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ABSTRACT 

The emergence of new media as a transformation of mass media, which is the impact 

of the science and technological development. New media this moment is relatively 

used around the world, especially in terms of delivering information into the large 

and heterogeneous audience specially during the Covid-19 Pandemic which is still 

on going today. This research discusses about how’s the relations between the 

intensity of reading information and level of website’s interface understanding on 

visitors’ understanding level. The communication theory used in this research is 

Dependency Theory by Melvin DeFleur and Sandra Ball-Rokeach. Dependency 

theory explains the existence of dependency by the public on media content. 

Quantitative method used in this research involved 53 respondents which is 

representing the visitors population who came to UPT Seleksi Penerimaan 

Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret during the Covid-19 Pandemic seeking 

some informations related to the registration. Accidental Random Sampling used in 

this research (for the visitors who have previously accessed information through 

website www.spmb.uns.ac.id). From this research we found that 1) there is a 

significant positive relation between the intensity of reading information on visitors’ 

understanding level (sig.t = 0.024 < 0.05 and tcount 2.335 > ttable 2.005), 2) there is a 

significant positive relation between the level of website’s interface understanding on 

visitors’ understanding level (sig.t = 0.000 < 0.05 and tcount 7.254 > ttable 2.005), 3) 

there is a significant positive relation between the intensity of reading information 

and the level of website’s interface understanding simultaneously on visitors’ 

understanding level (sig. f = 0,000 < 0,05 and fcount 45.753 > ftable 3.18) with 64.7% 

percentage of the effect. 

Keywords : Information, New Media, Interface Website, Level of Visitors’ 

Understanding, Dependency Theory. 

http://www.spmb.uns.ac.id/


Pendahuluan 

Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial akan 

selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. 

Interaksi seorang individu dengan individu lainnya dapat juga dikatakan sebagai 

Interaksi sosial. Menurut Gillin dan Gillin (dalam Soerjono Soekanto 2012:55) 

menyebutkan bahwa interaksi sosial didefinisikan sebagai hubungan sosial yang 

dinamis dan menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok manusia, maupun 

antara individu dengan kelompok terterntu. Sedangkan menurut Robert M. Z. (dalam 

Nurani 2013:315) menyebutkan interaksi sosial adalah proses ketika orang-orang 

yang berkomunikasi saling memberikan pengaruh, baik dalam pikiran maupun 

tindakan. Interaksi sosial secara umum dapat dikatakan sebagai sebuah proses atas 

individu untuk saling memberikan maupun mendapatkan informasi dari orang lain. 

Munculnya media baru atau new media sebagai transformasi dari media massa 

merupakan dampak dari adanya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau 

IPTEK. Menurut data yang diperoleh dari laman resmi Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (KEMENKOMINFO), Indonesia masuk dalam peringkat 10 besar negara 

dengan pengguna internet terbesar di dunia pada tahun 2018. Data tersebut kemudian 

diperbarui oleh www.databoks.katadata.co.id pada tanggal 11 November 2020, 

mengemukakan hasil riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 

yang rilis pada tanggal 9 November 2020 dan menunjukkan kenaikan total pengguna 

internet di Indonesia menjadi 196,7 juta atau 73,7% dari total populasi. Dari hasil riset 

tersebut, menempatkan Provinsi Jawa Barat sebagai peringkat pertama dengan jumlah 

35,1 juta pengguna internet, kemudian disusul Provinsi Jawa Tengah di peringkat 

kedua dengan jumlah 26,5 juta pengguna internet, serta Provinsi Jawa Timur 

diperingkat ketiga dengan jumlah 26,4 juta pengguna internet. 

Kecepatan dalam mengakses informasi dan kemudahan untuk terkoneksi 

dengan orang lain tanpa mengenal jarak dan waktu, dapat dikatakan sebagai salah 

http://www.databoks.katadata.co.id/


satu dampak positif dari perkembangan teknologi. Data tren internet dan media sosial 

di Indonesia pada tahun 2019 menurut Hootsuite menyebutkan bahwa total jumlah 

pengguna internet mencapai 150 juta (naik 13% hingga 17% dari tahun sebelumnya) 

dan rata-rata penggunaan internet setiap harinya mencapai 8 jam 36 menit. Dari data 

tersebut menunjukkan tingginya penggunaan internet di Indonesia, baik untuk 

mencari informasi yang dinilai penting bagi masyarakat maupun membuka situs 

jejaring sosial. 

Meski terdapat kenaikan jumlah pengguna internet di Indonesia yang cukup 

signifikan, namun menurut data UNESCO dalam riset yang mengangkat judul 

World’s Most Literate Nations Ranked yang dilaksanakan oleh Central Connecticut 

State University pada bulan Maret 2016 menyebutkan bahwa Indonesia menduduki 

peringkat ke 60 dari 61 negara dengan subjek minat membaca. UNESCO juga 

menyebut bahwa indeks minat membaca di Indonesia baru mencapai 0,1% atau 0,001 

yang mana setiap 1000 penduduk hanya terdapat 1 orang yang memiliki minat 

membaca. Data tersebut dapat dijadikan acuan untuk mengetahui tentang seberapa 

besar tingkat minat membaca penduduk di Indonesia. 

Adanya kemudahan dalam mengakses internet memberikan ruang yang lebih 

bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai macam informasi dimanapun dan 

kapanpun. Saat ini penggunaan akses internet untuk penyampaikan informasi tak 

hanya digunakan pada tingkat individu saja, tetapi pada tingkatan-tingkatan 

diatasnya. Terlebih pada masa Pandemi Covid-19 sekarang ini, internet menjadi hal 

yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang segala aktivitasnya 

semenjak diberlakukan sistem pembatasan dan adanya sistem kerja dari rumah 

maupun pembelajaran jarak jauh.  

UPT Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Universitas Sebelas Maret 

menjadikan website www.spmb.uns.ac.id sebagai media utama dalam menyampaikan 

informasi resmi, yang dapat diakses oleh calon mahasiswa dimana saja dan kapan 

http://www.spmb.uns.ac.id/


saja dengan jaringan internet. Website tersebut berisi banyak menu yang dapat dipilih, 

termasuk didalamnya jadwal pelaksanaan seleksi dan juga ketentuan-ketentuan yang 

berlaku dalam proses seleksi. Website SPMB Universitas Sebelas Maret bebas 

diakses oleh calon mahasiswa yang membutuhkan informasi terkini tentang jalur 

pendaftaran, mulai dari jenjang diploma hingga jenjang doktoral 

Pemahaman akan antar muka website atau yang lebih dikenal dengan istilah  

interface website memiliki dampak pada pengalaman pengguna (User Experience) 

dimana dapat menentukan bagaimana kemudahan sebuah website untuk digunakan, 

aksesabilitas, dan juga kenyamanan ketika dioperasikan. Ketika pengguna sebagai 

user yang memiliki motif untuk mendapatkan informasi dengan cara mengakses 

sebuah website dapat dengan mudah menemukan informasi yang dicari, maka akan 

memberikan pengalaman pengguna yang baik.  

Begitu pun sebaliknya, jika pengguna memiliki kesulitan untuk menemukan 

informasi yang dibutuhkan, maka akan memberikan pengalaman pengguna yang 

kurang maksimal. Hal tersebut yang menjadi dasar pembuatan desain website yang 

mudah digunakan oleh khalayak luas sehingga dapat memenuhi kebutuhan serta 

kepuasan pengguna, yang kemudian dapat meningkatkan efektivitas penggunaan 

website sebagai media penyampaian informasi kepada publik. 

Namun dalam proses penyampaian informasi yang telah dilakukan, masih 

ditemukan beberapa hambatan dan juga permasalahan. Masalah yang sering terjadi 

adalah adanya kesalahan persepsi yang diterima oleh calon mahasiswa saat 

memahami informasi yang ada dalam laman atau website. Sebagai contoh, kurangnya 

pemahaman calon mahasiswa baru akan informasi mengenai syarat dan ketentuan 

yang berlaku pada Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Sebelas Maret 

meskipun informasi yang dimaksud sudah terdapat dalam website. Hal inilah yang 

akhirnya membuat peneliti tergugah untuk menelusuri seberapa efektif penggunaan 

media baru dalam penyampaian informasi, khususnya yang berkenaan dengan 



hubungan antara intensitas membaca informasi dan tingkat pemahaman interface 

website terhadap tingkat pemahaman pengunjung di UPT Seleksi Penerimaan 

Mahasiswa Baru (SPMB) Universitas Sebelas Maret dalam masa Pandemi Covid-19. 

Rumusan Masalah 

1. Adakah hubungan antara intensitas membaca informasi dengan tingkat 

pemahaman pengunjung di UPT SPMB Universitas Sebelas Maret dalam masa 

Pandemi Covid-19? 

2. Adakah hubungan antara tingkat pemahaman interface website terhadap tingkat 

pemahaman pengunjung di UPT SPMB Universitas Sebelas Maret dalam masa 

Pandemi Covid-19? 

3. Adakah hubungan antara intensitas membaca informasi dan tingkat pemahaman 

interface website terhadap tingkat pemahaman pengunjung di UPT SPMB 

Universitas Sebelas Maret dalam masa Pandemi Covid-19? 

Kajian Teori 

1. Komunikasi 

Komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian pesan dari 

komunikator menuju komunikan, baik langsung maupun tidak langsung, verbal 

maupun non verbal, dalam rangka mencapai tujuan maupun persepsi yang sama. 

Menurut Carl I Hovland dalam Effendy (2013:9) menyebutkan bahwa ilmu 

komunikasi merupakan sebuah upaya yang sistematis dalam rangka merumuskan 

asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat maupun sikap. 

Sedangkan komunikasi itu sendiri diartikan sebagai proses untuk mengubah 

tingkah laku orang lain.  

Denis McQuail dalam bukunya yang berjudul McQuail’s Mass 

Communication Theory 6th Edition (2011:17) menyebutkan bahwa ilmu 



komunikasi tidak dapat berdiri sendiri karena jika menilik balik pada asal mula 

studi komunikasi ini berawal dari banyak disiplin ilmu dan juga berbagai isu yang 

muncul, termasuk permasalahan ekonomi, hukum, politik, etika, serta budaya. 

Sebagai tambahan, Denis McQuail juga menegaskan bahwa studi komunikasi 

merupakan studi interdisipliner yang mengadopsi berbagai pendekatan dan juga 

metode.  

Harold D. Lasswell mengemukakan sebuah paradigma komunikasi yang 

menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengetahui apakah sebuah komunikasi 

itu baik atau tidak dengan menggunakan kalimat “Who, Says What, In Which 

Channel, To Whom, With What Effect?”. Dapat diuraikan beberapa unsur yang 

ada dalam proses komunikasi, yaitu : 

a. Source (Sumber atau sebagai komunikator); 

b. Message (Pesan yang akan disampaikan); 

c. Channel (Saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan); 

d. Receiver (Penerima pesan atau sebagai komunikan); serta 

e. Effect (Pengaruh apa yang diberikan). 

Beberapa paradigma komunikasi mengalami perkembangan yang tidak 

hanya berhenti pada pengaruh apa yang diberikan seperti yang dijelaskan oleh 

Harold D. Lasswell, namun terdapat unsur tambahan seperti umpan balik atau 

yang lebih dikenal dengan sebutan feedback, dan juga gangguan atau noise yang 

dapat terjadi dalam proses komunikasi.  

Tubbs dan Moss (2009:9-13) memberikan beberapa kriteria komunikasi 

yang dapat dikatakan efektif, yaitu saat terjadi saling pengertian, menimbulkan 

kesenangan, adanya pengaruh pada sikap dan tingkah laku, serta terjadinya 

hubungan yang harmonis. Selain itu, Willbur Schramm (dalam Tommy Suprapto, 

2009:5) menyebutkan bahwa komunikasi yang efektif adalah komunkasi yang 

berhasil melahirkan kebersamaan atau commonness, serta kesepahaman antara 

komunikator dan komunikan. 



Dalam konsep komunikasi, sering dijumpai adanya model komunikasi. 

Salah satu model komunikasi yang memuat model komunikasi massa adalah yang 

dikemukakan oleh Melvin de Fleur. Model komunikasi ini merupakan perluasan 

dari model yang telah dikemukakan oleh ahli sebelumnya, terutama Shannon dan 

juga Weaver. Melvin de Fleur menambahkan Perangkat Media Massa atau Mass 

Medium Device dan juga Perangkat Umpan Balik atau Feedback Device. 

2. Teori Dependensi 

Teori dependensi merupakan sebuah teori komunikasi yang pertama kali 

dikembangkan oleh Melvin De Fleur dan Sandra Ball-Rokeach melalui 

artikelnya yang berjudul A Dependency Model or Mass-Media Effects pada tahun 

1976. Teori ini berfokus kepada adanya ketergantungan komunikasi dari publik 

maupun audiens terhadap isi media. Teori ini beranggapan bahwa orang memiliki 

tingkat ataupun derajat ketergantungan yang berbeda-beda, semakin tinggi 

ketergantungan terhadap media, makan akan semakin besar pula pengaruh 

komunikasi tersebut. 

Menurut Melvin DeFleur dan Sandra Ball-Rokeach dalam Morissan 

(2013:515) menyebutkan bahwa derajat ketergantungan terhadap media 

merupakan kunci dalam memahami kapan dan mengapa pesan pada media massa 

dapat mengubah kepercayaan, perasaan, dan juga perilaku audiens. Derajat 

ketergantungan khalayak terhadap isi media ini ditentukan oleh tingkat 

kepentingan informasi yang disampaikan oleh media serta derajat perubahan dan 

konflik yang terjadi dalam masyarakat. 

Melvin DeFleur dan Sandra Ball-Rokeach dalam Morissan (2013:516) 

sepakat dengan gagasan awal dari teori dependensi bahwa orang akan bergantung 

pada informasi yang diberikan oleh media untuk memenuhi kebutuhan tertentu 

atau dapat dikatakan juga untuk mencapai tujuan tertentu. Faktor yang 

menentukan ketergantungan seseorang terhadap media menurut Melvin DeFleur 

dan Sandra-Ball Rockeach adalah sebagai berikut : 



a. Seseorang akan memiliki ketergantungan pada media yang dapat 

memenuhi sejumlah kebutuhannya sekaligus dibandingkan dengan 

media yang hanya mampu memenuhi beberapa kebutuhan saja; serta 

b. Perubahan sosial dan konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat 

menyebabkan perubahan pada kepercayaan dan konsumsi media. 

Sebagai contoh, orang akan menjadi lebih ketergantungan pada media 

untuk mendapatkan informasi atau berita ketika dalam masa genting, 

namun pada situasi yang stabil maka kebutuhan akan media bergeser 

menjadi motif mencari hiburan. Dengan kata lain ketergantungan akan 

isi media terhadap seseorang hanya terjadi dalam waktu tertentu saja, 

tidak berlaku untuk sepanjang jaman karena motif menggunakan 

media seseorang akan terus berubah dari waktu ke waktu. 

Menurut Morissan dalam bukunya yang berjudul Teori Komunikasi 

Individu hingga Massa (2013:517) menyebutkan bahwa ketergantungan pada 

media akan menimbulkan efek pada media itu sendiri. Semakin besar 

ketergantungan seseorang terhadap media maka semakin besar juga efek yang 

dapat ditimbulkan media terhadap orang tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian efek politik M.M Miller dan S.D Reese (1982) dimana efek media 

semakin besar terjadi pada mereka yang lebih tergantung pada media 

dibandingkan mereka yang tidak. 

Menurut Stephen W. Little dan Karen A. Foss dalam bukunya yang 

berjudul Theories of Human Communication (2017:203-205) menyebutkan 

prinsip lain dari teori dependensi adalah bahwa suatu individu yang tumbuh dan 

bergantung pada segmen media tertentu akan cenderung lebih terpengaruh baik 

secara kognitif maupun emosional terhadap konten dari media dimana mereka 

bergantung. Akibatnya tiap-tiap orang akan terpengaruh dengan cara dan 

derajat yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, motif, dan penggunaan media 

tersebut. Semakin mudah tersedia maka semakin besar pula ketergantungan 



yang dirasakan, dan semakin diterima secara sosial budaya (dalam hal 

penggunaan suatu media) maka semakin besar kemungkinan bahwa 

penggunaan media akan dianggap sebagai sebuah alternatif fungsional yang 

paling tepat. Secara umum, teori dependensi dapat menjelaskan bagaimana dan 

mengapa pengguna beralih ke situs jaringan untuk mendapatkan informasi 

sesuai dengan kebutuhannya. 

Menurut Syafaruddin (2006:54-56), teori dependensi dapat 

menunjukkan bahwa semakin tergantung seseorang terhadap isi media dalam 

memenuhi kebutuhannya, maka media akan menjadi sesuatu yang penting bagi 

publik maupun audiens, bahkan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi 

audiens tersebut. Sedangkan untuk tingkatan ketergantungan terhadap isi media 

dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut : 

a. Kapasitas media untuk memenuhi kebutuhan publik atau audiens. 

b. Publik atau audiens memilih media yang paling disukai berdasarkan 

kebutuhannya dan faktor eksternal lainnya. 

c. Rangsangan kognitif dan afektif dapat meningkatkan tingkat 

kepuasan publik atau audiens yang kemudian pada tingkat 

keterlibatan lebih tinggi memungkinkan pemrosesan serta 

penghafalan informasi. 

Metodologi 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif, merupakan sebuah metode yang berlandaskan kepada 

paradigma positivisme. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, umumnya teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak 

atau random, pengumpulan data menggunakan sebuah instrumen penelitian, dan 

analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis 



yang telah ditetapkan. Hasil dari penelitian kuantitatif dapat digeneralisasikan pada 

populasi dimana sampel penelitian tersebut diambil. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan 

metode survei. Menurut Sugiyono (20016:6), metode survei merupakan sebuah 

metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu secara alamiah 

(bukan buatan) dan dipilih oleh peneliti untuk dilakukan penelitian dengan cara 

mengedarkan kuesioner, tes, wawancara terstruktur, dan lain sebagainya. Peneliti 

menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitian, yang didalamnya terdapat 40 

item pernyataan dengan skala pengukuran likert. 

Dalam penelitian ini peneliti juga memilih metode korelasional untuk melihat 

ada tidaknya hubungan yang signifikan antara dua variabel independen terhadap satu 

variabel dependen tanpa mengubah atau mengadakan perlakukan terhadap variabel-

variabel tersebut sebelum penelitian dilakukan. Ulber Silalahi (2015:120) 

menyebutkan bahwa penelitian dengan metode korelasional berusaha untuk 

menentukan tingkat hubungan dua atau lebih variabel dengan menggunakan data 

statistik. Dalam metode rancangan penelitian ini terdapat dua pertanyaan penting 

yang ingin dijelaskan yaitu apakah terdapat hubungan antara dua atau lebih variabel 

yang diteliti, dan bagaimana besarnya hubungan tersebut. 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah calon mahasiswa baru yang 

datang berkunjung mulai tanggal 14 Juni hingga 17 Juni 2021 secara langsung untuk 

mencari informasi terkait pendaftaran di UPT Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru 

(SPMB) Universitas Sebelas Maret (selama masa Pandemi Covid-19 berlangsung). 

Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 53 orang dengan 

kriteria responden sebelumnya sudah pernah mengakses website 

www.spmb.uns.ac.id yang dimiliki oleh UPT SPMB Universitas Sebelas Maret untuk 

memperoleh informasi secara daring. 

http://www.spmb.uns.ac.id/


Penelitian ini akan menggunakan teknik pengambilan sampel Accidental 

Sampling atau lebih dikenal dengan Sampling Insidental. Menurut Sugiyono 

(2016:85), accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan 

peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila orang tersebut memiliki kriteria 

yang cocok untuk dijadikan responden dalam penelitian. Setelah jumlah responden 

mencukupi, maka peneliti dalam menghentikan proses pengumpulan data yang akan 

digunakan dalam penelitiannya. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan statistika 

induktif, yang berhubungan dengan Uji Regresi Linier Berganda dengan Teknik 

Analisis Korelasi, Uji T (T-Test), Uji F (Chi-Square), dan Uji Koefisien Determinasi. 

Tujuan dari perhitungan tersebut adalah untuk menarik kesimpulan atas keterkaitan 

antara dua variabel atau lebih yang ada dalam fokus penelitian dan juga digunakan 

untuk mengeneralisasikan pada seluruh populasi. 

Penyajian dan Analisis Data 

1. Penyajian Data 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 53 responden dengan kriteria 

sebagai pengunjung UPT Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas 

Sebelas Maret yang sedang mencari informasi maupun mengalami kendala 

ketika melakukan proses pendaftaran namun sebelumnya pernah mengakses 

website www.spmb.uns.ac.id untuk mencari informasi pendaftaran, didapatkan 

hasil sebagai berikut : 

http://www.spmb.uns.ac.id/


 

Gambar 1 Data Persebaran Responden 

Berdasarkan data dari jumlah total 53 responden penelitian, terdapat 25 

responden perempuan dan 28 responden laki-laki atau dengan persentase 47% 

responden perempuan dan 53% responden laki-laki. Dari jumlah tersebut, 

rentang umur responden didominasi oleh umur 18 tahun dengan persentase 60% 

dan mayoritas dari responden penelitian berlatarbelakang lulusan SMA/SMK 

sederajat. Hal tersebut dikarenakan waktu pelaksanaan penelitian bertepatan 

dengan jadwal pendaftaran calon mahasiswa baru Jenjang Sarjana melalui Jalur 

Seleksi Mandiri (SM) Universitas Sebelas Maret. 

 

Gambar 2 Rentang Umur Responden Penelitian 

 



 

Gambar 3 Persentase Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Terakhir 

Responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMA/SMK sederajat 

mendominasi dengan persentase sebesar 94% (dengan jumlah 50 dari total 53 

responden). Responden dengan tingkat pendidikan terakhir Sarjana dan Diploma 

masing-masing dengan angka persentase 4% dan 2% dari jumlah responden total. 

 

Gambar 4 Persebaran Responden berdasarkan Kota/Kabupaten Asal 



Dari total 53 responden penelitian, diketahui sebanyak 44 responden 

berasal dari daerah Solo Raya (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, 

Klaten dan Wonogiri); 2 responden berasal dari Kabupaten Temanggung; 

danmasing-masing 1 responden yang berasal dari Kota Sorong (Provinsi Papua 

Barat), Kota Banjarbaru (Provinsi Kalimantan Selatan), Lombok (Provinsi Nusa 

Tenggara Barat), Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tuban, 

dan Kabupaten Magelang. 

2. Analisis Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui ketepatan atau kesesuaian 

kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur variabel dan juga 

memperoleh data penelitian yang berasal dari responden. Kuesioner dikatakan 

berkualitas jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji validitas dengan metode 

korelasi Pearson (Pearson’s Product Moment) dimana item pada kuesioner 

dianggap valid jika nilai rhitung > rtabel dan nilai signifikansi hasil uji < 0,05. 

Berikut adalah hasil dari uji validitas menggunakan program IBM SPSS 25 

dari total 53 responden penelitian dengan nilai rtabel pada tabel distribusi 

signifikansi 5% dan jumlah responden (N) sebanyak 53 adalah 0,266. 

No. 

Item 
Hasil rhitung 

rtabel 5% 

(N = 53) 
Signifikansi Kriteria 

1 0,526 0,266 0,000 Valid 

2 0,275 0,266 0,046 Valid 

3 0,421 0,266 0,002 Valid 

4 0,483 0,266 0,000 Valid 

5 0,667 0,266 0,000 Valid 

6 0,418 0,266 0,002 Valid 

7 0,678 0,266 0,000 Valid 

8 0,525 0,266 0,000 Valid 

9 0,604 0,266 0,000 Valid 

10 0,501 0,266 0,000 Valid 

      Tabel 1 Hasil Uji Validitas pada Variabel Intensitas Membaca Informasi (X1) 



No. 

Item 
Hasil rhitung 

rtabel 5% 

(N = 53) 
Signifikansi Kriteria 

1 0,585 0,266 0,000 Valid 

2 0,581 0,266 0,000 Valid 

3 0,771 0,266 0,000 Valid 

4 0,636 0,266 0,000 Valid 

5 0,765 0,266 0,000 Valid 

6 0,670 0,266 0,000 Valid 

7 0,701 0,266 0,000 Valid 

8 0,491 0,266 0,000 Valid 

9 0,737 0,266 0,000 Valid 

10 0,623 0,266 0,000 Valid 

11 0,686 0,266 0,000 Valid 

12 0,625 0,266 0,000 Valid 

13 0,759 0,266 0,000 Valid 

14 0,546 0,266 0,000 Valid 

15 0,723 0,266 0,000 Valid 

16 0,725 0,266 0,000 Valid 

17 0,549 0,266 0,000 Valid 

18 0,551 0,266 0,000 Valid 

19 0,677 0,266 0,000 Valid 

20 0,420 0,266 0,002 Valid 

Tabel 2 Hasil Uji Validitas pada Variabel Tingkat Pemahaman Interface 

Website (X2) 

No. 

Item 

Hasil 

rhitung 

rtabel 5% 

(N = 53) 
Signifikansi Kriteria 

1 0,862 0,266 0,000 Valid 

2 0,850 0,266 0,000 Valid 

3 0,819 0,266 0,000 Valid 

4 0,772 0,266 0,000 Valid 

5 0,459 0,266 0,001 Valid 

6 0,738 0,266 0,000 Valid 

7 0,581 0,266 0,000 Valid 

8 0,607 0,266 0,000 Valid 

9 0,585 0,266 0,000 Valid 

10 0,751 0,266 0,000 Valid 

Tabel 3 Hasil Uji Validitas pada Variabel Tingkat Pemahaman Pengunjung (Y) 

Berdasarkan tabel hasil uji validitas tersebut diatas dari total 40 item 

kuesioner penelitian yang mewakili 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat, 



semuanya dinyatakan valid dengan nilai signifikansi < 0,05 dan nilai rhitung > 

rtabel 0,266. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semua item dalam 

instrumen penelitian ini dikatakan sudah valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat apakah kuesioner memiliki 

konsistensi atau derajat ketetapan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

uji reliabilitas dengan metode Alpha Cronbach. Kriteria yang digunakan 

untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu instrumen penelitian akan 

dikatakan reliabel jika nilai alpha koefisien reliabilitas dari hasil uji 

menunjukkan hasil > 0,6 atau disebut dengan Satisfactory Internal 

Consistency Reliability.  

Hasil uji reliabilitas Alpha Cronbach menggunakan IBM SPSS 25 

adalah sebagai berikut : 

Variabel 
Nilai Cronbach 

Alpha 
Kriteria Pedoman 

Intensitas 

Membaca 

Informasi (X1) 

0,663 Reliabel 

Dapat 

Diterima 

(Fair) 

Tingkat 

Pemahaman 

Interface 

Website (X2) 

0,918 Reliabel 

Luar Biasa 

Bagus 

(Excellent) 

Tingkat 

Pemahaman 

Pengunjung 

(Y) 

0,878 Reliabel Bagus (Good) 

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas diatas dengan total 40 item 

kuesioner penelitian yang digunakan, menunjukkan nilai koefisien alpha > 0,6 

yaitu sebesar 0,663 untuk Variabel X1, 0,918 untuk Variabel X2, dan 0,878 

untuk Variabel Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini dikatakan reliabel atau dapat diandalkan. 



c. Uji Korelasi Pearson’s Product Moment 

Hasil uji korelasi Pearson’s Product Moment antara intensitas membaca 

informasi (Variabel X1) terhadap tingkat pemahaman pengunjung (Variabel 

Y) menggunakan IBM SPSS 25 adalah sebagai berikut : 

Correlations 

 

Intensitas 

Membaca 

Informasi 

Tingkat 

Pemahaman 

Pengunjung 

Intensitas Membaca 

Informasi 

Pearson Correlation 1 .524** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 53 53 

Tingkat Pemahaman 

Pengunjung 

Pearson Correlation .524** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 53 53 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabel 5 Hasil Uji Korelasi antara Variabel X1 terhadap Y 

Berdasarkan tabel hasil olah data statistik untuk uji korelasi diatas, 

diketahui nilai signifikansi untuk intensitas membaca informasi (Variabel X1) 

terhadap tingkat pemahaman pengunjung (Variabel Y) adalah 0,000 atau < 

0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara intensitas 

membaca informasi dengan tingkat pemahaman pengunjung di UPT Seleksi 

Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret. Nilai koefisien dari 

hasil uji korelasi Pearson’s Product Moment tersebut diatas adalah 0,524 

sehingga dapat disimpulkan bahwa intensitas membaca informasi memiliki 

hubungan secara positif terhadap tingkat pemahaman pengunjung dengan 

tingkat hubungan sedang. 

 

 

 

 



Correlations 

 

Tingkat 

Pemahaman 

Interface 

Website 

Tingkat 

Pemahaman 

Pengunjung 

Tingkat Pemahaman 

Interface Website 

Pearson Correlation 1 .780** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 53 53 

Tingkat Pemahaman 

Pengunjung 

Pearson Correlation .780** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 53 53 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabel 6 Hasil Uji Korelasi antara Variabel X2 terhadap Y 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai signifikansi untuk tingkat 

pemahaman interface website (Variabel X2) terhadap tingkat pemahaman 

pengunjung (Variabel Y) adalah 0,000 atau < 0,05 sehingga dapat dikatakan 

bahwa terdapat hubungan antara tingkat pemahaman interface website dengan 

tingkat pemahaman pengunjung di UPT Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru 

Universitas Sebelas Maret. Nilai koefisien dari hasil uji korelasi Pearson’s 

Product Moment tersebut diatas adalah 0,780 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tingkat pemahaman interface website memiliki hubungan secara 

positif terhadap tingkat pemahaman pengunjung dengan tingkat hubungan 

kuat. 

d. Uji T (T-Test) 

Uji T atau T-Test bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

secara terpisah atau parsial antara variabel X terhadap variabel Y. Hasil dari 

uji T dapat digunakan untuk pengujian hipotesis apakah diterima atau ditolak, 

dengan melihat hasil nilai signifikansi uji T dan membandingkan hasil nilai 

thitung dengan ttabel. Nilai ttabel pada tabel distribusi t dengan tingkat kepercayaan 

95% dan n (jumlah sampel) = 53 adalah 2,005.  



Hasil analisis regresi linier berganda dengan Uji T menggunakan 

program IBM SPSS 25 adalah sebagai berikut : 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) 2.941 4.590  .641 .525 

Intensitas Membaca 

Informasi 

.245 .105 .219 2.335 .024 

Tingkat Pemahaman 

Interface Website 

.365 .050 .682 7.254 .000 

a. Dependent Variable: Tingkat Pemahaman Pengunjung 

Tabel 7 Hasil Uji T menggunakan IBM SPSS 25 

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan nilai signifikansi untuk pengaruh 

intensitas membaca informasi (Variabel X1) terhadap tingkat pemahaman 

pengunjung (Variabel Y) sebesar 0,024 < 0,05 dengan nilai thitung sebesar 

2,335 > ttabel 2,005 sehingga Hi1 diterima dan otomatis Ho1 ditolak. Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif secara 

signifikan antara intensitas membaca informasi (X1) terhadap tingkat 

pemahaman pengunjung (Y). Setiap kenaikan pada X1 akan diikuti dengan 

kenaikan pada Y. 

Nilai signifikansi untuk pengaruh tingkat pemahaman interface website 

(Variabel X2) terhadap tingkat pemahaman pengunjung (Variabel Y) adalah 

sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai thitung 7,254 > ttabel 2,005 sehingga Hi2 

diterima dan otomatis Ho2 ditolak. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif secara signifikan antara tingkat 

pemahaman interface website (X2) terhadap tingkat pemahaman pengunjung 

(Y). Setiap kenaikan pada X2 akan diikuti dengan kenaikan pada Y. 

 

 



e. Uji F (Chi Square) 

Uji F bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh intensitas 

membaca informasi (Variabel X1) dan tingkat pemahaman interface website 

(Variabel X2) secara bersama-sama atau simultan terhadap tingkat 

pemahaman pengunjung (Variabel Y). Hasil dari uji F dapat digunakan untuk 

pengujian hipotesis apakah diterima atau ditolak, dengan melihat hasil nilai 

signifikansi uji F dan juga membandingkan hasil nilai fhitung dengan ftabel. Nilai 

ftabel pada tabel distribusi f dengan tingkat kepercayaan 95% dan n (jumlah 

sampel) = 53 adalah 3,18. 

Hasil analisis regresi linier berganda dengan Uji F menggunakan 

program IBM SPSS 25 adalah sebagai berikut : 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 535.944 2 267.972 45.753 .000b 

Residual 292.849 50 5.857   

Total 828.792 52    

a. Dependent Variable: Tingkat Pemahaman Pengunjung 

b. Predictors: (Constant), Tingkat Pemahaman Interface Website, Intensitas 

Membaca Informasi 

Tabel 8 Hasil Uji F menggunakan IBM SPSS 25 

Berdasarkan hasil dari Uji F didapatkan nilai signifikansi untuk 

pengaruh intensitas membaca informasi (Variabel X1) dan iingkat 

pemahaman interface website (Variabel X2) terhadap tingkat pemahaman 

pengunjung (Variabel Y) sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai fhitung sebesar 

45,753 > ftabel 3,18 sehingga Hi3 diterima dan otomatis Ho3 ditolak. Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa intensitas membaca informasi dan tingkat 

pemahaman interface website berpengaruh secara simultan (bersama-sama) 

terhadap tingkat pemahaman pengunjung di UPT Seleksi Penerimaan 

Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret dalam masa Pandemi Covid-19. 

 



f. Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui berapa persen 

pengaruh yang diberikan variabel-variabel bebas (X) secara simultan terhadap 

variabel terikat (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah intensitas 

membaca informasi sebagai variabel X1 dan tingkat pemahaman interface 

website sebagai variabel X2, sedangkan tingkat pemahaman pengunjung 

menjadi variabel terikat atau variabel Y. Berikut ini adalah hasil uji koefisien 

determinasi menggunakan IBM SPSS 25 : 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .804a .647 .633 2.420 

a. Predictors: (Constant), Tingkat Pemahaman Interface Website, 

Intensitas Membaca Informasi 

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas, didapatkan nilai R 

square sebesar 0,647 hal ini menunjukkan bahwa intensitas membaca 

informasi (Variabel X1) dan tingkat pemahaman interface website (Variabel 

X2) secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman pengunjung 

(Variabel Y) di UPT Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Sebelas 

Maret dengan persentase sebesar 64,7%. Sedangkan terdapat 35,3% yang 

memungkinkan adanya pengaruh dari variabel lain terhadap tingkat 

pemahaman pengunjung di UPT Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru 

Universitas Sebelas Maret dalam masa Pandemi Covid-19. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dari pengolahan data penelitian yang telah dilakukan, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 



1. Terdapat hubungan positif yang signifikan secara statistik antara intensitas 

membaca informasi terhadap tingkat pemahaman pengunjung di UPT Seleksi 

Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret dalam masa Pandemi 

Covid-19 sehingga Hi1 diterima dan otomatis Ho1 ditolak. Jadi, semakin tinggi 

intensitas membaca informasi (melalui website) maka semakin tinggi pula 

tingkat pemahaman pengunjung di UPT Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru 

Universitas Sebelas Maret dalam masa Pandemi Covid-19. 

2. Terdapat hubungan positif yang signifikan secara statistik antara tingkat 

pemahaman interface website terhadap tingkat pemahaman pengunjung di UPT 

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret dalam masa 

Pandemi Covid-19 sehingga Hi2 diterima dan otomatis Ho2 ditolak. Jadi, 

semakin tinggi tingkat pemahaman interface website maka akan berpengaruh 

terhadap tingginya tingkat pemahaman pengunjung di UPT Seleksi Penerimaan 

Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret dalam masa Pandemi Covid-19. 

3. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara intensitas membaca informasi 

dan tingkat pemahaman interface website secara bersama-sama (simultan) 

terhadap tingkat pemahaman pengunjung di UPT Seleksi Penerimaan 

Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret dalam masa Pandemi Covid-19 

sehingga Hi3 diterima dan otomatis Ho3 ditolak. Jadi, semakin tinggi intensitas 

membaca informasi (melalui website) dan juga tingkat pemahaman interface 

website maka semakin tinggi pula tingkat pemahaman pengunjung di UPT 

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret dalam masa 

Pandemi Covid-19. Konstribusi kedua variabel tersebut berpengaruh pada 

tingkat pemahaman pengunjung di UPT Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru 

Universitas Sebelas Maret dengan persentase sebesar 64,7%. Sedangkan 35,3% 

lainnya memungkinkan adanya variabel lain yang mempengaruhi tingkat 

pemahaman pengunjung di UPT Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru 

Universitas Sebelas Maret dalam masa Pandemi Covid-19. Atas dasar tersebut 



maka penggunaan media baru berupa website dalam penyampaian informasi di 

masa Pandemi Covid-19 dapat dinilai efektif. 
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