswa untuk belajar 

dengan cara mandiri dan interaktif dan karenanya, meningkatkan perasaan 

menyenangkan (Lee et al., 2005). Melalui berbagai kemampuan komunikasi, media 

berbasis internet meningkatkan kemampuan seseorang untuk berafiliasi dengan 

orang lain, seperti mengomentari presentasi orang lain, sehingga menawarkan 

peningkatan nilai sosial. Akhirnya, mengingat sifat teknologi yang digunakan, ada 

peningkatan potensi untuk presentasi yang lebih kreatif dan menarik secara visual 

yang meningkatkan nilai konten yang sedang ditonton. Perceived enjoyment 

definisikan sebagai sejauh mana penggunaan metode presentasi video online 

meningkatkan kesenangan belajar siswa. Oleh karena itu, peningkatan perceived 

enjoyment akan meningkatkan kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode 

presentasi video online. Hal ini sejalan dengan riset sebelumnya Natour dan Woo 

(2020) yang menyatakan bahwa perceived enjoyment berpengaruh positif terhadap 

kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi video online.  

4.9.4. Product Originality Terhadap Kepuasan 
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 Hipotesis 4 yang menyatakan bahwa product originality berpengaruh positif 

terhadap kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi video online 

diterima. Artinya adalah semakin tinggi product originality maka semakin tinggi 

pula kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi. Dari content-

creator perspective bagian outcome benefits, dimensi penting lainnya untuk 

mengevaluasi metode pembelajaran adalah kemampuan meningkatkan 

pembelajaran siswa. Langkah evaluatif yang dirasakan antara lain kemampuan 

meningkatkan kinerja dalam suatu kursus, pembelajaran yang dirasakan, 

keberhasilan belajar yang sebenarnya dan nilai utilitarian yang dirasakan (Guo et 

al., 2016). Evaluasi ini kemudian terbukti memberikan efek pada evaluasi 

berikutnya, kepuasan dengan metode atau bahkan niat penggunaan kembali.  

 Kemampuan metode presentasi video online untuk meningkatkan hasil 

belajar bertindak sebagai pendorong utama kepuasan siswa dengan metode 

tersebut. Orisinalitas produk (product originality) mengacu pada ukuran kualitas 

presentasi. Mengingat bahwa penggunaan teknologi multimedia dan video 

memungkinkan siswa untuk menambahkan banyak elemen kreatif seperti animasi 

dan suara, maka penggunaan metode presentasi video akan dianggap meningkatkan 

orisinalitas presentasi melalui peningkatan konten dan formatnya. Product 

originality didefinisikan sebagai sejauh mana penggunaan metode presentasi video 

online memungkinkan siswa untuk membuat presentasi yang lebih kreatif dan 

orisinal. Persepsi tentang presentasi yang lebih baik dan orisinal selanjutnya akan 

meningkatkan kepuasa. Jika metode yang digunakan tidak dapat memberikan efek 

perbaikan nyata dalam ukuran kualitas seperti orisinalitas, kepuasan siswa 
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terhadapnya diharapkan akan berkurang. Dengan menyediakan teknologi yang 

dibutuhkan, orisinalitas presentasi di dalam kelas juga dapat ditingkatkan secara 

signifikan. Oleh karena itu, peningkatan product originality akan meningkatkan 

kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi video online. Hal ini 

sejalan dengan riset sebelumnya Natour dan Woo (2020) yang menyatakan bahwa 

product originality berpengaruh positif terhadap kepuasan mahasiswa dalam 

menggunakan metode presentasi video online.  

 

4.9.5. Product Demonstrability Terhadap Kepuasan 

 Hipotesis 5 yang menyatakan bahwa product demonstrability berpengaruh 

positif terhadap kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi video 

online diterima. Artinya adalah semakin tinggi product demonstrability maka 

semakin tinggi pula kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi. 

Dari content-creator perspective bagian outcome benefits, presentasi siswa adalah 

produk yang dikonsumsi oleh orang lain di lingkungan sosial. Ketika sebuah 

presentasi dikembangkan, menjadi produk yang dikonsumsi oleh audiens. Dengan 

demikian, presentasi siswa tidak berbeda dengan konten apa pun yang dibuat dan 

dikonsumsi oleh audiens, baik itu iklan, film, artikel, atau lagu. Semakin mudah 

dan luas produk tersebut disebarluaskan kepada khalayak yang dituju, semakin 

tinggi persepsi nilai dari produk tersebut dan proses yang digunakan dalam 

menciptakannya.  

 Metode presentasi video online tidak hanya memungkinkan siswa untuk 

membuat produk yang lebih nyata, tetapi produk digital yang dapat dibagikan dan 
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dikonsumsi oleh orang lain. Hal ini semakin diperkuat dengan pemanfaatan media 

sosial untuk mengunggah presentasi. Product demonstrability didefinisikan sebagai 

sejauh mana penggunaan metode presentasi video online memungkinkan siswa 

untuk membuat presentasi yang lebih dapat ditunjukkan dan dapat dibagikan 

dengan orang lain. Oleh karena itu, peningkatan product demonstrability akan 

meningkatkan kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi video 

online. Hal ini sejalan dengan riset sebelumnya Natour dan Woo (2020) yang 

menyatakan bahwa product demonstrability berpengaruh positif terhadap kepuasan 

mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi video online.  

 

4.9.6. Perceived Usefulness Terhadap Kepuasan 

 Hipotesis 6 yang menyatakan bahwa perceived usefulness berpengaruh 

positif terhadap kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi video 

online diterima. Artinya adalah semakin tinggi perceived usefulness maka semakin 

tinggi pula kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi. Dari 

content-viewer perspective bagian outcomes benefits, pembelajaran online 

meningkatkan keterlibatan siswa dan strategi pembelajaran aktif. Misalnya, 

penelitian telah menyarankan bahwa YouTube dapat digunakan untuk menjelaskan 

konsep yang sulit dan meningkatkan keterlibatan siswa (Sarwar et al., 2019). Media 

sosial dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk mempelajari materi pelajaran, 

terutama ketika siswa merasa nyaman dengan teknologi yang digunakan. 

Penggunaan multimedia dalam teknologi e-learning dan mengusulkan bahwa ini 

meningkatkan persepsi kegunaan dan kepuasan. Demikian pula, belajar melalui 
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video telah terbukti meningkatkan kepuasan, terutama dibandingkan dengan 

metode e-learning alternatif atau ruang kelas tradisional. Perceived usefulness 

didefinisikan sebagai sejauh mana penggunaan metode presentasi video online 

dianggap lebih berguna dan efektif untuk pembelajaran siswa. Metode presentasi 

online dianggap lebih berguna akan bertindak sebagai motivator ekstrinsik untuk 

adopsi dan meningkatkan kepuasan siswa dengan itu (Lee et al., 2005). Oleh karena 

itu, peningkatan perceived usefulness akan meningkatkan kepuasan mahasiswa 

dalam menggunakan metode presentasi video online. Hal ini sejalan dengan riset 

sebelumnya Natour dan Woo (2020) yang menyatakan bahwa perceived usefulness 

berpengaruh positif terhadap kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode 

presentasi video online.  
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