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Lampiran-1 Kuisioner 

PENGANTAR KUISIONER 

Kepada Yth. 

Bapak/Ibu Dosen STIE Malangkuçeçwara Malang 

 di tempat 

 

Dengan hormat, 

Penulis membuat kuisioner ini dengan tujuan untuk memenuhi sebagian 

persyaratan dalam penyelesaian pendidikan pada Program Studi Akuntansi di STIE 

Malangkuçeçwara Malang. Skripsi yang penulis buat berjudul: 

PENGARUH KUALITAS INFORMASI DAN KUALITAS SISTEM 

TERHADAP PENGGUNAAN EDMODO DENGAN KEPERCAYAAN 

SEBAGAI VARIABEL MEDIASI 

Peran pengajar dalam pengambilan keputusan menggunakan media 

pembelajaran merupakan hal yang penting dalam memaksimalkan kegiatan belajar 

mengajar. Sehubungan dengan itu, penulis memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk 

mengisi kuesioner ini sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Perlu penulis 

sampaikan bahwa hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademik. 

Kuisioner ini tidak terdapat jawaban yang benar ataupun salah. Oleh karena 

itu, bantuan dari Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya, 

secara obyektif, dan apa adanya sangat berarti bagi penelitian ini. Demikian 

pengantar kuisioner ini penulis sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, penulis 

ucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

  

Dosen Pembimbing 

 

Dr. Dra. Darti Djuharni, M.Si. 

 

Penulis, 

 

 

Firmansyah Satria Nugraha 
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Petunjuk Pengisian 

1. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan penilaian mengenai pengaruh 

kualitas informasi dan kualitas sistem terhadap penggunaan Edmodo dengan 

kepercayaan sebagai variabel mediasi. 

2. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan jawaban sesuai dengan keadaan 

secara objektif dengan memberi tanda silang (☒) pada salah satu kriteria 

untuk setiap pernyataan yang menurut Bapak/Ibu paling tepat. 

3. Skor yang diberikan tidak mengandung nilai jawaban benar-salah 

melainkan menunjukkan kesesuaian penilaian Bapak/Ibu terhadap isi setiap 

pernyataan. 

4. 5 Pilihan jawaban yang tersedia adalah: 

a. 1 = apabila Bapak/Ibu merasa Sangat Tidak Setuju 

b. 2 = apabila Bapak/Ibu merasa Tidak Setuju 

c. 3 = apabila Bapak/Ibu merasa Ragu-ragu 

d. 4 = apabila Bapak/Ibu merasa Setuju 

e. 5 = apabila Bapak/Ibu merasa Sangat Setuju 

5. Dimohon dalam memberikan penilaian tidak ada pernyataan yang 

terlewatkan. 

6. Hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademis saja. Identitas dari 

Bapak/Ibu akan dirahasiakan dan hanya diketahui oleh peneliti. 
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1. IDENTITAS UMUM 

1. Nama Responden  : _______________________   ( boleh tidak diisi ) 

2. Mata Kuliah yang Diajar : _______________________ 

3. Usia : 

☐ ≤ 30 tahun ☐ 31 – 40 tahun ☐ 41 – 50 tahun ☐ > 50 tahun 

4. Pendidikan : 

☐ S 1  ☐ S 2   ☐ S 3  

5. Pengalaman Mengajar : 

☐ ≤ 5 tahun ☐ 6-10 tahun  ☐ 11-15 tahun ☐ > 15 tahun 

2. Apakah Bapak/ Ibu menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran ? 

☐Iya, Sebutkan :  

☐ Tidak 

3. Apakah Bapak/Ibu menggunakan Edmodo dalam proses pembelajaran? 

☐ Iya 

☐ Tidak 

4. Jika iya, untuk kebutuhan apa saja Edmodo digunakan? 

 

 

 

  

5. Jika tidak, media apa yang Bapak/Ibu gunakan dalam proses pembelajaran? 

  

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                                                 

a 

                                                                                                                                                 

a 
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6. KUALITAS INFORMASI 

Informasi merupakan sekumpulan data yang telah diseleksi hingga memiliki 

makna atau arti untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Untuk dapat 

mengetahui kualitas informasi tersebut, dimohon Bapak/Ibu menjawab  pernyataan 

– pernyataan di bawah ini: 

NO PERNYATAAN 
PILIHAN JAWABAN 

1 2 3 4 5 

1. Data yang dibutuhkan dalam sebuah informasi 

tidak terdapat kesalahan. 

     

2. Data yang dibutuhkan dalam sebuah informasi 

tidak bias. 

     

3. Informasi yang dibutuhkan selalu tersedia.      

4. Informasi yang dibuuhkan tersedia bersamaan 

dengan waktu dibutuhkannya. 

     

5. Informasi yang diukur memberikan hasil yang 

sama. 

     

6. Informasi yang dihasilkan dapat dijadikan 

sebagai acuan. 

     

7. Informasi yang dihasilkan tidak menghilangkan 

aspek penting dalam informasi yang diukur. 

     

8. Informasi yang dihasilkan merepresentasi isi 

sebuah informasi secara komprehensif. 

     

9. Informasi yang dihasilkan sesuai dengan 

kebutuhan pengguna. 

     

10. Informasi yang dihasilkan memilki tingkat 

ketelitian yang tinggi 

     

11. Informasi yang dihasilkan bersifat up-to-date.      

12. Item -  item penyusun informasi disimpan 

dalam kurun waktu yang relatif lama. 
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7. KUALITAS SISTEM 

Kualitas sistem merupakan kombinasi dari penggunaan software dan hardware 

dalam sistem informasi. Untuk dapat mengetahui kualitas sistem tersebut, dimohon 

Bapak/Ibu menjawab penyataan – pernyataan di bawah ini: 

NO PERNYATAAN 
PILIHAN JAWABAN 

1 2 3 4 5 

1. Sistem yang digunakan dapat menyimpan 

data dalam kurun waktu yang relatif lama. 

     

2. Sistem yang digunakan bersifat up-to-date.      

3. Sistem yang digunakan mampu merespon 

permintaan pengguna dengan cepat. 

     

4. Jenis koneksi yang baik dapat merespon 

permintaan pengguna dengan cepat. 

     

5. Sistem yang digunakan mampu 

menampilkan permintaan pengguna dengan 

cepat. 

     

6. Sistem yang digunakan mampu 

menjalankan program yang diminta 

pengguna dengan cepat. 

     

7. Sistem yang digunakan tidak bias.      

8. Sistem yang digunakan terbebas dari 

kesalahan (error). 

     

9. Sistem yang digunakan mampu 

memberikan hasil yang sama meskipun 

telah diuji berkali-kali. 

     

10. Sistem yang digunakan dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

     

11. Sistem yang digunakan tidak 

menghilangkan dengan sengaja aspek 

penting dalam penyusunannya.  
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12. Sistem yang digunakan merepresentasi isi 

secara komprehensif. 

     

13. Sistem yang digunakan mampu beradaptasi 

dengan kondisi, lingkungan, atau keadaan 

baru. 

     

14. Sistem yang digunakan bersifat user-

friendly. 

     

15. Sistem yang digunakan dapat diakses 

dimana saja dan kapan saja. 

     

 

8. PENGGUNAAN EDMODO 

Edmodo merupakan aplikasi media pembelajaran elektronik non-berbayar. 

Untuk dapat menilai Edmodo, dimohon Bapak/ Ibu menjawab pernyataan – 

pernyataan di bawah ini: 

NO PERNYATAAN 
PILIHAN JAWABAN 

1 2 3 4 5 

1. Edmodo memiliki interface yang menarik.      

2. Edmodo memiliki interface yang mudah 

dipahami 

     

3. Edmodo memiliki kode untuk masing-masing 

grup. 

     

4. Edmodo memiliki kode untuk masing-masing 

orang tua yang digunakan dalam memantau 

hasil belajar putra/putrinya. 

     

5. Edmodo dapat digunakan untuk berbagai 

kebutuhan dalam proses belajar mengajar. 

     

6. Edmodo mudah diaplikasikan.      
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9. KEPERCAYAAN 

Kepercayaan merupakan sikap seseorang terhadap individu lain yang 

diharapkan dapat dipercaya, Untuk dapat menilai kepercayaan, dimohon Bapak/Ibu 

menjawab pernyataan – pernyataan di bawah ini: 

NO PERNYATAAN 
PILIHAN JAWABAN 

1 2 3 4 5 

1. Saya memilih Edmodo atas rekomendasi dari 

rekan. 

     

2. Saya memilih Edmodo karena rating yang 

tinggi di Google Playstore. 

     

3. Saya memilih Edmodo karena sesuai dengan 

apa yang dibutuhkan. 

     

4. Saya memilih Edmodo karena fasilitas yang 

disediakan sangat membantu dalam proses 

belajar mengajar.. 

     

5. Saya tidak memilih Edmodo karena masih 

belum mengetahui aplikasi tersebut. 

     

6. Saya memilih Edmodo karena informasi yang 

disampaikan ke mahasiswa lebih efektif dan 

efisien. 
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Lampiran-2 Perhitungan SmartPLS 

Konsistensi Internal Tahap 1 
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 Konsistensi Internal Tahap 2 

 

 

Validitas Diskriminan 

 

  



50 

 

Nilai dan Signifikansi Koefisien Jalur 

 

 

Variabel Determinan R2 

 

 

Relevansi Prediktif Q2 

 

 

 

Uji Hipotesis (STDEV, Mean, & T Hitung) 
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Perbandingan T Tabel dengan T Hitung 

Besarnya T Tabel = n – k = 33 – 4 = 29, Signifikansi 5% → 2,045 

 

 

 

 

Uji Variabel Mediasi 

 










