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Abstract
Now many high schools that uses the internet as a means of support to assist the implementation of teaching
and learning processes such as e-learning e-dukasi.net are made by government.This study was conducted to
investigate the effect Internet self efficacy, perceived enjoyment, ease of use and perceived usefulness of
high school students on intention to continue to use e-learning e-dukasi.net so would cause a behavior to use
e-learning is continuously .The method used is by giving questionnaires to high school students in five
random areas of Jakarta who had used e-dukasi.net.The analysis was performed to assess the relationship of
each variable and they constructs research, also investigated the relationship between variables, examining
the normality and the validity of all constructs. Model analysis was conducted by Technology Acceptance
Model (TAM) and the program package AMOS 7.0 structural equation, to test the causal hypothesis between
constructs and variables and goodness of fit of the model study.Results of the can is internet self efficacy,
perceived ease of students in using e-dukasi.net had significant influence on intention to use e-learning edukasi.net so as to affect the behavior of the use of e-dukasi.net itself .
Keyword : e-learning, e-dukasi.net, Technology Acceptance Model

1. PENDAHULUAN
Beberapa Sekolah Menengah Atas yang telah
memanfaatkan teknologi internet sebagian besar
menggunakannya untuk menunjang sistem belajar
mengajar seperti di laboratorium dan di kelas.
Sejalan dengan pesatnya perkembang teknologi
informasi di Indonesia saat ini maka seluruh
Sekolah Menengah Atas
mulai menerapkan
teknologi informasi berupa penggunaan internet
dalam setiap aktivitasnya diantaranya adalah
adanya website e-learning edukasi-net yang
disiapkan oleh pemerintah sebagai sarana informasi
tambahan untuk para siswa dan guru. Perangkat
komputer yang tersambung dengan intranet
terdapat di setiap ruangan guru, kelas dan
laboratorium sebagai sarana pendukung proses
belajar mengajar, serta mempermudah siswa dan
guru untuk berhubungan dengan siswa dan guru
lainnya di seluruh Indonesia. Timbul suatu
pertanyaan bahwa apakah internet dalam hal ini elearning e-dukasi.net
yang disiapkan oleh
pemerintah ini sudah digunakan dengan sebaikbaiknya serta sesuai dengan yang diharapkan oleh
pengguna (siswa).

6. STRUCTURAL EQUATION
MODELING
Structural Equation Modeling (SEM) adalah
sekumpulan teknik-teknik analisis statistika yang
mengkombinasikan beberapa aspek yang terdapat
pada analisis jalur dan analisis faktor konfirmatori
untuk mengestimasi beberapa persamaan secara
simultan dan berjenjang. Hubungan simultan dan
berjenjang yang dimaksud dibangun antara satu
atau beberapa variabel dependen dengan satu atau
beberapa variabel independen. Masing-masing
variabel dependen dan independen dapat berbentuk
faktor atau konstruk yang dibangun dari beberapa
variabel indikator.
Model Persamaan Struktural atau Structural
Equation Modeling (SEM) merupakan gabungan
dari dua metode statistik yang terpisah yaitu
analisis
faktor
(factor
Analysis)
yang
dikembangkan pada bidang psikologi / psikometri
serta model persamaan simultan (Simultaneous
Equation Modeling) yang dikembangkan pada
bidang ekonometrika (Ghozali, 2008). SEM juga
merupakan teknik statistik yang mampu
menganalisis variabel laten, variabel indikator, dan
kesalahan pengukuran secara langsung. SEM ini
juga memiliki keunggulan dibandingkan dengan
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metode statistic multivariate yang lain karena
dalam laten variabel dimasukkan kesalahan
pengukuran dalam model.
Tahapan pemodelan dan analisis persamaan
struktural atau SEM dibentuk dalam 7 langkah
yaitu : Pengembangan model secara teoritis,
menyusun diagram jalur (path diagram), mengubah
diagram jalur menjadi persamaan struktural,
memilih matriks input untuk analisis data, menilai
identifikasi model, mengevaluasi estimasi model,
dan interpretasi terhadap model (Ghozali, 2008).
7.

Use merupakan penentu dasar
Knowledge Management System.

penggunaan

Sumber : Money dan Turner, 2004
Gambar 5 Model TAM

TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL

Model Penerimaan Teknologi atau Technology
Acceptance Model (TAM) digunakan untuk
memprediksi penerimaan pengguna terhadap
penggunaan teknologi baru. Model yang
diperkenalkan oleh Davis F.D pada tahun 1989 ini
merupakan model yang paling banyak digunakan
dalam penelitian sistem informasi karena
menghasilkan validitas yang baik.
Penelitian pertama berkaitan dengan pengunaan
model SEM untuk TAM dilakukan oleh Fred D.
Davis yang membahas mengenai "Perceived
Usefulness, Perceived Ease of Use and User
Acceptance of Information Technology" Penelitian
tersebut dilakukan untuk menguji variabel-variabel
yang dapat memprediksi tingkat penerimaan
penggunaan
komputer
terhadap
pengguna.
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Perceived
Usefulness dan Perceived Ease of Use merupakan
penentu dasar dari penggunaan komputer, selain itu
penggunaan teknologi (usage) dipengaruhi oleh
tingkat penerimaan terhadap teknologi (TAM).
Gambar 4 memperlihatkan model Penerapan
teknologi (TAM) yang dikembangkan oleh Davis

Disamping Pengujian validitas model TAM,
beberapa peneliti juga mencoba mengembangkan
model TAM dengan menambahkan variabel
eksternal yang menerangkan lebih lanjut atau
menjadi penyebab (antecedent) dari kegunaan
persepsian (Perceived usefulness) atau PU dan
kemudahan penggunaan persepsian (Perceived ease
of use) atau PEOU di TAM. Model TAM yang
dimodifikasi dengan tambahan variabel eksternal
ini di tampilkan pada gambar 6.

Sumber : Davis, 1989
Gambar 6 TAM yang dikembangkan.
Lee at al. (2003) melakukan analisis meta untuk
mengkombinasikan hasil-hasil penelitian hasil hasil
TAM sebelumnya. Hasil dari analisis meta ini
berupa model TAM yang lengkap dengan variabelvariabel eksternal seperti gambar 7.

Sumber : Davis, 1989.
Gambar 4. Technology Acceptance Model
Telah dilakukan beberapa penelitian yang
berkaitan dengan penerimaan dari Knowledge
Management
System
terhadap
perilaku
penggunanya,
diantaranya
penelitian
yang
dilakukan oleh (Money dan Turner, 2004) dengan
judul penelitiannya yaitu "Application of
Technology Acceptance Model to a Knowledge
Management System". Pada gambar 5 terlihat
bahwa Penelitian tersebut dilakukan untuk menguji
variabel-variabel yang dapat memprediksi tingkat
penerimaan Knowledge Management System
terhadap pengguna. Penelitian ini menunjukkan
bahwa Perceived Usefulness dan Perceived Ease of
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Gambar 9 Diagram Jalur Penelitian
Sumber : Lee at.al (2003)
Gambar 7 Model TAM Lee
Dari model Lee (2003), Ma dan Liu (2005)
membuat model penelitian tentang The Role of
Internet Self-Efficacy in the Acceptance of WebBased Electronic Medical Records yang disajikan
pada gambar 8.

Sumber : Ma dan Liu (2005)
Gambar 8 Model Tam Ma dan Liu
Ma dan Liu meneliti Arah dari pembahasan
ini adalah untuk uji peran dari ISE di dalam
menerima rekam medis elektronik berdasarkan
Web.
8. HASIL PENELITIAN
Penelitian ini merupakan salah satu
penelitian lanjutan yang dikembangkan dari teori
TAM yang diperkenalkan Davis pada tahun 1989
yang menguji dua faktor penerimaan teknologi
yaitu Perceived Ease of Use (PeoU) dan Perceived
Usefulness (PU). Pada penelitian ini diajukan
konsep berdasarkan Money dan Turner (2004) yang
dikombinasikan dengan penelitian Ma dan Liu
(2005).
Penelitian ini menggambarkan penggunaan
pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)
yang mensyaratkan bahwa user menggunakan
Sistem e-learning dipengaruhi oleh faktor-faktor
seperti terlihat pada gambar 9 berikut ini :

2.

Pembahasan
Penelitian ini merupakan penelitian mengenai
hubungan sebab akibat (kausal) dari variabelvariabel yang akan diteliti sehingga dari penelitian
ini diharapkan dapat diidentifikasi bagaimana dan
apa saja faktor-faktor dominan yang mempengaruhi
Penerimaan siswa SMA dalam penggunaan Sistem
e-learning e-dukasi.net sebagai sarana pendukung
dalam proses belajar.
A. Variabel dan Pengukuran
Variabel yang digunakan pada penelitian ini
adalah variabel yang tidak dapat diukur secara
langsung (laten variabel) yaitu :
1. Konstruk Eksogen (construct exogen) sebagai
variabel independen (X). Yaitu : Kemampuan diri
berinternet (Internet Self Efficacy)
2. Konstruk Endogen (construct endogen) sebagai
variabel dependen (Y) yaitu :
a. Kemudahan menggunakan (Perceived Ease of
Use)
b. Kemanfaatan (Perceived Usefulness)
b. Niat menggunakan (Intention to Use)
c. Perilaku Pengguna Website (Website Usage
Behavior)
Pada tabel 3 dijelaskan mengenai kisi-kisi
instrumen yang diperlukan untuk mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi siswa dalam
penggunaan Sistem e-learning e-dukasi.net sebagai
sarana pendukung dalam proses belajar pada SMA
di Jakarta.
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Tabel 3 Indikator

B. Populasi
Dalam penelitian ini, populasi diambil dari
SMA di Jakarta yang terdiri dari kelas 1 sampai
kelas 3 dari berbagai jurusan .
C. Sampel dan Penarikan Sampel
Pada penelitian ini sampel yang diambil
sebanyak 140 responden. Kuesioner (angket) yang
akan diisi diberikan pada siswa SMA baik kelas 1,
2 atau 3 dari berbagai jurusan dengan teknik simple
random sampling dengan teknik purposive.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah berupa kuesioner atau
angket yang
menggunakan skala pengukuran
diferensial semantic (semantic differential scale)
dengan range 1 sampai 7 untuk jawaban sangat
tidak setuju sampai jawaban sangat setuju.
E. Analisis Data
Analisis data yang dilakukan pada penulisan ini
adalah analisa statistik deskriptif dan analisa
statistik inferensial.
1. Analisa Statistik Deskriptif
Analisa statistik deskriptif dilakukan untuk
menelaah distribusi frekuensi ukuran pemusatan
dan penyebaran data tentang karakteristik sampel
(responden) dan indikator-indikator variabel
Internet Self Efficacy (ISE), Perceived Ease of Use
(PEoU), Perceived Usefulness (PU), Intention to
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Use (ITU), dan Website Usage Behavior (WUB).
Ukuran pemusatan yang ditelaah meliputi mean,
median, dan modus. Ukuran penyebaran yang
ditelaah adalah maksimum, minimum, standar
deviasi, dan varian.
2. Analisis Statistik Inferensial
Analisa statistik inferensial dilakukan dengan
menggunakan Structural Equation Model (SEM)
dengan tujuan untuk memperoleh model yang
sesuai bagi permasalahan yang sedang diteliti,
selain itu analisis dengan SEM dapat juga
dilakukan untuk mengetahui hubungan kausal
antara variabel dependen dan independen dalam
penelitian ini.
Structural Equation Model (SEM) adalah
sekumpulan
teknik-teknik
statistikal
yang
memungkinkan pengujian sebuah rangkaian
hubungan secara simultan.
Hubungan simultan ini dibangun antara satu
atau beberapa variabel dependen dengan satu atau
beberapa variabel independen. Masing-masing
variabel dependen dan independen dapat berbentuk
faktor atau konstruk, yang dibangun dari beberapa
variabel indikator. Dalam penelitian ini, variabelvariabel tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1.
Menurut Hair, Anderson, Tatham dan Black
(1998) : Langkah – langkah dalam pengujian model
dengan menggunakan pendekatan dasar SEM
terbagi dalam 7 tahap yaitu :
1. Pengembangan Model Berbasis Teori.
Pengembangan model dalam penelitian ini
mengembangkan konstruk (faktor yang diteliti)
dengan indikator-indikator sebagai berikut :
a. Konstruk Eksogen (X)
Sebagai source variable atau independent variable
yang diprediksi oleh variabel yang lain. Pada
penelitian ini konstruk eksogen yang digunakan
adalah Internet Self Efficacy (ISE).
b. Konstruk Endogen (Y)
Adalah faktor yang diprediksi oleh satu atau
beberapa konstruk endogen lainnya tetapi konstruk
endogen hanya dapat berhubungan kausal (sebab
akibat) dengan konstruk endogen. Pada penelitian
ini konstruk endogen yang digunakan adalah
Perceived Ease of Use (PEoU). Perceived
Usefulness (PU), Intention to Use (ITU) dan
Website Usage Behavior (WUB)
2. Pengembangan Path Diagram (Diagram
Jalur).
Setelah diketahui konstruk dan indikatornya,
maka langkah selanjutnya adalah pengembangan
model diagram alur yang memudahkan peneliti
melihat hubungan antara konstruk, indikator dan
error atau residunya. Biasanya diketahui hubunganhubungan kausal dinyatakan dalam persamaan.
Tetapi dalam SEM hubungan kausalitas cukup
digambarkan dalam sebuah path diagram.
Selanjutnya,
bahasa
program
akan
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mengkonversikan gambar menjadi persamaan, dan
persamaan menjadi estimasi.
Model selengkapnya digambarkan pada gambar 10
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Gambar 10 Diagram Jalur Penelitian
3. Pemilihan Jenis Input Matriks dan Estimasi
Model yang Diusulkan
Penelitian ini menggunakan perangkat lunak
AMOS versi 7.0 untuk melakukan estimasi dari
model yang dikembangkan serta matriks input yang
dipilih dengan teknik estimasi
Maximum
Likelihood (ML). Teknik estimasi
Maximum
Likelihood digunakan karena lebih efisien dan tidak
bias dan biasanya digunakan pada sampel yang
banyaknya 100 hingga 200 (Hair, 1998).
4. Penilaian Identifikasi Model Struktural
Masalah identifikasi model pada prinsipnya
adalah
masalah
yang
terkait
dengan
ketidakmampuan model yang diusulkan untuk
menghasilkan estimasi yang unik. Untuk melihat
ada tidaknya masalah tersebut dilakukan
pemeriksaan terhadap Offending Estimate yang
merupakan hasil pendugaan parameter baik pada
model struktural maupun pada model pengukuran
dimana nilainya berada diluar batas yang dapat
diterima. Gejala yang sering terjadi dari Offending
Estimate adalah :
a. Adanya nilai standar error dari salah satu atau
beberapa koefisien yang sangat besar.
b. Ketidakmampuan program untuk menghasilkan
matriks informasi yang

seharusnya disajikan.
Adanya nilai estimasi yang tidak mungkin.
Misalnya error variance yang bernilai negatif.
d. Adanya nilai korelasi yang sangat tinggi antar
koefisien estimasi, yaitu > 0.90 Untuk menguji
ada tidaknya masalah identifikasi model maka
cara yang dilakukan adalah :
a. Model diestimasi secara berulang-ulang dan
setiap kali melakukan estimasi digunakan nilai
awal yang berbeda-beda.
b. Mencatat angka koefisien estimasi dari salah satu
variabel dalam model, selanjutnya menentukan
koefisien tersebut sebagai sesuatu yang tetap
(fix) pada variabel yang bersangkutan.
c.

Solusi untuk mengatasi masalah identifikasi model
adalah dengan memberikan lebih banyak kendala
pada model yang sedang dianalisis. Hal ini berarti
mengeliminasi jumlah koefisien yang di estimasi
sehingga hasil yang diperoleh adalah suatu model
yang
overidentified. Apabila setiap estimasi
dilakukan muncul masalah identifikasi model maka
yang harus dilakukan adalah menata ulang model
yang diusulkan, antara lain dengan memperbanyak
konstruk atau menghapus jalur sampai masalah
identifikasi tersebut hilang.
5. Penilaian Kriteria Goodness of Fit
Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui
seberapa jauh model persamaan struktural yang
dihipotesakan sesuai dengan sampel
data.
Penilaian dilakukan dengan menggunakan uji
asumsi SEM, uji kesesuaian model (Overall Model
Fit), dan uji parameter model.
1. Uji Asumsi SEM
a. Ukuran Sampel
Menurut Hair dkk, jumlah sampel minimal untuk
SEM adalah 100 – 200 dengan menggunakan
perbandingan jumlah sampel terhadap jumlah
indikator adalah 1 : 5 (Juniarti, 2001). Jadi jika
indikator dalam penelitian terdapat sebanyak 20
maka minimal sampel untuk SEM adalah 100.
b. Normalitas Data (Secara Multivariate)
Evaluasi normalitas data dilakukan dengan
menggunakan kriteria critical ratio skewness value
yang berada diantara –2.58 dan 2.58, pada tingkat
signifikansi p = 0.01. Data mempunyai distribusi
normal jika sebagian besar variabel critical ratio
skewness value memenuhi batas atau berada di
bawah harga mutlak 2.58 secara multivariate.
c. Evaluasi Outlier
Deteksi terhadap multivariat outlier dilakukan
dengan memperhatikan nilai mahalanobis distance
tabel yang ditetapkan berdasarkan nilai 2 tabel.
Semua kasus yang mempunyai nilai mahalanobis
distance 2 hitung > 2 tabel maka berarti
mengindikasikan adanya multivariat outlier.
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d. Evaluasi Multikolineritas dan Singularitas
Multikolineritas dan singularitas dapat dilihat
melalui determinan matriks
kovarian. Nilai determinan kovarian yang
mendekati 0 menunjukan adanya masalah dengan
multikolineritas dan singularitas sehingga data
dinyatakan tidak valid. Jika nilai dari determinan
matriks kovarian jauh dari angka nol maka tidak
terdapat masalah dengan multikolineritas dan
singularitas sehingga data dinyatakan valid.
2. Uji Kesesuaian Model (Overall Model Fit)
Merupakan uji model secara menyeluruh untuk
mengukur kesesuaian antara matriks varianskovarians sampel dengan
matriks varianskovarians populasi berdasarkan model yang
diajukan. Dengan kata lain untuk menyatakan
model fit atau tidak. Hipotesis yang diajukan
adalah hipotesis deskriptif H0 dan H1 sebagai
berikut :
H0 : p = s ;
Matriks varians-kovarians populasi dugaan sama
dengan matriks varians-kovarians sampel, maka
model fit atau diterima
H1 : p  s ;
Matriks varians-kovarians populasi dugaan tidak
sama dengan matriks varians-kovarians sampel,
maka model tidak fit atau tidak diterima.
Uji yang dilakukan untuk mengetahui model
yang dibangun diterima atau tidak adalah sebagai
berikut :
a. Absolute Fit Measure
Digunakan untuk menguji kemampuan model
dalam memprediksi matriks varians-kovarians
populasi secara akurat berdasarkan data sampel.
Statistik uji yang digunakan adalah :
1) Chi-Square Statistic
Merupakan alat uji paling fundamental untuk
mengukur kesesuaian model. Model yang diuji
dipandang baik jika data empiris identik dengan
teori yaitu bila nilai chi-square rendah (karena
dalam uji beda chi square = 0, berarti benar-benar
tidak ada perbedaan, Ho diterima) dan diterima
berdasarkan probabilitas dengan cut-off sebesar >
0.05. Pengujian hipotesis untuk menjelaskan
kondisi data empiris dengan model terhadap teori
adalah:
H0: Data empiris identik dengan teori antar model (
p > 0.05) berarti model diterima (fit).
H1: Data empiris berbeda dengan teori antar model
( p < 0.05) berarti model ditolak (tidak fit).
2) CMIN\DF
Merupakan nilai chi-square dibagi dengan
degree of freedom akan menghasilkan indeks
CMIN/DF atau disebut juga dengan chi-square
relative yang digunakan untuk mengukur tingkat
fit sebuah model. Nilai yang diharapkan adalah <
2.0.

Proceedings SNIT 2011: Hal. A-128

3) GFI (Goodness of Fit Index)
Merupakan index kesesuaian yang menghitung
proporsi dari varians dalam matriks kovarians
sampel yang dijelaskan oleh matriks kovarians
populasi yang terestimasi. Nilai GFI berkisar antara
0 (poor fit) sampai 1.0 (perfect fit). Sedangkan nilai
GFI yang disyaratkan adalah > 0.9.
4) RMSEA (The Root Mean Square Error of
Approximation)
Merupakan sebuah indeks yang
dapat
digunakan untuk mengkompensasi chi-square
statistic dalam sampel yang lebih besar. Nilai
RMSEA < 0.08 merupakan index untuk dapat
diterimanya model yang menunjukkan sebuah
close fit
dari model itu berdasarkan derajat
kebebasan (degree of freedom).
b. Incremental Fit Measure
Digunakan untuk menguji kesesuaian model
dengan cara membandingkan model yang diajukan
(proposed model) dengan model realistik (base
model / null model). Statistik uji yang digunakan
adalah :
1) AGFI (Adjusted Goodness of Fit)
Merupakan pengembangan dari GFI yang
disesuaikan dengan ratio degree of freedom untuk
proposed model dan null model. Nilai AGFI yang
direkomendasikan adalah > 0.90.
2) TLI (Tucker Lewis Index)
Menggabungkan ukuran parsimony kedalam index
komparasi antara proposed model dan null model.
Nilai TLI yang direkomendasikan adalah > 0.95.
3) NFI (Normed Fit Index)
Ukuran perbandingan antara proposed model dan
null model. Nilai NFI yang direkomendasikan
adalah > 0.90.
4) CFI (Comparative Fit Index)
Merupakan sebuah alternatif incremental fit index
yang membandingkan sebuah model yang diuji
terhadap baseline model, nilai yang diharapkan
untuk diterimanya model adalah  0.90.
c. Parsimonious Fit Measure
Digunakan untuk menguji kemampuan model
dalam memprediksi matriks varians-kovarians
populasi secara akurat dengan mempertimbangkan
jumlah parameter yang diestimasi. Prinsip yang
menjadi acuan adalah jumlah parameter minimal
dengan tingkat akurasi maksimal. Statistik uji yang
digunakan adalah :
1) PNFI (Parsimonious Normal Fit Index)
Merupakan modifikasi dari NFI dengan kegunaan
utama untuk membandingkan model dengan
degree of freedom yang berbeda, selain itu PNFI
juga digunakan untuk membandingkan model
alternatif sehingga tidak ada nilai yang
direkomendasikan sebagai nilai fit yang diterima.
Nilai PNFI yang direkomendasikan adalah > 0.60.
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2) PGFI (Parsimonious Goodness of Fit Index)
Merupakan modifikasi dari GFI atas dasar
parsimony estimate model. Nilai PGFI yang
direkomendasikan adalah > 0.60.
3. Uji Parameter Model (Menggunakan CFA)
Digunakan untuk mengetahui nilai lamda ( =
factor loading), bobot faktor (regression weight)
dan reliabilitas dari model yang telah dibangun.
a. Uji Loading Factor (Uji Validitas)
Digunakan untuk menguji keakuratan variabel
indikator sehingga dapat mewakili variabel laten.
Uji ini bertujuan untuk mengkonfirmasi :
1). Apakah nilai lamda () cukup signifikan dalam
menjelaskan variabel indikator atau faktor
yang dianalisis.
Nilai lamda () yang disyaratkan adalah lebih
besar dari pada 0.5. Jika nilai  lebih kecil dari 0.5
maka
sebaiknya
model
direvisi
dengan
mengeluarkan variabel indikator yang tidak
menjelaskan laten yang dianalisis. Pada penelitian
ini terdapat 5 variabel laten yang terdiri dari 1
variabel eksogen dan 4 variabel endogen dengan 5
variabel indikator untuk menjelaskan variabel
eksogen dan 16 variabel indikator untuk
menjelaskan variabel endogen. Sehingga jumlah
keseluruhan dari variabel indikator adalah 21
dengan masing-masing nilai  diukur pada setiap
variabel indikator yang dianalisis.
2) Apakah nilai lamda () signifikan secara
statistik.
Hal tersebut dapat diketahui dengan mengajukan
hipotesa untuk melihat dukungan variabel indikator
terhadap variabel laten, sebagai berikut :
H0 : i-j = 0
H1 : i-j  0
Dengan harapan agar H0 dapat ditolak sehingga H1
dapat diterima.
b. Uji Bobot Faktor (regression weight)
Digunakan untuk menjelaskan hubungan antar
variabel laten dengan melihat nilai Critical Ratio
(CR) , jika nilai CR > 2.0 maka terdapat pengaruh
dari variabel laten yang satu dengan variabel laten
yang lain.
c. Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah ukuran konsistensi
internal dari indikator-indikator suatu variabel
bentukan yang menunjukkan derajat setiap
indikator sebagai konstruktor sebuah variabel
bentukan. Pendekatan yang dianjurkan dalam
menilai sebuah model pengukuran (measurement
model) ini adalah dengan menilai besaran
composite reliability serta variance extracted dari
masing-masing konstruk.
1) Construct Reliability
Nilai yang direkomendasikan adalah > 0.7.
2) Variance Extracted
Nilai yang direkomendasikan adalah > 0.5

7. Interpretasi dan Modifikasi Model
Langkah ini bertujuan untuk memutuskan
bentuk lanjutan setelah dilakukan evaluasi asumsi
dan uji kesesuaian model. Jika model dinyatakan
cukup baik maka langkah berikutnya adalah
melakukan interpretasi. Tetapi bila model belum
memenuhi syarat pengujian maka perlu diadakan
modifikasi. Setelah model diestimasi, residualnya
harus kecil atau mendekati nol dan distribusi
frekuensi dari kovarians residual harus bersifat
simetrik.
Batas keamanan untuk jumlah residual adalah
5%, bila nilai residualnya lebih besar dari 5% dari
semua residual kovarians yang dihasilkan oleh
model, maka sebuah modifikasi mulai perlu
dipertimbangkan.
3.

Hasil Penelitian

a. Deskripsi Hasil Penelitian
Dari pengambilan kuesioner maka dapat dilihat
hasil seperti pada tabel 4 .
Tabel 4
Data Responden Penelitian

b. Analisis Statistik Deskriptif
Pengujian atau analisa terhadap statistik
deskriptif yang memberikan penjelasan berupa
nilai mean (rata-rata), standar deviasi, varian,
maksimum, kurtosis dan skewness dapat dilihat
pada tabel 5.
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Tabel 5
Analisa Statistik Deskriptif

memenuhi persyaratan karena hasilnya tidak sesuai
nilai yang direkomendasikan yaitu p > 0.05. Untuk
sementara diketahui output model tersebut belum
memenuhi persyaratan penerimaan Ho, namun
dapat dilihat dari hasil hasil God of fit lainnya
(Wijayanto, 2008) sehingga dapat dilakukan uji
hipotesis selanjutnya.

c. Analisis Statistik Inferensial
Analisa Statistik Inferensial menggunakan prosedur
structural equation model (SEM) two step
approach, dan pengembangan model (model
generating/MG).
1. Uji Asumsi Model
a. Ukuran Sampel
Ukuran sampel yang harus dipenuhi dalam
pemodelan SEM, minimum berjumlah 100 atau
antara 100 – 200 (Santoso 2007). Penelitian ini
menggunakan 140 sampel.

b. Uji Normalitas
Hasil dari pengujian Assesment of
Normality=1,366 terlihat bahwa secara multivariat
data sudah terdistribusi secara normal, berarti data
memenuhi syarat untuk dilakukan analisis
selanjutnya.

2. Pengolahan Dengan Model Persamaan
Struktural (SEM) Lanjut
a. Pengujian Model Full Berbasis Struktural
Pengujian
model
berbasis
struktural
dilakukan dengan memasukan semua indikator
yang pernah di uji secara konfirmatori baik eksogen
dan endogen dan menggabungkan hasil keduanya
menjadi satu persamaan (Ghozali, 2008). Gambar
4. 18 berikut adalah tampilan full model structural:

Gambar 15 Model full berbasis struktural
Hipotesis yang menjelaskan kondisi data empiris
dengan model adalah:
H0 : Data empirik identik dengan teori atau model
(Hipotesis akan diterima apabila P  0.05).
H1 : Data empirik berbeda dengan teori atau model
(Hipotesis akan ditolak apabila P < 0.05).
Pada Gambar 15 terlihat bahwa model teori
yang diajukan pada penelitian ini sesuai dengan
model populasi yang diobservasi, karena diketahui
bahwa nilai probabilitas (P) = 0.009 tidak
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c. Uji Outliers
Uji outlier pada penelitian ini menunjukkan
bahwa nilai mahalanobis distance. p1 atau p2
semua diatas 0,05 (Santoso, 2007).
d. Uji Multikolineritas dan Singularitas
Dalam penelitian ini sample covariances
pada nilai determinan kovarian adalah sebesar
17,258 yang membuktikan bahwa data dapat
dikatakan merupakan multikolinieritas dan
singularitas.
e. Uji kesesuaian model
Tabel 8
Uji Perbandingan Kesesuaian Model

Pada penelitian ini dilakukan analisis full model
(model secara keseluruhan) yang mengindikasikan
bahwa model dinyatakan fit (sesuai) disebabkan
hampir secara keseluruhan hasil bernilai baik,
walaupun nilai chi-square dan probabilitas dalam
penelitian ini tidak baik (Wijayanto, 2008).
3. Hasil Pengujian
a. Uji Parameter Model Pengukuran Variabel
Laten
Pengujian ini berkaitan dengan pengujian
validitas dan reliabilitas.
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1. Pengujian Validitas
Pengujian terhadap validitas variabel laten
dilakukan dengan melihat nilai Signifikansi (Sig)
yang diperoleh tiap variabel indikator kemudian
dibandingkan dengan nilai  (0.05). Jika Sig  0.05
maka Tolak H0, artinya variabel indikator
tersebut merupakan konstruktor yang valid bagi
variabel laten tertentu.
Dari gambar 15 terlihat bahwa ada
hubungan negatif antar variabel, hubungan negative
tersebut digambarkan pada tabel 9.
Tabel 9 Tabel estimasi hubungan negatif antar
variabel
Estimasi
Ketera
ngan
ISE ke PU
- 0,015
drop
ISE ke WUB
- 0,369
drop
PU ke ITU
- 0,110
drop

0.70. Sedangkan PU, ITU dan WUB memiliki nilai
Composite Reliability < 0.70 tetapi masih dapat
dikatakan realibel karena masih berada pada range
nilai yang diperbolehkan. Batas nilai kritis yang
direkomendasikan untuk Composite Reliability
adalah 0.70. Tetapi bila penelitian yang dilakukan
bersifat eksploratori, maka nilai di bawah batas
kritis tersebut (0.70) masih diperbolehkan. Selama
range berkisar antara 0.5 – 0.6 dinilai sudah
mencukupi untuk menjustifikasi sebuah hasil
penelitian. Variabel laten ISE memenuhi batas nilai
Variance Extracted yaitu  0.50. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa ISE, memiliki realibilitas
yang baik. PeoU, PU, ITU dan WUB mempunyai
Variance Extracted < 0.50 tetapi karena pada uji
composite reliability sudah terpenuhi reliabilitasnya
maka PeoU, PU, ITU dan WUB bisa diangap
realibel.

a. Variabel Laten Eksogen
1. ISE (Internet Self Efficacy)
Variable eksogen (X1 dan X2) pada
penelitian ini merupakan konstruk yang valid
dengan nilai signifikan dibawah 0,05.
b. Variabel Laten Endogen
1. PEoU (Perceived Ease of Use)
variabel indikator Y1 (Kemudahan untuk
mengakses),
Y2
(Kemudahan
untuk
dipelajari/dipahami), Y3 (Kemudahan untuk
digunakan), Y4 (Kemudahan untuk berinteraksi)
dan Y5 (Kemudahan untuk memperoleh contoh
latihan soal.) secara signifikan merupakan
konstruktur yang valid bagi variabel laten PEoU.
2. PU (Perceived Usefulness)
variabel indikator Y6 (Mempertinggi efektifitas) ,
Y7 (Menjawab kebutuhan informasi) dan Y8
(Meningkatkan pengetahuan), secara signifikan
merupakan konstruktur yang valid bagi variabel
laten PU.
3. ITU (Intention to Use)
variabel indikator Y10 (Penambahan software
pendukung)
dan
Y11
(Motivasi
tetap
menggunakan) secara signifikan merupakan
konstruktur yang valid bagi variabel laten ITU.
4. WUB (WebsiteUsage Behavior)
variabel indikator Y14 (Memahami cara
penggunaan) dan Y17 (Frekuensi penggunaan)
secara signifikan merupakan konstruktur yang valid
bagi variabel laten WUB.

b. Uji Parameter Model Struktural
1 Uji Hipotesis
H1: Internet Self Efficacy (ISE) atau kemampuan
diri siswa berinternet berpengaruh terhadap
Perceived Ease of Use (PEoU) atau persepsi
kemudahan siswa dalam menggunakan elearning e-dukasi.net
H3 : Internet Self Efficacy (ISE) atau kemampuan
diri siswa berinternet berpengaruh terhadap
Intention to Use (ITU) atau niat untuk
menggunakan e-learning e-dukasi.net.
H5 : Perceived Ease of Use (PEoU) atau persepsi
kemudahan siswa dalam menggunakan elearning e-dukasi.net berpengaruh terhadap
Perceived Usefull (PU) atau manfaat yang
dirasakan menggunakan
e-learning edukasi.net.
H7 : Perceived Ease of Use (PEoU) atau persepsi
kemudahan siswa dalam menggunakan elearning e-dukasi.net berpengaruh terhadap
Intention to Use (ITU) atau niat untuk
menggunakan e-learning e-dukasi.net.
H8 : Intention to Use (ITU) atau niat untuk
menggunakan
e-learning
e-dukasi.net
berpengaruh terhadap Website Usesage
Behavior (WUB) atau perilaku penggunaan
e-learning e-dukasi.net sendiri.

2. Pengujian Reliabilitas
Tabel 10 Uji Reliabilitas

Pada tabel 10 di atas terlihat bahwa ISE, PEOU dan
WUB memiliki nilai Composite Reliability di atas

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Hipotesis
Hipotesis
Sig
Hasil
Hipotesis
H1 (ISE – PEoU)
0.047 Tolak H0
H3 (ISE – ITU)
0.000 Tolak Ho
H5 (PEoU – PU)
0.000 Tolak H0
H7 (PEoU – ITU)
0.038 Tolak H0
0.015 Tolak H0
H8 (ITU – WUB)

2. Interpretasi Model
Berdasarkan modifikasi model dan hasil
pengujian hipotesis, maka dapat dijelaskan bahwa
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model yang didapatkan pada
dijelaskan pada gambar 16.

penelitian

ini

ITU

W UB

ISE
PEoU

Gambar 16 Hasil Akhir Model Penelitian
Dari model akhir yang terlihat pada gambar
16 dapat diketahui bahwa penggunaan e-dukasi.net
oleh user (dalam hal ini oleh siswa SMA ) sebagai
sarana pendukung dalam proses belajar mengajar,
dipengaruhi oleh adanya Internet Self Efficacy
(ISE) atau kemampuan diri berinternet, Perceived
Ease of Use (PEoU) atau persepsi kemudahan
siswa dalam menggunakan e-learning e-dukasi.net
dan Intention to Use (ITU) atau niat untuk
menggunakan e-learning e-dukasi.net. User akan
menggunakan e-dukasi.net bila adanya kemampuan
diri berinternet yang akan membuat siswa mudah
dalam menggunakan e-learning e-dukasi.net dan
bila sudah menggunakan e-dukasi.net maka akan
muncul niat untuk selalu menggunakan edukasi.net, bila sudah ada niat maka kecenderungan
akan memakaipun akan semakin kuat.
Dalam model akhir ini PU (percerceived
usefull) tidak di ikut sertakan karena bila dilihat
dari gambar akhir manfaat yang dirasakan (PU)
tidak mempengaruhi terhadap niat untuk
menggunakan e-dukasi.net (ITU). Hal ini mungkin
disebabkan banyak siswa walaupun manfaat yang
dirasakan banyak mereka cenderung menggunakan
e-dukasi.net dikarenakan kemudahannya.
4.

KESIMPULAN
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
user (Siswa) dalam menggunakan e-learning edukasi.net sebagai sarana pendukung dalam
membantu proses belajar adalah adanya
kemampuan diri berinternet (ISE) dan persepsi
kemudahan siswa dalam menggunakan e-dukasi.net
(PeoU)
yang akan menimbulkan niat untuk
menggunakan e-learning e-dukasi.net (ITU). Dari
niat menggunakan e-dukasi.net tersebut (ITU)
maka siswa akan cenderung mempunyai perilaku
untuk menggunakan e-learning e-dukasi.net
tersebut (WUB).
Kemampuan
diri
berinternet
(ISE)
mempunyai hubungan yang cukup marjinal kuat
terhadap Persepsi kemudahan siswa dalam
menggunakan e-dukasi.net (PEoU) dibuktikan oleh
hasil penelitian yang bernilai 0,4 mendekati 0,5
(Wijayanto, 2008) ditetapi mempunyai hubungan
yang kuat dengan niat untuk menggunakan e-
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dukasi.net (ITU) yang dibuktikan dengan hasil
penelitian yang bernilai 0,6 diatas batas 0,5.
Hubungan antara persepsi kemudahan siswa
(PEoU) juga lemah terhadap niat untuk
menggunakan e-dukasi.net (ITU) dengan nilai 0,2
dibawah nilai 0,5, dan kemudahan siswa (PEoU)
mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap
mamfaat yang dirasakan (PU) yaitu sebesar 1, 0
jauh diatas 0,5, walaupun hubungan ini kuat namun
tidak dapat dijadikan hasil pengujian dikarenakan
perilaku penggunaan web oleh siswa itu sendiri
tidak dapat dijelaskan karena tidak ada hubungan
dari PU ke ITU.
Hubungan niat untuk menggunakan edukasi.net (ITU) dengan perilaku untuk
menggunakan (WUB) ternyata adalah paling lemah
yaitu sebesar 0,2 jauh dibawah 0,5.
Kemampuan diri berinternet (ISE) juga tidak
berhubungan
secara
langsung
dengan
kemamfaatan yang akan di dapat Siswa (PU) dan
tidak juga berhubungan secara langsung dengan
perilaku untuk menggunakan e-learning edukasi.net (WUB) dikarenakan mempunyai nilai
negatif sehingga hubungan tersebut harus di
hilangkan dari model.
Kemamfaatan yang akan di dapat Siswa
(PU) dengan niat untuk menggunakan e-dukasi.net
(ITU) juga mempunyai hubungan yang tidak
langsung dikarenakan mempunyai nilai negatif
sehingga hubungan tersebut harus di hilangkan dari
model.
Model ini terbukti fit maka hasilnya bukan
saja berlaku untuk sampel penelitian namun berlaku
juga untuk pupulasi.
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