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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Permasalahan Penerimaan Teknologi (Technology Acceptance) saat ini banyak 

dibahas oleh peneliti di bidang teknologi pembelajaran. Diskusi banyak ditekankan 

pada ekplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan dari sebuah teknologi (R 

A S Al-Maroof & Al-Emran, 2018; Al-Okaily et al., 2020; Mafuna & Wadesango, 

2016; Song & Kong, 2017; Stantchev et al., 2014). Banyak model penerimaan 

teknologi  yang telah digunakan seperti Technology Acceptance Model (TAM) (De 

Smet et al., 2012),  Extended TAM (Al-Rahmi et al., 2019), Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology (UTAUT) (Chavoshi & Hamidi, 2019) dan Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) (J A Kumar & Bervell, 

2019).  Memahami mengapa orang menerima atau menolak teknologi informasi atau 

komunikasi baru telah menjadi salah satu masalah paling menantang dalam studi 

teknologi baru (Aarts et al., 1998). Penerimaan pengguna didefinisikan sebagai 

kecenderungan seorang pengguna untuk menggunakan sistem (Swanson, 1988). 

Agarwal (2000) menyatakan bahwa penerimaan pengguna adalah faktor penting untuk 

menunjukkan nilai sistem. Efektivitas implementasi dari segala macam teknologi tetap 

bergantung pada penerimaan penggunanya (Davis, 1989). Sebaik dan secanggih 

apapun teknologi tersebut dikembangkan, tidak akan ada artinya jika teknologi tersebut 

tidak dapat diterima atau bahkan tidak diminati oleh sasaran penggunanya (Davis, 

1989). Kelangsungan penggunaan teknologi sangat bergantung pada penerimaan 

penggunanya.  

Kemendikbud saat ini bekerja sama dalam penyelenggaraan pembelajaran 

secara daring dengan berbagai pihak salah satunya Google Indonesia (Kemdikbud, 

2020). Google Classroom adalah platform manajemen pembelajaran dari Google 

berbasis web gratis mengizinkan siapa saja untuk membuat dan mengelola kelas secara 

online asalkan mereka memiliki Google Akun. (Kumar & Bervell, 2019). Google 
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Classroom adalah salah satu platform yang popular dalam pembelajaran jarak jauh 

dimasa pendemi covid saat ini di Indonesia (Tinungki & Nurwahyu, 2020). 

Berdasarkan survey nasional Lembaga Arus Survey Nasional (ASI) dalam Basatha 

(2021) merilis hasil bahwa Google Classroom menempati posisi teratas untuk platform 

yang sering digunakan saat pembelajaran jarak jauh (PJJ), yang mana menyebutkan 

bahwa pengguna sebesar 26.1% memilih menggunakan Google Classroom dalam 

melakukan PJJ, disusul oleh Ruang Guru sebesar (17.1%) dan Ruang Belajar sebesar 

(15.2 %). Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakasek Kurikulum bahwa SMKN 4 

Bandung menggunakan LMS Google Classroom dalam pembelajaran jarak jauh, 

Google Classroom digunakan untuk membuat daftar hadir, memberikan materi, 

memberikan tugas, sampai dengan memberikan penilaian. Namun terdapat kendala 

dalam penerapannya, seperti siswa salah mengirim tugas, kurangnya minat siswa 

dalam mengikuti pembelajaran yang ditandai dengan siswa hanya mengisi daftar hadir 

dan tidak mengerjakan tugas, tidak mengisi daftar hadir, dan tidak mengirim tugas. 

Ada beberapa penelitian mengenai penerimaan penggunaan terhadap LMS 

Google Classroom atau minat untuk menggunakannya seperti penelitian  (Rana 

A.Saeed Al-Maroof & Al-Emran, 2018; Chavoshi & Hamidi, 2019; Prasara Jakkaew 

& Hemrungrote, 2017; Jeya Amantha Kumar & Bervell, 2019; Syed Ahmad et al., 

2020). Studi sebelumnya menunjukkan bahwa Semua menggunakan metode 

Kuantitatif  dan Model yang digunakan yaitu Technologi Acceptance Model (TAM) (R 

A S Al-Maroof & Al-Emran, 2018; Syed Ahmad et al., 2020), Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) (P Jakkaew & Hemrungrote, 2017; J 

A Kumar & Bervell, 2019), dan kombinasi antara TAM dengan Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology (UTAUT) (Chavoshi & Hamidi, 2019). Model 

TAM dan UTAUT merupakan model penerimaan teknologi yang paling popular dan 

paling sering digunakan (Taherdoost, 2018). Variabel Perceived Usefulness (PU) dan 

Perceived Ease of Use (PEOU) merupakan ciri utama dari model TAM, sedangkan 

UTAUT maupun UTAUT2 tidak memiliki variabel ini. Model TAM bisa digunakan 

dengan menambahkan variabel tambahan seperti variabel Using Interface (Chavoshi 

& Hamidi, 2019; De Smet et al., 2012) Sosial Influence (Al-Okaily et al., 2020; 
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Chavoshi & Hamidi, 2019) dan  Facility Condition (Chavoshi & Hamidi, 2019; P 

Jakkaew & Hemrungrote, 2017; Mafuna & Wadesango, 2016).  

Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perimaan teknologi LMS 

Google Classroom sangat penting untuk membuat suatu kebijakan pembelajaran jarak 

jauh dimasa pandemic Covid-19 ini, agar tujuan pembelajaran mudah tercapai. Pada 

penelitian sebelumnya belum diteliti faktor Perceived Playfulness (PP) terhadap 

penerimaan siswa terhadap LMS Google Classroom. Moon & Kim (2001) 

memperkenalkan Perceived Playfulness sebagai faktor motivasi intrinsik untuk 

mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap World-Wide-Web (WWW). Pada 

penelitian tersebut ditemukan bahwa ketika pengguna merasakan kesenangan saat 

menggunakan WWW, maka persepsi yang dihasilkan akan membuat mereka 

berkonsentrasi, menggali rasa ingin tahu, dan membuat mereka nyaman berinteraksi 

dengan WWW. Maka dari itu penelitian ini akan mengeksplorasi faktor-faktor yang 

memengaruhi minat siswa dalam penggunaan Mobile Learning LMS Google 

Classroom. Mempertimbangkan ruang lingkup pada penelitian ini, penulis memilih 

teori TAM untuk diadopsi. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan langkah awal dalam penelitian ini diperlukan 

untuk memperjelas dan membatasi masalah yang akan dibahas. Berdasarkan uraian 

dari latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai 

berikut: “sebaik apapun aplikasi LMS Google Classroom itu dikembangkan, tidak akan 

ada artinya jika aplikasi tersebut tidak diminati oleh siswa”. Maka, perlu dilakukan 

eksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi minat siswa dalam penggunaan LMS 

Google Classroom.   

1.3  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana minat 

siswa dalam penggunaan LMS Google Classroom sebagai media pembelajaran dilihat 
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dari persepsinya mengenai beberapa faktor. Secara terperinci permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh persepsi kesenangan yang dirasakan (perceived playfulness) 

terhadap minat siswa (behavioral intention to use) dalam penggunaan LMS 

Google Classroom? 

2. Bagaimana pengaruh persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) 

terhadap minat siswa (behavioral intention to use) dalam penggunaan LMS 

Google Classroom? 

3. Bagaimana pengaruh persepsi kebermanfaatan (perceived usefulness) terhadap 

minat siswa (behavioral intention to use) dalam penggunaan LMS Google 

Classroom? 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui minat siswa dalam 

penggunaan LMS Google Classroom sebagai media pembelajaran dilihat dari 

persepsinya mengenai beberapa faktor. Adapun rincian tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui pengaruh kesenangan yang dirasakan (perceived playfulness) 

terhadap minat siswa (behavioral intention to use) dalam penggunaan LMS 

Google Classroom; 

2. Mengetahui pengaruh persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) 

terhadap minat siswa (behavioral intention to use) dalam penggunaan LMS  

Google Classroom; 

3. Mengetahui pengaruh persepsi kebermanfaatan (perceived usefulness) terhadap 

minat siswa (behavioral intention to use) dalam penggunaan LMS Google 

Classroom; 

1.5  Batasan Masalah 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah 
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dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. 

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. LMS yang diteliti berfokus pada penggunaan LMS Google Classroom; 

2. Sampel yang dijadikan objek penelitian adalah siswa kelas XI dan XII Program 

Keahlian Ketenagalistrikan di SMKN 4 Bandung; 

3. Ruang lingkup penelitian ini meliputi pengaruh persepsi kebermanfaatan, persepsi 

kemudahan dan persepsi kesenangan yang dirasakan dalam penggunaan LMS 

Google Classroom. 

1.6  Manfaat /Signifikansi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang 

berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dalam bidang pendidikan, 

khususnya pada pendidikan teknologi dan kejuruan. Adapun manfaat yang diharapkan 

dari penelitian ini secara khusus adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk memperluas pengetahuan 

dan wawasan mengenai teori mengenai Technologi Acceptance Model (TAM) serta 

dapat menambah strategi dalam bidang pendidikan khususnya dalam 

pengembangan learning management system atau penggunaan teknologi untuk 

pembelajaran.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, agar hasil penelitian ini dapat menjadi sarana aplikasi ilmu-ilmu 

pendidikan yang diperoleh selama perkuliahan di Program Studi Pendidikan 

Teknologi dan Kejuruan dan menjadi dasar untuk melakukan penelitian 

selanjutnya. 

b. Bagi sekolah, agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam 

pengembangan media pembelajaran sehingga media tersebut dapat digunakan 

dengan maksimal oleh siswa dan menjadi media yang tepat untuk proses 

pembelajaran. 
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c. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam 

melakukan penelitian yang sejenis. 

1.7  Struktur Organisasi Tesis 

Untuk memudahkan pemahaman isi dari penelitian ini, maka nantinya tesis ini 

akan dibagi dalam 5 (lima) BAB. Adapun kelima BAB tersebut dimulai dengan BAB 

I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang diteliti, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan 

struktur organisasi tesis. Kemudian BAB II membahas mengenai kajian pustaka yang 

didalamnya memuat teori yang berkaitan dengan e-learning, LMS, mobile learning, 

LMS, Google Classroom dan TAM. BAB III membahas mengenai desain penelitian, 

karakteristik subjek/objek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, 

dan teknik analisis data. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, BAB ini akan 

menguraikan dan memaparkan hasil penelitian. Terakhir BAB V membahas mengenai 

kesimpulan dan saran.  

 

 

 

 

 

 

 


