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Abstrak. E-learning merupakan media elektronik yang berfungsi sebagai alat bantu untuk
mempermudah siswa dalam menyerap dan mendapatkan materi. Sistem e-learning
sendiri sudah diterapkan di SMK Negeri 4 Kota Sorong sebagai alat bantu pembelajaran.
Namun penerapan sistem e-learning tersebut membuat siswa perlu membiasakan diri
dengan sistem pembelajaran baru yang menggantikan pembelajaran yang sebelumnya.
Penelitian tentang analisis penerimaan sistem e-learning di SMK Negeri 4 Kota Sorong ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengukur tingkat persepsi siswa terhadap
penerimaan sistem e-learning disekolah. Penelitian ini melibatkan 45 siswa responden
jurusan TKJ di SMK Negeri 4 Kota Sorong. Model yang digunakan yaitu technology
acceptance model (TAM). Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif dengan
menggunakan rentang kategori dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penerimaan sistem e-learning SMK Negeri 4 Kota Sorong untnuk persepsi kemudahan
pemakaian termasuk kedalam kategori “puas” dengan persentase 80% dan untuk
persepsi kegunaan termasuk ke dalam kategori “puas” dengan persentase 80%.
Kata kunci: e-learning, penerimaan teknologi, TAM
Abstract. E-learning is an electronic media that functions as a tool to facilitate students in
absorbing and obtaining study material. The e-learning system itself has been implemented
in SMK Negeri 4 Kota Sorong as a learning aid. But the application of the e-learning system
makes students need to familiarize themselves with the learning system that replaces the
previous learning. The research on the analysis of the acceptance of e-learning system at SMK
Negeri 4 Kota Sorong aims to find out how to measure the level of student perceptions of the
acceptance of e-learning systems in school. This study involved 45 respondent students
majoring in TKJ at SMK Negeri 4 Kota Sorong. The model used is technologu acceptance
model. Data analysis was carried out by descriptive analysis techniques using a range of
categories and percentages. The results showed that the acceptance of e-learning system of
SMK Negeri 4 Kota Sorong for perceptions of ease of use belonged to the “satisfied” category
with a percentage of 80% and for perception of usability included in the “satisfied” category
with a percentage of 80%
Keywords: e-learning, technology acceptance, TAM
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1. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi yang sudah sangat pesat saat ini membuat penggunaan teknologi diterapkan hampir
di semua bidang. Dalam bidang pendidikan sendiri penggunaan teknologi bukan merupakan hal yang baru lagi.
Dulu kita pada saat sekolah kita mengenal yang namanya lembar jawaban komputer (LJK) untuk ujian yang
menggunakan komputer untuk mengoreksi lembar jawaban tersebut. Saat ini ujian disekolah tidak lagi
menggunakan lembar jawaban komputer karena sudah menerapkan ujian berbasis komputer. tidak hanya ujian,
proses belajar mengajar pun saat ini sudah menggunakan teknologi. Teknologi tersebut dinamakan e-learning.
e-learning merupakan media elektronik yang berfungsi sebagai alat bantú untuk mempermudah siswa dan guru
untuk mendapatkan atau memberi materi pembelajaran. SMK Negeri 4 Kota Sorong merupakan salah satu
sekolah menengah kejuruan di kota sorong, papua barat yang mulai menerapkan sistem e-learning untuk
membantu siswa dalam mendapatkan materi pelajaran dan memudahkan guru dalam memberikan materi
pelajaran. Sistem e-learning yang digunakan berupa media elektronik berbasis website yang dapat diakses
menggunakan jaringan intranet sekolah. Namun dalam penerapannya terdapat beberapa kendala dikarenakan
para siswa tidak terbiasa dengan adanya fasilitas e-learning tersebut. Jadi diperlukan beberapa kali pelatihan
bagi siswa agar dapat menggunakan fasilitas e-learning di sekolah dan pelatihan tersebut tentunya
membutuhkan waktu sehingga harus mengorbankan beberapa mata pelajaran. Selain itu siswa pun akan merasa
terbebani dikarenakan harus mempelajari dan membiasakan diri dengan penerapan sistem e-learning disekolah
sembari menjalankan aktifitas belajar disekolah dan dikhawatirkan akan mempengaruhi nilai siswa yang
diharapkan akan meningkat tetapi menjadi menurun.
Oleh karena itu, perlu adanya analisa penerimaan sistem untuk e-learning di SMK Negeri 4 Kota Sorong yang
dimaksudkan untuk mengetahui sikap penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi. analisa penerimaan
sistem tersebut menggunakan model Technology Acceptance Model (TAM). Model TAM ini digunakan untuk
menganalisis penerimaan sistem e-learning untuk mengetahui bagaimana sikap penerimaan dari siswa. Seperti,
jika dilihat dari aspek kemudahan penggunaan dan pemanfaatan. Kemudian dari aspek tersebut dianalisis
menggunakan model TAM dan kemudian akan diketahui hasilnya berupa sikap penggunaan dari siswa.
Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan analisa penerimaan sistem dengan menggunakan model Technology
Acceptance Model (TAM) telah dilakukan, diantaranya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh (Dalimunthe &
Wibisono, 2014) yang melakukan penelitian tentang análisis penerimaan sistem e-learning dengan
menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) yang dilakukan di SMK Labor Pekanbaru. Penelitian tersebut
bertujuan untuk mengetahui dan mengukur persepsi penerimaan siswa terhadap kemudahan pemakaian dan
kemanfaatan sistem e-learning di SMK Labor Pekanbaru. Jenis penelitian yang dilakukan adalalah jenis penelitian
deskriptif yakni dengan melakukan pengamatan dan pemantauan langsung pada objek penelitian dengan
menggunakan angket. Selanjutnya tentang penelitian yang dilakukan oleh (Syafrizal, Ernawati, & Dwiandiyanta,
2016) penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengukur pemahaman terhadap media pembelajaran yang
berbentuk multimedia interaktif. Penelitian menggunakan jenis data kuantitatif, dengan metode ananisis
deskriptif, sedangkan pengumpulan data yang diperoleh dari kuisioner dan observasi.

2. LANDASAN TEORI
E-Learning
E-learning merupakan suatu metode belajar mengajar secara elektronik yang memungkinkan tersampainya materi dengan
menggunakan internet, intranet, atau media lain (Fhiter, Umar, & Yudhana, 2017). Menurut Gilbert dan Jones didalam
(Agustiawan & Subagyo, 2011) adalah materi pembelajaran melalui media elektronik seperti audio, CV-ROM, tv, satelit dan
komputer baik yang terhubung melalui internet atau intranet maupun komputer stand alone. Menurut pranoto, dkk
didalam (Maulana, 2017) manfaat e-learning adalah sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.

Penggunaan e-learning untuk menunjang pelaksanaan proses belajar dapat meningkatkan daya serap atas materi
yang diajarkan.
Meningkatkan partisipasi aktif.
Meningkatkan kemampuan belajar mandiri.
Meningkatkan kualitas materi pendidik dan pelatihan.
Meningkatkan kemampuan menampilkan informasi dengan teknologi informasi.
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Penerimaan Teknologi
Menurut teo didalam (Fatmawati, 2015) disebutkan bahwa penerimaan teknologi didefinisikan sebagai “…as a yser’s
willingness to employ technology for the tasks it is designed to support.” Yang artinya adalah penerimaan teknologi dapat
didefinisikan sebagai kesediaan pengguna untuk menggunakan teknologi untuk mendukung tugas yang telah dirancang.
Menurut Rogers didalam (Fatmawati, 2015) ada kunci yang mempengaruhi perilaku pengguna terhadap penerimaan
teknologi, yaitu: keuntungan relatif (relative advantage), kompleksitas (complexity), dapat disesuaikan (compatibility), dapat
diuji coba (trialability), dan dapat diobservasi (observability).
Technology Acceptance Model (TAM)
Technology Acceptance Model atau TAM adalah salah satu model untuk menganalisa dan memahami faktor diterimanya
sebuah teknologi atau sistem. Model TAM yang dikembangkan oleh Davis F. D tahun 1989 merupakan salah satu model
yang paling banyak digunakan dikarenakan model penelitian TAM sederhana dan mudah diterapkan (Suryawan &
Prihandoko, 2018). Model TAM terdiri dari 5 konstruk utama seperti yang terlihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Technology Acceptance Model (TAM)

Konstruk technology acceptance model (TAM)
Terdapat 5 konstruk utama yang membentuk TAM, yaitu:
1.

2.

3.

4.

5.

Persepsi kegunaan / manfaat (perceived usefulness).
Persepsi kegunaan sebagai sejauhmana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan
meningkatkan kinerja pekerjaannya. Manfaat penggunaan teknologi dapat diketahui dari kepercayaan pengguna
teknologi dalam memutuskan penerimaan teknologi, dengan satu kepercayaan bahwa penggunaan teknologi
tersebut memberi kontribusi positif bagi penggunanya. Pengukuran konstruk kegunaan (usefulness) menurut
Davis terdiri dari Menjadikan pekerjaan lebih cepat (work more quickly), Bermanfaat (useful), Menambah
produktifitas (increase productivity), mempertinggi efektifitas (enchance effectiveness) dan Mengembangkan
kinerja pekerjaan (improve job performance).(Rahman & Dewantara, 2017)
Persepsi kemudahan pengguna (perceived ease of use).
Kemudahan pengguna sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi akan bebas dari
usaha. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kemudahan pengunaan teknologi akan
mengurangi usaha seseorang didalam mempelajari komputer. pengguna teknologi mempercayai bahwa
teknologi yang lebih fleksibel, mudah dipahami dan mudah dioperasikan sebagai kemudahan penggunaan.
Beberapa indikator konstruk kemudahan penggunaan yang diberikan oleh Davis et al yaitu kemudahan untuk
dipelajari (easy of learn), controllable, jelas dan dapat dimengerti (clear and understandable), flexible, easy to
become skillful, dan mudah digunakan (easy to use).(Rahman & Dewantara, 2017)
Sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior).
sifat terhadap perilaku sebagai perasaan positif atau negatif seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan
ditentukan. Beberapa penelitian menunjukkan sikap berpengaruh terhadap minat perilaku. Tapi ada juga
penelitian yang menunjukkan bahwa sikap tidak begitu berppengaruh ke minat perilaku, sehingga sebagian
penelitian tidak memasukkan konstruk sikap didalam model.(Rahman & Dewantara, 2017)
Niat perilaku (behavior intention).
Minat perilaku adalah suatu keinginan seseorang untuk melakukan suatu perlilaku tertentu.seseorang akan
melakukan perilaku jika memiliki keinginan untuk melakukannya.(Rahman & Dewantara, 2017)
Perilaku (behavior).
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Perilaku merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Jogiyanto didalam (Rahman & Dewantara, 2017)
mendefinisikan bahwa perilaku adalah penggunaan sesungguhnya dari teknologi.

3. METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian dilakukan di SMK Negeri 4 Kota Sorong dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1.
Studi awal
Untuk mengetahui data apa saja yang diperlukan dalam penelitian. Caranya dengan melakukan observasi
langsung dan wawancara kepada objek penelitian yang terkait di SMK Negeri 4 Kota Sorong.
2.
Pengumpulan data
Dimulai dengan membuat angket atau kuisioner yang berdasarkan pada konstruk yang terdapat pada
model TAM. Kemudian menyebarkan kuisioner tersebut kepada objek penelitian yang terkait di SMK
Negeri 4 Kota Sorong.
Tabel 1. Variabel dan Dimensi Variabel Penelitian
Variabel penelitian

3.

Dimensi Variabel

Item Angket

Variabel (𝐗 𝟏) persepsi
kemudahan
penggunaan (perceived
ease of use)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Easy of learn
Controllable
Clear and understandable
Flexible
Easy to become skillful
Easy to use

1
1
1
1
1
1

Variabel (𝐗 𝟐) persepsi
kegunaan (perceived
usefulness)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Work more quickly
Job performance
Increase productivity
Effectiveness
Makes job easier
Usefull

1
1
1
1
1
1

Analisis data
Data yang didapat dari angket atau kuisioner kemudian diolah dan kemudian dianalisa. Didalam Proses
analisa pertama kali yaitu dengan menentukan besar skor kriterium (SK) sesuai data yang didapat. Skor
kriterium adalah skor ideal yang dicapai dalam sebuah penelitian. Apabila diasumsikan seluruh responden
yang ditetapkan memilih jawaban terendah yaitu 1 untuk 1 pertanyaan maka skor yang terendah adalah
65 dan apabila diasumsikan seluruh responden memilih angka tertinggi yaitu 5 untuk 1 pertanyaan maka
skor yang didapat adalah 325. Skor tinggi ini yang disebut dengann skor kriterium dan untuk mendapatkan
skor kriterium yaitu dengan menggunakan rumus:
∑ 𝑆𝐾 = 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 × 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛
× 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
Kemudian ditentukan skor total dari hasil pengumpulan data (SH). Selanjutnya, setelah skor kriterium
dan skor total hasil pengumpulan data (SH) didapatkan, kemudian dicari besar presentase (P) dengan
menggunakan rumus:
𝑃=

∑ 𝑆𝐻
× 100%
∑ 𝑆𝐾

Terakhir, dengan menentukan rentang hasil berdasarkan skor kriterum dan skor persentase yang
didapatkan untuk kemudian dibandingkan dengan skor hasil pengumpulan data. Rentang hasilnya
sebagai berikut:
1) 0-20%
= sangat tidak puas
2) 21-40%
= tidak puas
3) 41-60%
= cukup
4) 61-80%
= puas
5) 81-100%
= sangat puas
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Langkah – langkah penelitian ini dimulai dengan melakukan observasi langsung dan wawancara terhadap objek penelitian
terkait untuk mengetahui apa saja yang diperlukan dalam penelitian ini. Selanjutnya membuat angket atau kuisioner sesuai
dengan kontruks yang terdapat dalam technology acceptance model (TAM).
Selanjutnya melakukan pengumpulan data dari angket atau kuisioner yang telah disebarkan. Yang selanjutnya dari data
tersebut diolah dan hitung hasil rekapitulasi yang didapat dari angket tersebut yang dibagi menjadi variabel x1 dan x2.
Terdapat contoh sampel sebanyak 45 siswa jurusan TKJ di SMK Negeri 4 Kota Sorong
Berikut merupakan hasil perhitungannya:
Variabel X1
Untuk mengetahui hasil angket variabel x1 masuk ke kategori sangat tidak puas, tidak puas, cukup, puas dan sangat puas,
maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menentukan besarnya skor kriterium
∑ 𝑆𝐾 = 5 × 6 × 45 = 1350
2.
3.

Jumlah skor total hasil pengumpulan data variabel x1 (SH) = 1080
Mencari besarnya nilai P
1080
𝑃=
× 100% = 80%
1350
Berdasarkan perhitungan diatas maka range yang didapat termasuk ke dalam kategori puas dengan
persentase 80%

Variabel X2
Untuk mengetahui hasil angket variabel x2 masuk ke kategori sangat tidak puas, tidak puas, cukup, puas dan sangat puas,
maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menentukan besarnya skor kriterium
∑ 𝑆𝐾 = 5 × 6 × 45 = 1350
2.
3.

Jumlah skor total hasil pengumpulan data variabel x1 (SH) = 1080
Mencari besarnya nilai P
1080
𝑃=
× 100% = 80%
1350
Berdasarkan perhitungan diatas maka range yang didapat termasuk ke dalam kategori puas dengan
persentase 80%

Tabel 2. Tabel hasil perhitungan
Variabel

Skor
Kriterium(SK)
1350

Skor Hasil
Pengumpulan
data (SH)
1080

Persentase
yang
didapat
80%

Variabel X1 Persepsi
kemudahan penggunaan
Variabel X2 Persepsi
kegunaan

1350

1080

80%

Berdasarkan table diatas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan sistem e-learning di SMK Negeri 4 Kota Sorong untuk
variabel persepsi kemudahan penggunaan termasuk ke dalam kategori puas dimana dengan hasil persentase 80% yang
didapat dari sampel sebanyak 45 siswa sebagai responden. Dan untuk variabel persepsi kegunaan, termasuk ke dalam
kategori puas dengan hasil persentase 80%. Jadi, dengan menggunakan technonogy acceptance model (TAM) ini
diharapkan dapat mengetahui tingkat penerimaan siswa terhadap sistem e-learning di SMK Negeri 4 Kota Sorong dan dapat
dijadikan acuan untuk memperbaiki kekurangan dari e-learning tersebut.
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5. KESIMPULAN
Berdasarkan analisis yang dilakukan untuk mengukur tingkat penerimaan siswa terhadap sistem e-learning di
SMK Negeri 4 Kota Sorong dengan menggunakan technology acceptance model (TAM) dan dengan
menggunakan skala untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna. Hasil dari persepsi kemudahan penggunaan
adalah 80% yang berarti berada pada kategori “puas” sedangkan dari persepsi kegunaan mendapat 80% dengan
kategori “puas”. Hasil tersebut dapat digunakan sebagai patokan untuk meningkatkan sistem e-learning SMK
Negeri 4 Kota Sorong agar menjadi lebih baik.
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