
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi informasi saat ini telah berkembang dengan sangat pesat membawa 

pengaruh pada kehidupan manusia. Teknologi informasi merupakan salah satu 

perkembangan yang terjadi dalam bidang pendidikan mulai dari anak usia dini 

sampai ke jenjang universitas. Semua jenjang tersebut menggunakan teknologi 

informasi dalam urusan pengadministrasian data peserta didik dan tenaga 

pendidik, kegiatan belajar mengajar, dan pelaporan. Penerapan teknologi 

informasi khususnya pada bidang pendidikan terus diperbaharui sehingga dapat 

mempermudah dalam proses pengolahan data operasional khususnya data 

sekolah.  

SMKN 4 Bandar Lampung merupakan suatu institusi pendidikan setara SMA 

dengan berbagai program keahlian yang mendidik siswanya agar siap kerja dan 

terampil di dunia usaha dan dunia kerja. Pada SMKN 4 terdapat 9 bidang keahlian 

kompetensi, yaitu Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer dan Jaringan, 

Multimedia, Akuntansi dan Lembaga keuangan, Bisnis Daring dan Pemasaran, 

Perbankan, Perhotelan, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran, dan Usaha 

Perjalanan Wisata. Hapir semua kegiatan pada bidang keahlian tersebut tidak 

lepas dari pemanfaatan teknologi informasi mulai dari pendaftaran siswa baru 

melalui situs Siap-ppdb.com, E-Raport , Smart School dan penggunaan peralatan 

berbasis IT untuk mendukung kegiatan belajar, pengadministrasian data sekolah, 
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siswa, dan tenaga kependidikan dalam aplikasi Dapodik dan kegiatan Ujian 

Nasional Berbasis Komputer (UNBK). 

Sistem pengukuran penerimaan teknologi informasi menggunakan model 

pendekatan TAM telah diteliti oleh Flourensia Sapty Rahayu, Djoko Budiyanto, 

David Palyama (2017), meneliti tentang Analisis Penerimaan E-Learning 

Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) (Studi Kasus: Universitas 

Atma Jaya Yogyakarta). Hasil penelitian memunjukkan bahwa kemudahan 

penggunaan berpengaruh positif terhadap persepsi manfaat dan kemudahan 

penggunaan, pemanfaatan e-learning berbasis web merupakan suatu keharusan 

bagi mahasiswa UAJY sehingga hal tersebut mempengaruhi penggunaan nyata 

dari sistem tersebut yang ditunjukan dengan frekuensi pengaksesan web situs 

kuliah UAJY. Selanjutnya diteliti oleh I Gusti Bagus Darmaningtyas, Ketut Alit 

Suardana (2017), meneliti tentang Pengaruh Technology Acceptance Model 

(TAM) Dalam Penggunaan Software Oleh Auditor yang Berimplikasi Pada 

Kinerja Auditor. Menghasilkan Behavioral intention to use memediasi pengaruh 

positif persepsi kemanfaatan (perceived usefulness)  dan persepsi kemudahan 

(perceived ease of use) terhadap kinerja auditor di Kantor Akuntan Publik di 

Provinsi Bali. Dan telah diteliti oleh Rini Oktofiyani, Nurmalasari, Wakhyu 

Anggraeni (2016), meneliti tentang Penerimaan Sistem E-Learning Menggunakan 

Technology Acceptance Model (TAM) Study Kasus Siswa/i Kelas X di SMU 

Negeri 92 Jakarta. Dengan hasil pengujian signifikansi (Korelasi Product Moment 

Person) didapat nilai thitung = 12,177, dengan taraf signifikansi 5% maka nilai 

ttabel = 1,978. Karena thitung lebih besar dari ttabel maka Ho ditolak, sehingga 

Ha diterima. 
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Pada SMKN 4 dalam proses pembelajaaran, guru telah menggunakan 

peralatan teknologi salah satunya menggunakan proyektor, sedangkan media yang 

digunakan saat pembelajaran yaitu Wifi, LCD dengan jumlah 12 buah, Komputer 

berjumlah 180 buah dan Printer 21 buah, Laptop. Disamping itu SMKN 4 

memiliki 10 Lab diantaranya yaitu 1 Lab Bahasa dan 9 Lab Praktikum serta  

memiliki alat untuk mendukung sistem belajar mengajar, disetiap jurusan 

memiliki alat nya masing-masing. Dalam jurusan akuntansi memiliki komputer 

untuk proses belajar terkait sistem akuntasi, kalkulator dll, jurusan usaha 

perjalanan wisata memiliki alat wireless untuk praktikum, jurusan perhotelan 

memiliki 1 perangkat alat yang digunakan antara lain alat makan, alat kebersihan, 

bahan kimia dan mesin laundry, jurusan pemasaran memiliki alat cash register, 

price lebeller untuk memberikan label harga dan kode barang serta timbangan 

digital, jurusan perbankan memiliki alat penghitung uang, jurasan perkantoran 

memiliki alat sortir dimana digunakan untuk memisahkan surat yang diterima, 

diproses, dikirim dan disimpan , numerator untuk memberi nomor pada lembaran 

dokumen (cap nomor) ,pemotong kertas, alat penghancur dokumen , Jurusan 

multimedia memiliki alat Speaker, Sound CardSound card (kartu suara) yang 

digunakan untuk mengolah dan mengontrol suara, Kartu Grafis (Graphic Card) 

digunakan untuk mengolah gambar dan aplikasi-aplikasi multimedia, jurusan 

teknik komputer jaringan, rekayasa perangkat lunak dilengkapi dengan komputer, 

kabel jaringan dan alat-alat yang terkait lainnya dan perangkat yang digunakan 

adalah Android Studio, Kotlin dan Javascript, Jdk dan Firebase, untuk basis data 

yang mereka digunakan antara lain MySql, Sql Server serta Xampp. Dari 

penjelasan diatas yaitu pada SMKN 4 Bandar Lampung sudah memiliki fasilitas 
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yang baik namun belum pernah dilakukan pengukuran penerimaan guru dan siswa 

terhadap penggunaan teknologi informasi yang diterapkan memiliki kemudahan 

dan manfaat bagi kegiatan pembelajaran. Untuk menyikapi masalah tersebut, 

salah satu metode yang dapat digunakan adalah Technology Acceptance Model 

(TAM). TAM merupakan alat teoritis yang baik, popular, dan menawarkan suatu 

penjelasan yang kuat serta sederhana untuk penerimaan dan perilaku para 

penggunanya. Terdapat dua faktor penentu yang sangat penting dalam 

menggunakan teknologi informasi, yaitu persepsi mengenai manfaat dan persepsi 

mengenai kemudahan dalam menggunakan teknologi didefinisikan sebagai sejauh 

mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi adalah mudah dan 

tidak membutuhkan usaha yang lebih besar pada saat digunakan (Supriyanti, 

2016). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yang terjadi 

pada SMKN 4 Bandar Lampung, yaitu perlu adanya alat untuk mengukur 

penerimaan teknologi pendidikan sehingga dapat membuktikan bahwa teknologi 

informasi memiliki kemudahan dan manfaat yang bernilai lebih bagi kegiatan 

operasional sekolah. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian adalah penelitian ini dibatasi hanya 

pada merancang alat ukur penerimaan teknologi informasi berdasarkan 

pengukuran kebermanfaatan dan kemudahan terhadap sikap  penerimaan 

teknologi pendidikan mengacu pada model TAM di SMKN 4 Bandar Lampung. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Mengukur penerimaan teknologi pendidikan yang sedang berjalan kepada 

siswa, guru, dan staf tata usaha SMKN 4 Bandar Lampung. 

2. Menghasilkan suatu alat yang dapat memudahkan untuk pengukuran 

penerimaan teknologi pendidikan disuatu instansi khususnya di SMKN 4 

Bandar lampung. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat mengukur 

penerimaan teknologi pendidikan sehingga dapat membuktikan bahwa teknologi 

informasi memiliki kemudahan dan manfaat yang bernilai lebih bagi kegiatan 

operasional sekolah. 


