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Internet dan Hotspot. 
Pada dasarnya SEM (Structural Equation Model) adalah salah satu teknik multivariat yang akan 
menunjukkan bagaimana cara merepresentasikan suatu seri atau deret hubungan kausal (causal 
relationship) dalam suatu diagram jalur (path). Tugas akhir ini akan memperkenalkan konsep 
SEM dengan tujuan untuk dapat diaplikasikan dengan penelitian statistik. Aplikasi SEM 
(Stuctural Equation Modeling) yang akan diperkenalkan adalah dengan menggunakan perangkat 
lunak TETRAD IV yang merupakan salah satu piranti lunak SEM. Untuk mengetahui pemodelan 
yang terdapat dalam SEM (Sructural Equation Modeling), Untuk mengetahui prosedur 
penerapan SEM (Sructural Equation Modeling) dengan menggunakan program TETRAD IV, 
Untuk mengetahui seberapa besarkah faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk 
menggunakan fasilitas internet dan hotspot di lingkungan universitas negeri semarang 

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kuesioner. Metode ini 
dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan kepada para responden 
untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data diperoleh dengan cara 
mengajukan 7 buah item pertanyaan kepada 100 responden yang kemudian data tersebut diolah 
dengan Tetrad IV. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaruh X3 (kemampuan 
menggunakan internet dan hotspot) terhadap X1 (kepemilikan laptop dan komputer) memberikan 
nilai koefisien 0.2447 dengan nilai t-statistik 2.9838 dan signifikan pada 0.0036. Yang berarti 
bahwa kemampuan mahasiswa menggunakan internet dan hotspot dipengaruhi oleh kepemilikan 
laptop dan komputer . Pengaruh X5 (kepuasan terhadap fasilitas yang diberikan oleh pihak 
Unnes) terhadap X2 (sikap menggunakan internet dan hotspot area) memberikan nilai koefisien 
0.2000 dengan nilai t-statistik 2.3297 dan signifikan pada 0.0219 yang berarti bahwa kepuasan 
mahasiswa terhadap internet dan hotspot area di Unnes berpengaruh  terhadap sikap 
menggunakan internet dan hotspot area di lingkungan Unnes. Pengaruh X7 (kemampuan 
penyetingan internet) terhadap X6 (pendapat responden tentang perlunya security code sebelum 
menggunakan fasilitas internet di universitas) memberikan nilai koefisien  -0.1997 dengan nilai 
t-statistik -2.0674 dan signifikan pada 0.0413 yang berarti bahwa kemampuan penyetingan 
internet tidak dipengaruhi  oleh adanya  security code sebelum menggunakan fasilitas internet di 
Unnes. 
 


