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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mencapai 

tahap yang sangat pesat. Kemajuan teknologi informasi dapat dirasakan 

terutama setelah lahirnya internet di tengah-tengah masyarakat. Internet 

sebagai sebuah jaringan besar yang menghubungkan berjuta-juta komputer 

di dunia tidak saja berfungsi sebagai media untuk tukar menukar dan 

memberikan akses terhadap sumber informasi secara cepat, namun telah 

menjadi sumber dan gudang pengetahuan yang sangat bermanfaat. Dengan 

memberikan kemudahan terhadap akses informasi, tentunya peran dan 

fungsi internet terhadap dunia pendidikan sangat signifikan. Aplikasi teknologi 

informasi dan komunikasi memungkinkan terciptanya lingkungan belajar 

global yang berhubungan dengan jaringan yang menempatkan para pelajar 

berada di tengah-tengah proses pembelajaran, dikelilingi oleh sumber-

sumber belajar dan aplikasi layanan belajar elektronik untuk  mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan. 

Pencarian informasi pada dunia internet melibatkan aplikasi-aplikasi 

berbasis teknologi informasi, salah satunya adalah mesin pencari (search 

engine). Search engine merupakan alat atau aplikasi mesin pencari yang 

biasa dipergunakan untuk mengeksplorasi data, informasi, dan pengetahuan 

yang ada di internet. Search engine adalah sebuah program yang dapat 

diakses melalui internet yang fungsinya adalah membantu pengguna untuk 
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mencari berbagai hal yang ingin diketahui (Richardu, Alexander & Marta. 

2006). Di internet terdapat ratusan bahkan ribuan search engine yang 

membantu para pencari informasi mendapatkan informasi yang mereka 

butuhkan. 

Dari sekian banyak search engine, ada beberapa faktor yang 

membedakan satu dengan lainnya. Perbedaan dari berbagai search engine 

terdapat pada kecepatan pencarian, ketepatan informasi, kuantitas situs yang 

dicari, teknik pencarian serta format hasil pencarian. Hasil pencarian yang 

tepat dan akurat serta memberikan hasil pencarian dalam bentuk informasi 

yang sesuai harapan, merupakan karakteristik search engine yang diinginkan 

oleh pengguna jasa mesin pencari tersebut. Dengan memberikan hasil 

pencarian berupa informasi yang  relevan dan sesuai dengan harapan para 

pengguna search engine tersebut, maka penggunaan search engine dalam 

memberikan infomasi yang dibutuhkan oleh para pencari informasi akan 

semakin efektif. Tetapi dalam memberikan hasil pencarian, beberapa search 

engine menampilkan informasi yang tidak relevan dan menampilkan informasi 

yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna search engine tersebut, 

sehingga tingkat efektivitas penggunaan search engine tersebut semakin 

kecil dari harapan. 

Karakteristik yang dimiliki setiap search engine akan berpengaruh  

terhadap hasil pencarian. Kenyataan dalam penggunaan search engine, tidak 

semua search engine memberikan hasil pencarian yang relevan  dengan apa 

yang dibutuhkan oleh para pencari informasi. Tidak sedikit hasil pencarian 

memberikan informasi yang tidak sesuai dengan harapan para pencari 
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informasi. Overload information juga kerap kali terjadi, hal tersebut tentunya 

memberikan kesulitan terhadap pengguna search engine untuk memilih 

informasi yang benar-benar sesuai. Hasil yang ditampilkan oleh search 

engine adalah link (alamat) menuju situs-situs yang berhubungan terhadap 

kata kunci yang digunakan. Berangkat dari hal tersebut, ternyata tidak semua 

search engine memberikan link yang akurat dan relevan untuk menuju situs 

yang benar-benar menampilkan infromasi yang dibutuhkan, sering terjadi link 

yang diberikan adalah link menuju situs-situs yang menjebak. Beberapa 

search engine juga menampilkan hasil pencarian yang tidak up to date, 

informasi yang diberikan adalah informasi yang sudah lama atau informasi 

yang sudah tidak cocok untuk masa sekarang dan tentunya bukan informasi 

yang dibutuhkan oleh pengguna search engine tersebut. Hasil pencarian 

akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan, perbedaan pandangan dan 

persepsi para pencari informasi terhadap search engine yang mereka 

gunakan. Hasil pencarian dari setiap search engine juga akan berpengaruh 

terhadap tingkat efektivitas dalam menggunakan search engine tersebut. 

Google merupakan salah satu mesin pencari yang paling terkenal di 

masyarakat, selain dikarenakan hasil pencarian yang relevan, juga 

dikarenakan kecepatan dan tampilan yang simpel serta user friendly dengan 

para pengguna. Google menawarkan kecepatan dan kemudahan pencarian 

informasi di internet. Dengan mengakses lebih dari 1,3 miliar halaman web, 

Google mengantarkan hasil yan relevan dengan semua pemakai di seluruh 

dunia dalam waktu kurang dari setengah detik. Tahun 2008 Google telah 

merespon lebih dari 100 juta permintaan pencarian dalam sehari (Heru 
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Granito, 2008: 49). Situs search engine terkenal kerap menduduki salah satu 

peringkat teratas dari situs-situs yang paling banyak dikunjungi, begitu juga 

dengan search engine Google, penggunaan search engine Google yang 

dapat diakses melalui alamat www.google.com sangat mondominasi 

pengguna internet dalam mengakses informasi. Penelitian di Universitas 

Gajah Mada Yogyakarta, Universitas Sumatra Utara dan Ranking Bechmark 

menyatakan Google sebagai search engine dengan peringkat pertama dari 

search engine yang lainnya. 

Dalam bidang pendidikan, search engine Google juga memberikan 

banyak kemudahan terhadap akses informasi dan sumber pengetahuan, 

seperti: pencarian pusat infrormasi pendidikan, portal riset dan penelitian, 

dokumen online, pencarian e-book, software pembelajaran gratis, mencari 

beasiswa dan tawaran riset, mengakses ragam perpustakaan kelas dunia, 

jurnal, terjemahan (Google Translate), mencari kesempatan magang dan 

praktik kerja, serta Google Group yang dapat digunakan untuk fasilitas 

sharing dan diskusi. Penggunaan search engine Google dalam studi 

akademik sangat jelas terlihat, dulu mendapatkan suatu informasi mahasiswa 

dituntut memiliki buku, membeli buku dan datang ke perpustakaan. Kini, 

melalui perkembangan teknologi informasi, maka informasi yang dibutuhkan 

dapat dengan cepat diakses dan dicari. Melalui search engine atau mesin 

pencari pada internet, informasi dapat diakses sesuai dengan kebutuhan 

mahasiswa. 

Penelitian menunjukan kebiasaan mahasiswa dalam menggunakan 

search engine Google adalah untuk memenuhi tuntutan studi dan kebutuhan 
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informasi akademik. Mahasiswa menggunakan search engine Google untuk 

menyelesaikan tugas-tugas kuliah dan mencari informasi yang dibutuhkan 

untuk mendukung pembelajaran. Kini penggunaan search engine Google 

oleh mahasiswa tidak saja untuk memenuhi kebutuhan akademik, tetapi juga 

untuk memenuhi kebutuhan integratif personal, pemenuhan kebutuhan 

integrasi sosial dan kebutuhan pelepasan ketegangan yang baik oleh 

mahasiswa meialui penggunaan search engine Google. 

Mengacu pada paparan di atas, terdapat beberapa permasalahan 

yang dapat diambil dalam pengguaan search engine untuk pencarian 

informasi, khususnya dalam penggunaan search engine Google. Bagaimana 

persepsi mahasiswa terhadap search engine yang digunakan (search engine 

Google), juga persepsi mahasiswa terhadap tingkat efektivitas dalam 

melakukan pencarian informasi dengan menggunakan search engine Google. 

Permasalahan inilah yang menjadi dasar pemikiran untuk melakukan 

penelitian mengenai “Persepsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha 

Negeri Sriwijaya terhadap Efektivitas penggunaan Search Engine Google”. 

B. Identifikasi Masalah 

Seiring perkembangan dunia internet, pencarian informasi melalui 

media internet sudah tidak terbendung lagi, pencarian informasi tidak hanya 

berada pada lingkup yang positif tetapi juga pencarian dalam konteks negatif. 

Tidak sedikit dari masyarakat yang menggunakan search engine untuk 

mendapatkan gambar, film, dan foto yang bersifat pornografi. Untuk 
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menyeimbangkan pencarian informasi yang semakin bertambah, penciptaan 

search engine juga terus meningkat. Search engine baru terus bermunculan, 

tetapi banyak search engine yang kurang menjalankan fungsinya sebagai 

mesin pencari. Hasil pencarian yang diberikan tidak sesuai dengan kata kunci 

yang digunakan pencari informasi yang menggunakan search engine tersebut.  

Hasil pencarian yang tidak maksimal, tidak akurat dan menjebak sering sekali 

ditemukan oleh para pengguna search engine dalam mengakses informasi.  

Terdapat beberapa faktor yang membedakan search engine satu 

dengan lainnya. Perbedaan dapat terlihat melalui kecepatan pencarian, 

ketepatan informasi, kuantitas situs yang dicari, teknik pencarian serta format 

hasil pencarian. Beberapa search engine menampilkan informasi yang tidak 

relevan dan menampilkan informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

pengguna search engine tersebut, sehingga tingkat efektivitas penggunaan 

search engine tersebut semakin kecil dari harapan. Ketika search engine 

tidak memberikan informasi sesuai harapan pengguna, maka hal tersebut 

akan mempengaruhi tingkat kepuasan, pandangan dan persepsi para pencari 

informasi terhadap search engine yang mereka gunakan. 

Persepsi yang negatif akan terbentuk ketika hasil pencarian tidak 

sesuai dengan kebutuhan. Lebih jauh persepsi negatif atau persepsi yang 

kurang baik yang didapat dari pengalaman dalam menggunakan search 

engine tersebut akan mengakibatkan para pencari informasi tidak lagi 

menggunakan search engine tersebut dalam mencari informasi. Hasil 

pencarian yang sesuai dengan kebutuhan penguna memberikan persepsi 

baik terhadap search engine tersebut, dan tingkat efektivitas dalam 
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penggunaan search engine akan semakin meningkat. Semakin para 

pengguna tidak mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, maka tingkat 

efektivitas pencarian informasi dengan menggunakan  search engine tersebut 

akan semakin berkurang.  

Dari uraian di atas, permasalahan penelitian dapat diidentifikasi 

sebagai berikut: 

(1) Penggunaan search engine tidak hanya berada pada lingkup yang positif 

tetapi juga pencarian dalam konteks negatif. 

(2) Hasil pencarian yang tidak maksimal, tidak akurat dan menjebak sering 

sekali ditemukan oleh para pengguna search engine dalam mengakses 

informasi.  

(3) Beberapa search engine menampilkan informasi yang tidak relevan dan 

menampilkan informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna 

search engine, sehingga tingkat efektivitas penggunaan search engine 

tersebut semakin kecil dari harapan. 

(4) Ketika search engine tidak memberikan informasi sesuai harapan 

pengguna, maka akan mempengaruhi tingkat kepuasan, perbedaan 

pandangan dan persepsi para pencari informasi terhadap search engine 

yang mereka gunakan. 

(5) Bagaimana pengaruh persepsi terhadap tingkat efektivitas dalam 

melakukan pencarian informasi dengan menggunakan search engine 

Google? 
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C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

pengaruh persepsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri 

Sriwijaya terhadap efektivitas penggunaan search engine Google? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi 

Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya terhadap 

efektivitas penggunaan search engine Google. 

E. Manfaat Penelitian 

Bila tujuan penelitian dapat tercapai, maka hasil penelitian akan 

memiliki manfaat praktis dan teoritis. 

1. Manfaat Teoritis 

(a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang 

bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk kegiatan akademik 

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya dan bagi peneliti 

sendiri, khususnya yang berkaitan dengan teori persepsi. 
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(b) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber rujukan atau sumber 

bahan bagi peneliti lain dan mendorong peneliti lain untuk melakukan 

penelitian yang sejenis dengan lebih mendalam. 

2. Manfaat Praktis 

Dari segi praktis, hasil penelitian dapat digunakan untuk bahan masukan 

dalam menentukan arah kebijakan terhadap teknologi untuk mengakses 

informasi yang mendukung pembelajaran dan kegiatan akademik. Hasil 

penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambil 

keputusan pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya dalam 

mengambil langkah-langkah efektif pengembangan akses internet untuk 

mengakses search engine (mesin pencari) untuk pencarian informasi 

dalam mendukung kegiatan akademik.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

1. Persepsi 

Kehidupan individu tidak lepas dari lingkungannya, baik lingkungan 

fisik maupun lingkungan sosial. Sejak individu dilahirkan, secara langsung 

individu berhubungan dengan dunia sekitarnya. Di lingkungan tersebut 

individu menerima stimulus-stimulus yang merangsang setiap individu untuk 

melakukan persepsi. Persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

dimana individu memberi arti terhadap suatu stimulus, objek atau fenomena 

yang terjadi berdasarkan kesan yang ditangkap oleh panca indera. 

Persepsi, menurut Rakhmat Jalaludin (1998: 51) adalah pengalaman 

tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.  Dengan kata lain setiap 

individu melakukan pemberian makna dari hasil pengalaman dirinya terhadap 

objek atau peristiwa-peristiwa tertentu. Menurut Walgito (2002: 46) persepsi 

adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang 

diterima oleh individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan 

merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Dengan persepsi, 

individu dapat menyadari tentang keadaan lingkungan yang ada disekitarnya 

dan juga dapat menyadari tentang keadaan diri individu itu sendiri. 
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Irwanto (1998: 71) juga mendefinisikan persepsi sebagai proses 

diterimanya rangsang (objek, kualitas, hubungan antar gejala) sampai 

rangsang itu disadari dan dimengerti. Persepsi bertautan dengan cara 

mendapatkan pengetahuan khusus tentang kejadian pada saat tertentu, 

maka persepsi terjadi kapan saja stimulus menggerakkan indera dan 

menjadikannya sebagai rangsang. Sebagai cara pandang dari individu 

terhadap lingkungan dan pengalaman, persepsi timbul karena adanya respon 

terhadap stimulus-stimulus yang diterima seseorang sangat kompleks. 

Stimulus masuk ke dalam otak, kemudian diartikan, ditafsirkan serta diberi 

makna melalui proses yang rumit baru kemudian dihasilkan persepsi 

(Atkinson dan Hilgard, 1991: 209).  

Dalam hal ini, persepsi mencakup penerimaan stimulus (input), 

pengorganisasian stimulus dan penerjemahan atau penafsiran stimulus yang 

telah diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan 

membentuk sikap, sehingga individu dapat cenderung menafsirkan perilaku 

individu, objek dan pengalaman sesuai dengan keadaannya sendiri (Gibson, 

1986: 54). 

Persepsi merupakan proses kognitif dimana sesorang memberikan 

arti kepada suatu lingkungan melalui proses penginderaan. Stimulus 

ditangkap oleh alat indera kemudian stimulus itu diorganisasikan dan 

diinterpretasikan sehingga kemudian individu memberi arti pada stimulus 

yang direspon tersebut. Proses terbentuknya persepsi merupakan proses 

yang terjadi dalam individu itu sendiri. Hasil dari persepsi pada setiap individu 

akan berbeda, tergantung dari pengalaman dan pengetahuan individu 
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tentang objek dan pengalaman mereka. Dapat disimpulkan bahwa persepsi 

adalah hasil dari suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian 

terhadap stimulus yang diterima indera sehingga stimulus tersebut dimengerti 

dan mempengaruhi tingkah laku selanjutnya. 

a. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Proses pembentukan persepsi dijelaskan oleh Feigi (Yusuf, 1991: 

108) sebagai pemaknaan hasil pengamatan yang diawali dengan adanya 

stimuli. Setelah stimulus, selanjutnya terjadi seleksi yang berinteraksi dengan 

"interpretation", begitu juga berinteraksi dengan "closure". Proses seleksi 

terjadi pada saat seseorang memperoleh informasi, maka akan berlangsung 

proses penyeleksian pesan tentang mana pesan yang dianggap penting dan 

tidak penting. Proses closure terjadi ketika hasil seleksi tersebut akan disusun 

menjadi satu kesatuan yang berurutan dan bermakna, sedangkan interpretasi 

berlangsung ketika yang bersangkutan memberi tafsiran, pemahaman atau 

makna terhadap informasi tersebut secara menyeluruh. Menurut Asngari 

(1984: 12-13) pada fase interpretasi ini, pengalaman masa silam atau dahulu. 

memegang peranan yang penting.  

Persepsi merupakan sebuah proses yang sangat kompleks, proses 

terjadinya dipengaruhi oleh beberapa komponen. Krech dan Crutchfield 

dalam Rakhmat (2004: 51-59) menyatakan bahwa ada dua faktor yang 

mempengaruhi persepsi, yaitu: 
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1) Faktor-faktor Fungsional 

Faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu pengamat, seperti 

kebutuhan (needs), suasana hati (moods), pengalaman masa lalu dan sifat-

sifat individual lainnya. Persepsi tidak ditentukan oleh jenis atau bentuk 

stimuli, tetapi karakteristik individu yang memberikan respon pada stimuli 

tersebut.  

2) Faktor Struktural 

Terdiri dari faktor-faktor yang terkandung dalam rangsang fisik dan 

proses neurofisiologik. Proses ini terjadi secara keseluruhan pada objek yang 

direspon. 

Dari penjelasan diatas para ahli mengemukakan bahwa banyak 

faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi. Faktor internal yang meliputi 

penginderaan (alat indra), perasaan, kemampuan berpikir, kerangka acuan, 

pengalaman dan motivasi sama dengan faktor subjek dan faktor fungsional. 

Sedangkan faktor eksternal yang berupa stimulus dan keadaan sama dengan 

faktor objek, faktor konteks dan faktor struktural. 

Faktor internal merupakan faktor didalam individu, yaitu bagaimana 

individu tersebut menanggapi stimulus yang datang. Faktor internal dapat 

berupa penginderaan (alat indera), perasaan, kemampuan berpikir, 

pengalaman masa lalu, kebutuhan, motivasi, dan minat. Sedangkan faktor 

eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan individu yang 

meliputi lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Faktor eksternal meliputi 

stimulus, keadaan, penampilan yang terdapat pada objek yang dipersepsi. 
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b. Aspek-aspek Persepsi 

Berlyne dalam Sarwono (1983: 94) mengemukakan empat aspek 

dalam persepsi yang membedakan persepsi dari proses berpikir, yaitu: 

(1) Hal-hal yang diamati dari sebuah rangsang bervariasi tergantung pola dari 

keseluruhan dimana rangsang tersebut menjadi bagiannya. 

(2) Persepsi bervariasi pada setiap orang. 

(3) Persepsi bervariasi tergantung dari arah (fokus) alat indera. 

(4) Persepsi cenderung berkembang ke arah tertentu dan sekali terbentuk 

kecenderungan itu biasanya akan menetap.  

Menurut Davidoff (1987: 127) selama proses persepsi, pengetahuan 

tentang dunia dikombinasikan dengan kemampuan konstruktif pengamat, 

fisiologi dan pengalaman. Kemampuan konstruktif berkenaan dengan proses 

kognitif tertentu akan gambaran yang menarik dalam mempersepsi. Fisiologi 

berarti proses pengelolaan informasi oleh sistem sensor dan syaraf. 

Pengalaman berkenaan dengan menciptakan harapan dan motivasi.  

c. Proses Terjadinya Persepsi 

Menurut Sunaryo (2004) proses terjadinya persepsi melalui tiga  

proses yaitu proses fisik, proses fisiologis dan proses psikologis. Proses  fisik 

berupa objek menimbulkan stimulus, lalu stimulus mengenai alat  indera atau 

reseptor. Proses fisiologis berupa stimulus yang diterima oleh  indera 

diteruskan oleh saraf sensoris ke otak. Sedangkan proses  psikologis berupa 

proses dalam otak sehingga individu menyadari  stimulus yang diterima. 

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa taraf terakhir dari proses 
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persepsi ialah individu meyadari tentang misalnya apa yang dilihat, atau apa 

yang didengar, atau apa yang diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui 

alat indera. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepi dan 

merupakan persepsi sebenarnya. Respon sebagai akibat dan persepsi dapat 

diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk (Walgito, 2004: 90). 

Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah 

persiapan dalam persepsi itu. Hal tersebut karena keadaan menunjukan 

bahwa individu tidak hanya dikenai oleh satu stimulus saja, tetapi individu 

dikenai berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitarnya. 

Tidak semua stimulus mendapatkan respon individu untuk dipersepsi. 

Stimulus mana yang akan dipersepsi atau mendapatkan respon dari individu 

tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Kemudian berkaitan 

dengan proses persepsi, seperti yang terungkap dari definisi persepsi yang 

dikemukakan Robbin (2001) bahawa persepsi merupakan suatu proses 

dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan 

indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Proses ini 

terdiri dari proses seleksi, mengorganisasikan dan menginterpretasikan. 

Adapun ketiga proses ini berjalan secara terus menerus, saling berbaur dan 

saling mempengaruhi satu sama lainnya (Robbin, 2001: 88). 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Davidoff (1981), stimulus yang 

diterima melalui alat inderanya kemudian diorganisasikan, diinterpretasikan, 

sehingga individu meyadari dan mengerti tentang apa yang di indera itu. 

Inilah yang disebut persepsi (Walgito, 1997: 53). Individu mengadakan 

seleksi terhadap stimulus yang mengenainya, dan disini berperannya 
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perhatian. Sebagai akibat dari stimulus yang dipilihnya dan diterima individu, 

individu meyadari dan memberi respon sebagai reaksi terhadap stimulus 

tersebut. 

2. Efektivitas 

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Dalam kamus bahasa 

Indonesia, kata efektif mempunyai arti mempunyai efek, pengaruh atau akibat. 

Maka efektivitas bisa diartikan seberapa tingkat besar keberhasilan yang 

dapat diraih (dicapai) dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai. Menurut kamus ensiklopedia Indonesia (1989) 

efektivitas adalah menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha 

dikatakan efektivitas apabila usaha itu telah mencapai tujuannya. Menurut 

Richard M. Steers (1980: 1), efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu 

suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan 

satu unit keluaran (output). Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu 

pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan. 

Pengertian efektivitas secara umum menunjukan sampai seberapa 

jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut 

sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Hidayat (1986) yang 

menjelaskan bahwa “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan 

seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai”. Dimana 

makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.  
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Adapun efektivitas menurut Pringgodogjo (1973: 29) adalah 

menunjukkan taraf tercapainya suatu efektif apabila itu mencapai tujuannya. 

Secara ideal taraf efektivitas dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang 

pasti. Lebih ditegaskan oleh Madya Kasihadi (1985: 54) bahwa efektivitas 

adalah keadaan yang menunjukkan sejauh mana apa yang direncanakan 

dapat tercapai, semakin banyak rencana yang dapat dicapai, maka dapat 

dikatakan semakin efektif.  

3. Search Engine 

Search engine (mesin pencari) adalah salah satu program komputer 

yang dirancang untuk menemukan atau mencari file yang disimpan dalam 

komputer. Mesin pencari memungkinkan kita untuk menemukan file sesuai 

dengan kriteria yang spesifik yang mengandung prase atau kata kunci yang 

di inginkan.  

Dalam dunia internet, search engine adalah sebuah program yang 

dapat diakses melalui internet yang fungsinya adalah membantu pengguna 

untuk mencari berbagai hal yang ingin diketahui (Richardu, Alexander & 

Marta. 2006). Untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, 

pengunjung internet masuk ke situs search engine (mesin pencari) tersebut 

dan melakukan pencarian. 

Cara kerja search engine pertama-tama melakukan copy paste 

semua halaman website yang ada di dunia. Setelah data tersebut masuk 

kemudian diolah dengan algoritmanya sendiri. Saat pengguna mencari data 

yang dibutuhkan, dengan algoritmanya search engine menampilkan data 
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sesuai yang  dengan kata kunci dimasukkan pengguna. Search engine  

berusaha menampilkan data yang paling relevan dengan yang dibutuhkan 

pengguna. Berbagai kemungkinan data yang akan ditampilkan, dan search 

engine punya banyak pertimbangan yang dituangkan dalam algoritmanya. 

Berikut beberapa contoh nama search engine (mesin pencari) 

internet:  

Tabel. 1 

Search engine Internet 

Google www.google.com 
Yahoo www.yahoo.com 
Open Directory www.dmoz.com 
MSN www.msn.com 
Live www.live.com 
Altavista www.altavista.com 
AOL www.aol.com 
Altheweb www.althweb.com 
Baidu www.baidu.com 
Looksmart www.looksmart.com 

 

a. Cara Kerja Search Engine 

Search engine (mesin pencari) web bekerja dengan cara menyimpan 

data dan informasi tentang banyak halaman web, yang diambil langsung dari 

WWW, melalui Crawler-browser web otomatis yang mengikuti dan menelusuri 

setiap keterkaitan web. Isi setiap halaman web kemudian dianalisis untuk 

menemukan cara memberikan indeks atau peringkat setiap website (Heru 

Granito, 2008). Misalnya kata-kata diambil dari judul, sub-judul, atau field 

khusus yang disebut meta tag. 
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Data dan informasi halaman web disimpan dalam sebuah database 

indeks untuk digunakan dalam pencarian yang dilakukan oleh pengguna 

dengan menggunakan kata kunci atau keyword tertentu.  Selain halaman web, 

mesin pencari juga menyimpan dan memberikan informasi hasil pencarian 

berupa pranala yang merujuk pada file, seperti file audio, file video, gambar, 

foto dan sebagainya, serta informasi tentang seseorang, suatu produk, 

layanan, dan informasi beragam lainnya yang semakin terus berkembang 

sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Ketika seorang pengguna 

mengunjungi mesin pencari dan memasukkan kata kunci, mesin mencari 

mengindeks dan memberikan daftar halaman web yang paling sesuai dengan 

kriterianya, biasanya disertai ringkasan singkat mengenai judul dokumen dan 

memberikan sebagian deskripsi isi web tersebut. 

b. Search Engine Google 

Search engine Google menawarkan kecepatan dan kemudahan 

pencarian informasi di internet. Dengan mengakses lebih dari 1,3 milyar 

halaman web, Google menghantarkan hasil pencarian yang relevan dengan 

semua pengguna di seluruh dunia dalam waktu kurang dari setengah detik. 

Google menggunakan kombinasi yang unik antara hardware dan software 

yang canggih. Kecepatan pencarian yang tinggi adalah hasil dari efisiensi 

algoritma pencarian yang dihubungkan oleh beberapa ribu komputer berbiaya 

rendah yang dihubungkan dalam sebuah jaringan kerja untuk membangun 

sebuah mesin pencari yang super cepat (Heru Granito, 2008: 49). 
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1)  Sejarah Search Engine Google 

Search engine Google diawali ketika mahasiswa Universitas Stanford, 

Larry Page dan Sergey Brin, membuat mesin pencari bernama “BackRub” 

yang menggunakan tautan atau keterkaitan untuk menentukan pentingnya 

masing-masing halaman web. Pada tahun 1998, Larry Page dan Sergey Brin 

meresmikan karyanya, membuat perusahaan yang sekarang di kenal sebagai 

Google (http://www.google.co.id/intl/id/about/corporate/company/index.html). 

2)  Cara Kerja Search Engine Google 

Search engine Google melakukan pencarian dengan cara 

mengunjungi dan melintasi web dengan software (program) yang disebut 

Crawler. Crawler mengunjungi sebuah halaman website, menyalin setiap 

konten dan menelusuri keterkaitan (link) dari halaman-halaman tersebut. 

Proses penelusuran link terkait terus berulang dan terus dilakukan hingga 

menelusuri miliaran halaman web. Kemudian search engine Google 

memproses halaman-halaman tersebut dan membuat indeks, menyerupai 

dengan indeks di bagian belakang buku. Jika diumpamakan web sebagai 

sebuah buku yang sangat tebal, maka indeks Google adalah daftar dari 

semua kata dari halaman dan informasi tentang keterkaitan (link) dari 

halaman tersebut. Indeks search engine Google dibagi menjadi bagian-

bagian yang dapat dikelola dan disimpan di jaringan komputer yang besar di 

seluruh dunia. 

Ketika pengguna mengetikkan query atau keyword (kata kunci) 

dalam kotak pencarian Google, query pengguna dikirim ke mesin Google dan 
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dibandingkan dengan semua dokumen yang disimpan di indeks search 

engine untuk mengidentifikasi kecocokan keyword yang paling relevan. 

Dalam waktu kurang dari satu detik, sistem search engine Google 

menyiapkan daftar halaman website yang paling relevan juga menentukan 

bagian yang relevan serta sekumpulan teks, gambar, video, dan lain-lain. Apa 

yang pengguna dapatkan adalah daftar hasil penelusuran atau pencarian 

dengan informasi relevan yang dikutip dalam “ringkasan” (penjelasan singkat) 

di bawah tiap hasil pencarian (http://www.google.co.id/intl/id/about/corporate 

/company/tech.html). 

3)  Layanan Pencarian Google 

Search engine Google memberikan kecepatan dan kemuadahan 

pencarian informasi di internet. Layanan pencarian search engine Google  

terdiri dari pencarian web, gambar, video, pencarian blog, pencarian buku, 

dokumen,  film, lagu, bursa saham, berita, peta, alamat, traffic, foto dan 

aplikasi pencarian melalui mobile. Selain fasilitas pencarian, Google juga 

memberikan software browser yang dapat digunakan untuk melakukan 

pencarian di internet. 
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Tabel. 2 

Layanan Pencarian Google 

 
Google Chrome 

Browser dibangun untuk kecepatan,  
keamanan dan stabilitas. 

 
Google Desktop 

Pencarian offline yaitu pencarian  
dalam komputer kita sendiri. 

 
Google Direktori 

Pencarian direktori dan jaringan  
berdasarkan topik. 

 
Google Images 

Pencarian gambar di website. 

 
Google Blog 

Pencarian blog tentang tema dan  
topik favorit. 
http://blogsearch.google.co.id 

 
Google Books 

Pencarian buku dan teks utuh dari  
buku. 
http://books.google.co.id 

 
Google Web 

Pencarian web. 

http://www.google.co.id 

 
Pencarian   
Jaringan 

Pencarian film, lagu, bursa saham  
dan buku. 
http://www.google.co.id/intl/id/help/fe 
atures.html 

 
Google Maps 

Lihat peta dan menemukan arah. 

http://maps.google.co.id 

 
Google News 

Pencarian ribuan berita 

http://news.google.co.id 

Picasa 

Pencarian foto, edit foto dan berbagi  
foto. 

http://picasa.google.co.id 

Maps Mobile

Lihat peta, lokasi anda dan  
mendapakan arah dari telpon  
genggam. 
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B. Kerangka Berpikir 

Persepsi merupakan pemberian makna dari hasil pengalaman 

individu terhadap objek atau peristiwa tertentu. Atas dasar pengalaman yang 

dimiliki setiap individu terhadap suatu objek berbeda, maka persepsi yang 

terbentuk akan berbeda satu dengan lainnya.  

Persepsi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya 

terhadap search engine Google berbeda satu dengan lainnya, dikarenakan 

perbedaan pengalaman mereka ketika menggunakan search engine Google 

dalam mengakses informasi.  

Tingkat efektivitas kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan 

persepsi diantara mereka. Ketika hasil pencarian search engine Google 

memberikan output yang tidak sesuai dengan harapan, hal tersebut 

menghasilkan persepsi yang kurang baik dan berpengaruh terhadap 

efektivitas penggunaan search engine Google.  Begitu juga sebaliknya, ketika 

hasil pencarian memberikan output sesuai dengan harapan pengguna, dalam 

hal ini mendapatkan informasi yang sesuai, maka persepsi akan baik, yang 

tentunya mempengaruhi tingkat keefektifan penggunaan search engine 

Google. 
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C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 2002: 64). 

Pada penelitian ini, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: ”Terdapat 

pengaruh antara persepsi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri 

Sriwijaya terhadap efektivitas penggunaan search engine Google”. Jika 

persepsi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya pada 

search engine Google baik, maka tingkat efektivitas penggunaan search 

engine Google akan semakin tinggi, dan jika persepsi mahasiswa Sekolah 

Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya pada search engine Google buruk, 

maka penggunaan search engine Google oleh mahasiswa semakin kurang 

efektif. 
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BAB III 
PROSEDUR PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif, 

dengan metode ex post facto. Sugiyono (1999:7) mengemukakan bahwa, 

“penelitian ex post facto adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk 

meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian melihat ke belakang untuk 

mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut”.  

Metode ex post facto, dalam penelitian tidak ada manipulasi 

langsung terhadap variabel independen. Pada penelitian ini tidak ada 

manipulasi langsung terhadap variabel bebas (independen) yaitu persepsi 

mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Karena peneliti 

tidak memberikan perlakuan atau memanipulasi perubahan khusus terhadap 

subjek penelitian, data dikumpulkan setelah semua kejadian yang 

dipermasalahkan berlangsung (lewat). Keterangan-keterangan yang 

dihimpun adalah keterangan yang berdasarkan kejadian atau pengalaman 

yang telah berlangsung. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian 

tentang “Persepsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri 
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Sriwijaya terhadap Efektivitas Penggunaan Search engine Google” termasuk 

dalam penelitian kuantitatif deskriftif dan analisis regresi. Menurut Hadi (1987: 

223) metode deskriptif bertugas menerangkan gejala, untuk menerangkan 

gejala ini maka disediakan suatu bagian statistik yang disebut statistik 

deskriptif. Dalam penelitian ini, anilisis data dengan menggunakan data-data 

numerikal atau angka yang diolah dengan metode statistik, setelah diperoleh 

hasil kemudian dideskripsikan dengan menguraikan kesimpulan yang 

didasari oleh angka-angka yang diolah dengan metode statistik tersebut. 

C. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan pada Sekolah Tinggi Agama Buddha 

Negeri Sriwijaya. Pengambilan data penelitian dilaksanakan pada tanggal 06 

sampai 13 Juni 2011. 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha 

Negeri Sriiwijaya. Objek penelitian adalah persepsi mahasiswa Sekolah 

Tinggi Agama Buddha Negeri Sriiwijaya dan tingkat efektivitas penggunaan 

search engine Google. 
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E. Variabel Penelitian 

Variabel bebas atau independen pada penelitian ini adalah persepsi 

Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya (X),  sedangkan 

variabel terikat atau dependen pada penelitian ini adalah efektivitas 

penggunaan search engine Google (Y). 

F. Populasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian populasi, artinya seluruh anggota 

populasi dijadikan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa reguler Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya yang 

aktif dalam semester berjalan. Kuesioner yang dikembalikan berjumlah 104 

dari jumlah 112 mahasiswa dengan alasan yang tidak diketahui. 

G. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik nontes menggunakan 

kuesioner. Kuesioner terdiri dari instrumen untuk mengukur persepsi dan 

instrumen untuk mengukur efektivitas, yang mewakili setiap variabel yang 

diteliti. Kuesioner menggunakan lima klasifikasi berdasarkan skala Likert. 

Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai 

sangat negatif. Instrumen dikembangkan berdasarkan indikator yang ada. 
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Skor jawaban yang diberikan memiliki bobot nilai yaitu: Sangat tidak setuju = 

1 ; Tidak setuju = 2 ; Ragu-ragu  = 3; Setuju = 4 ; Sangat setuju = 5. 

Instrumen yang baik memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. 

Validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur 

dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu instrumen memiliki validitas yang 

tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan 

hasil akur yang sesuai dengan maksud dilakukannya alat ukur tersebut 

(Azwar, 1997: 4-8). Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran, 

tinggi rendahnya ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien 

reliabilitas (Azwar, 1997: 4 & 25). Instrumen pada penelitian ini mengadopsi 

dari  instrumen pada penelitian Made Sudarma (2009) tentang Persepsi 

Wisatawan terhadap Efektivitas E-Kios Destinasi Pariwisata Bali, yang 

dimodifikasi sehingga tidak dilakukan uji validitas dan reliabilitas. 

H. Teknik Analisis Data 

Data dianalisis dengan melakukan pengolahan data kuesioner yang 

menggunakan lima klasifikasi berdasarkan skala Likert. Untuk menguji 

pengaruh variabel Independen (X) terhadap variabel dependen (Y), 

digunakan analisis regresi dengan rumus: 
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Y = a + bX 
Dimana :   

Y  =  Efektivitas penggunaan search engine Google (dependen) 

a  =  konstanta 

b  =  koefisien regresi 

X =  Persepsi Mahasiswa (Independen) 

 
Uji persyaratan untuk analisis regresi dilakukan dengan uji normalitas, 

uji homogenitas dan juga uji linieritas. Uji normalitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah data yang terkumpul berdistribusi normal atau tidak. 

Dengan uji normalitas akan diketahui sampel yang diambil berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Apabila pengujian normal, 

maka hasil perhitungan statistik dapat digeneralisasi pada populasinya. Uji 

normalitas dilakukan menggunakan komputer program SPSS.  

Uji kedua adalah uji linieritas, bertujuan untuk memastikan hubungan 

antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat linier, kuadratik atau dalam 

derajat yang lebih tinggi lagi. Uji ketiga adalah uji hogenitas. Uji homogenitas 

dilakukan untuk menguji kesamaan varian populasi yang berdistribusi normal. 

Jika nilai Uji homogenitas > 0,05 maka data berasal dari populasi yang 

variansnya sama atau homogen (Singgih: 2000). 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Data 

Deskripsi data yang akan disajikan dari hasil penelitian ini adalah 

untuk memberikan gambaran secara umum mengenai penyebaran data yang 

diperoleh dilapangan. Data yang disajikan berupa data mentah yang diolah 

menggunakan teknik statistik deskriptif, dengan bantuan software SPSS 15.0. 

Deskripsi data yang disajikan berbentuk rata-rata (mean), pemusatan 

data (median), penyebaran atau penyimpangan data (standard deviation), 

dan rentang (range). Berdasarkan judul dan perumusan masalah penelitian 

dimana penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat, 

yakni meliputi efektivitas penggunaan search engine Google (Y), persepsi 

mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya (X).  

Berdasarkan data variabel penelitian didapatkan nilai mean, median, 

standard deviation, dan range untuk setiap variabel penelitian seperti terlihat 

pada tabel 3.  
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Tabel 3 

Data Deskriptif Variabel Penelitian 

Statistics

104 104

0 0

31,62 28,33

32,00 28,00

3,281 3,570

17 19

Valid

Missing

N

Mean

Median

Std. Deviation

Range

Persepsi Efektivitas

 
 
 

Untuk variabel X, nilai mean sebesar 31,62, median sebesar 32,00, 

standard deviation sebesar 3,281 dan range senilai 17. Sedangkan untuk 

variabel Y, mean sebesar 28,33, median sebesar 28,00, standard deviation 

sebesar 3,570, dan range dengan nilai 19. 

B. Uji Persyaratan Analisis 

Untuk melakukan analisis regresi, dan pengujian hipotesis terlebih 

dahulu dilakukan pengujian persyaratan analisis variabel efektivitas 

penggunaan search engine Google (Y), dan variabel persepsi mahasiswa 

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya (X). Persyaratan analisis 

yang dimaksud adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar analisis dapat 

dilakukan, baik untuk keperluan memprediksi maupun untuk keperluan 

pengujian hipotesis. Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, persyaratan 

tersebut adalah syarat normalitas, homogenitas dan syarat linieritas regresi Y 

atas X. 
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1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan dengan tujuan apakah populasi 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data pada penelitian ini 

menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, dengan taraf signifikansi yang 

digunakan sebagai aturan untuk menerima atau menolak pengujian 

normalitas atau tidaknya suatu distribusi data adalah taraf signifikansi α (alfa) 

sebesar 0,05. Hasil analisi dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4 

Uji Normalitas Data 

 Tests of Normality 
 

Tests of Normality

,098 104 ,015 ,981 104 ,148Efektivitas
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 
 

 
Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai sig. atau probabilitas (p) 

lebih besar dari 0,05, dan sebaliknya jika nilai sig. atau probabilitas (p) kurang 

dari 0,05 data berdistribusi tidak normal. Dari tabel 4 terlihat bahwa nilai sig. 

atau probabilitas (p) sebesar 0,15, lebih besar dari 0,05, maka data penelitian 

berdistribusi normal. 

2. Uji Homogenitas 

Pada analisis regresi, dibutuhkan persyaratan analisis yang 

menyatakan bahwa galat regresi untuk setiap pengelompokan berdasarkan 

variabel terikatnya memiliki variansi yang sama. Pengujian homogenitas pada 
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penelitian ini dengan uji Levene statistic. Hipotesis yang digunakan dalam uji 

homogenitas adalah: 

H0: Variansi dari setiap kelompok adalah sama (homogen) 

H1: Variansi dari setiap kelompok adalah sama (tidak homogen) 

Dasar dari pengambilan keputusan adalah Jika probabilitas lebih 

besar dari 0,05 (sig.>0,05), maka H0 diterima, sedangkan jika probabilitas 

lebih kecil dari 0,05 (sig.<0,05), maka H0 ditolak. Rangkuman uji homogenitas 

dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5 

Uji Homogenitas Data 

Test of Homogeneity of Variances

Efektivitas

1,329 12 86 ,217

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 

 
Tabel 5 menunjukkan nilai sig. atau probabilitas adalah 0,217, 

dengan demikian probabilitas lebih besar dari 0,05 (sig.>0,05), maka H0 

diterima, menyatakan variansi dari setiap kelompok adalah sama (homogen). 

3. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan dengan mencari persamaan garis regresi 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan garis regresi yang telah 

dibuat, selanjutnya diuji keberartian koefisien garis regresi serta linieritasnya. 

Jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 (sig.<0,05) maka hubungan variabel 

bebas dengan variabel terikat adalah linier, sedangkan jika probabilitas lebih 
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besar dari 0,05 (sig.>0,05) maka hubungannya tidak linier. Hasil analisis uji 

linieritas dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6 

Uji Linieritas Data 

 
ANOVA Table 

 

  Efektivitas * Persepsi 

  Between Groups Within Groups Total 

  (Combined) Linearity 

Deviation 
from 

Linearity (Combined) Linearity 
Sum of 
Squares 504,935 363,808 141,127 807,950 1312,885

Df 17 1 16 86 103
Mean 
Square 

29,702 363,808 8,820 9,395  

F 3,162 38,724 ,939    
Sig. ,000 ,000 ,529    

 
 

Tabel 6 menunjukkan nilai sig. atau probabilitas adalah 0,000, kurang 

dari 0,05 (sig.<0,05), hal tersebut menyatakan hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat adalah linier. 

C. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji 

hipotesis H1 yaitu: Terdapat pengaruh antara persepsi mahasiswa Sekolah 

Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya terhadap efektivitas penggunaan 

search engine Google, sehingga hipotesis nol (H0) menyatakan tidak terdapat 

pengaruh antara persepsi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri 

Sriwijaya terhadap efektivitas penggunaan search engine Google. 
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Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana 

dengan bantuan komputer melalui program SPSS 15.0. Hasil analisis regresi 

linier sederhana dapat dilihat pada tabel 7. 

Tabel 7 

Uji Regresi  Linier Sederhana 

 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 363,808 1 363,808 39,099 ,000(a)

Residual 949,077 102 9,305    
Total 1312,885 103     

a  Predictors: (Constant), Persepsi 
b  Dependent Variable: Efektivitas 

 
 

Tabel 7 menunjukkan bahwa dari analisis regresi linier sederhana 

diperoleh harga F sebesar 39,099 dengan Sig. (probabilitas) 0,000. 

Probabilitasnya kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa H0 ditolak 

atau H1 diterima, sehingga terdapat pengaruh antara persepsi mahasiswa 

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya terhadap efektivitas 

penggunaan search engine Google. 

Besarnya pengaruh variabel persepsi mahasiswa Sekolah Tinggi 

Agama Buddha Negeri Sriwijaya (X) terhadap variabel efektivitas 

penggunaan search engine Google (Y) ditunjukan dari hasil analisis regresi 

linier sederhana pada tabel model summary seperti pada tabel 8. 
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Tabel 8 

Rangkuman Analisis Regresi Linier Sederhana 

Model Summary 
 

  Model 

  1 
R ,526(a) 

R Square ,277 

Adjusted R Square ,270 

Std. Error of the Estimate 3,050 

Change Statistics R Square 
Change 

,277 

  F Change 39,099 

  df1 1 

  df2 102 

  Sig. F 
Change 

,000 

a  Predictors: (Constant), Persepsi 
 

Besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) 

memiliki nilai sebesar 0,270 (Adjusted R Square). Nilai ini menunjukkan 

pengaruh variabel persepsi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha 

Negeri Sriwijaya terhadap efektivitas penggunaan search engine Google 

sebesar 27%. 27% menyatakan tingkat pengaruh persepsi mahasiswa 

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya terhadap efektivitas 

penggunaan search engine Google, sementara sisanya 73% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini. 

Berdasarkan analisis regresi linier sederhana diperoleh persamaan 

regresi. Persamaan regresi linier sederhana ini didasarkan pada koefisien 

regresi seperti terlihat pada tabel 9. 
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Tabel 9 

Koefisien Regresi Linier Sederhana 

Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 10,216 2,912  3,508 ,001

Persepsi ,573 ,092 ,526 6,253 ,000

a  Dependent Variable: Efektivitas 

Berdasarkan koefisien regresi linier sederhana di atas maka dapat 

dibuat persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:   

Y = 10,216 + 0,573 X 

Dimana: 

Y = Efektivitas penggunaan search engine Google. 

X = Persepsi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri   

Sriwijaya. 

D. Pembahasan 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Terdapat 

pengaruh antara persepsi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri 

Sriwijaya terhadap efektivitas penggunaan search engine Google. Hasil 

penelitian menunjukkan hipotesis yang diajukan diterima, artinya bahwa 

terdapat pengaruh antara persepsi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama 

Buddha Negeri Sriwijaya terhadap efektivitas penggunaan search engine 

Google. Besarnya pengaruh persepsi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama 
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Buddha Negeri Sriwijaya terhadap efektivitas penggunaan search engine 

Google sebesar 0,270 atau sebesar 27%. 

Persepsi memiliki pengaruh yang searah terhadap efektivitas 

penggunaan search engine Google. Peningkatan dan penurunan persepsi 

juga akan diikuti dengan peningkatan dan penurunan efektivitas penggunaan 

search engine Google. Pengaruh persepsi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama 

Buddha Negeri Sriwijaya terhadap efektivitas penggunaan search engine 

Google sebesar 27%. Persepsi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha 

Negeri Sriwijaya memiliki pengaruh yang kecil terhadap efektivitas 

penggunaan search engine Google.  

Selain pengalaman, persepsi individu juga dibentuk oleh komponen-

komponen lain, salah satu komponen tersebut adalah budaya. Budaya 

sebagai pengetahuan yang diperoleh individu digunakan untuk memberi 

makna terhadap fakta, peristiwa dan gejala yang dihadapi individu masing-

masing. Kemungkinan rendahnya tingkat pengaruh persepsi terhadap 

efektivitas penggunaan search engine Google dikarenakan mahasiswa 

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya telah memiliki pengetahuan 

sebelumnya yang menetap dalam dirinya. Pengetahuan itu kemungkinan 

adalah anggapan bahwa search engine Google merupakan search engine 

yang baik, paling baik, selalu memberikan hasil yang akurat dan menjadi 

solusi untuk pencarian informasi, baik informasi akademik dan informasi 

lainnya yang mereka butuhkan. Jadi walaupun hasil pencarian search engine 

Google kurang efektif hal tersebut tidak membentuk pengalaman buruk bagi 

mereka. Begitu juga sebaliknya persepsi yang telah terbentuk diantara 
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mereka kemungkinan persepsi baik terhadap search engine Google, 

sehingga tinggi dan rendahnya tingkat efektivitas penggunaan search engine 

Google hanya sedikit mempengaruhi terhadap persepsi dalam dirinya. Ketika 

persepsi yang terbentuk selalu baik, maka kemungkinan hal tersebut yang 

menyebabkan pengaruh persepsi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha 

Negeri Sriwijaya terhadap efektivitas penggunaan search engine Google 

hanya 27%. 

Komponen lain adalah sikap, sikap diartikan sebagai pernyataan 

evaluatif yang dapat dipengaruhi oleh nilai yang dianut seseorang terhadap 

suatu objek tertentu. Kemungkinan Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama 

Buddha Negeri Sriwijaya memiliki nilai-nilai yang telah dianut dalam dirinya, 

yang mempengaruhi sikap mereka dalam penggunaan search engine Google, 

yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap persepsi mereka masing-

masing. 

Pengaruh persepsi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha 

Negeri Sriwijaya terhadap efektivitas penggunaan search engine Google 

sebesar 27% mungkin juga dikarenakan popularitas search engine Google, 

search engine Google merupakan search engine yang  paling sering 

digunakan bahkan tidak sedikit diantara mahasiswa dan masyarakat tidak 

mengenal search engine yang lain. Sehingga tingkat efektivitas search 

engine Google tidak menjadi materi pembentuk persepsi buruk dan 

pembentuk persepsi baik dikalangan pengguna. Jadi walaupun penggunaan 

search engine Google kurang efektif berkaitan dengan hasil yang diberikan 

tetap saja mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya tidak 
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menjadikan hal tersebut menjadi pengalaman buruk bagi mereka. Begitu juga 

sebaliknya, persepsi baik dan persepsi buruk tidak terlalu besar menjadi 

pembentuk pengaruh terhadap efektivitas, dikarenakan kemungkinan hanya 

search engine Google yang selalu mereka gunakan, ketika tidak ada 

pembanding untuk search engine Google yang mereka gunakan maka 

apapun hasil penggunaan search engine Google akan selalu dianggap efektif. 

Hasil persamaan regresi linier sederhana untuk persepsi mahasiswa 

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya terhadap efektivitas 

penggunaan search engine Google, yaitu Y=10,216+0,573X, didapat 

koefisien regresi b = 0,573 artinya setiap satu peningkatan persepsi 

mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya akan diikuti 

dengan peningkatan efektivitas penggunaan search engine Google sebesar 

0,573 atau 57,3%. Begitu juga sebaliknya, setiap penurunan persepsi 

mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya akan diikuti 

dengan penurunan efektivitas penggunaan search engine Google sebesar 

57,3%. 
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BAB V 
KESIMPULAN 

Dari hasil analisis data dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh antara persepsi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama 

Buddha Negeri Sriwijaya terhadap efektivitas penggunaan search 

engine Google. 

2. Besarnya pengaruh persepsi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama 

Buddha Negeri Sriwijaya terhadap efektivitas penggunaan search 

engine Google sebesar 27% 

Persepsi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya  

berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan search engine Google. 

Peningkatan atau kenaikan terhadap persepsi mahasiswa akan diikuti pula 

dengan peningkatan atau kenaikan efektivitas penggunaan search engine 

Google. Begitu juga sebaliknya penurunan persepsi mahasiswa akan searah 

dengan penurunan efektivitas penggunaan search engine Google. 
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