
 

  

PENDAHULUAN   

Pandemi COVID 19 yang juga dirasakan di Indonesia memicu perubahan-perubahan dan 

pembaharuan kebijakan untuk diterapkan oleh pemerintah [1]. Anjuran pemerintah untuk stay at 

home dan menjaga physical and social distancing harus diikuti dengan perubahan pembelajaran 

tatap muka menjadi daring [2]. Di saat seperti ini, teknologi sangat dibutuhkan di segala bidang. 

Teknologi merupakan alat utama yang harus dimanfaatkan, termasuk di bidang pendidikan. 

Elearning, yang merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi, menjadi solusi dalam 

pelaksanaan pembelajaran daring.    

Banyak sekolah yang memanfaatkan e-learning untuk memfasilitasi siswanya dalam 

mengikuti pembelajaran daring. Terdapat banyak platform e-learning yang dapat digunakan dalam 

pelaksanaan pembelajaran daring. Salah satunya adalah yang dipakai oleh beberapa Sekolah 

Menengah Kejuruan saat ini, yaitu aplikasi “sekolah digital.” Aplikasi “sekolah digital” merupakan 

aplikasi yang dibuat oleh pemerintah terutama ditujukan bagi para guru guna mempermudah 

pengajaran secara daring. SMK Negeri 3, yang merupakan salah satu SMK di kota Salatiga, juga 

sudah menggunakan aplikasi ini sejak awal pandemi, yaitu bulan Maret 2020.   

Aplikasi “sekolah digital” merupakan teknologi baru dalam sistem pengajaran di SMKN 3 

Salatiga. Semua guru diwajibkan menggunakan aplikasi tersebut, sehingga perlu dilakukan 

evaluasi untuk melihat bagaimana penerimaan guru akan penggunaan e-learning tersebut karena 

guru harus menjadi model dan menginspirasi dalam hal penggunaan teknologi. Tingkat 

penerimaan dari pengguna dapat dijadikan indikator penerimaan akan sebuah teknologi baru, 

dalam hal ini adalah aplikasi “sekolah digital” [3]. Tingkat penerimaan ternyata juga menjadi salah 

satu kendala dalam penerapan e-learning [4].   

Kurangnya penerimaan dapat menjadi penghambat keberhasilan dalam mengintegrasikan 

teknologi baru [5]. Tanpa penerimaan dari pengguna, nilai dari teknologi akan berkurang. 

Penerimaan pengguna juga akan dapat mengindikasikan niat untuk terus menggunakan teknologi 

tersebut. Memahami niat pengguna merupakan hal yang penting dalam implementasi teknologi 

dalam proses pembelajaran [6]. Dengan kata lain, niat atau perilaku untuk tetap menggunakan 

dapat menjadi tolok ukur bagaimana penerimaan akan suatu teknologi. Selain itu, bagaimana 

penerimaan akan teknologi juga dapat ditunjukkan melalui kondisi nyata penggunaannya [3].   

Guru merupakan pemegang peranan penting dalam pendidikan formal [7]. Dalam 

pembelajaran daring di masa pandemi COVID 19, para guru dituntut untuk melakukan adaptasi 

dengan cepat terutama berkaitan dengan pemanfaatan teknologi [8]. Guru harus mau belajar 

menggunakan teknologi baru untuk mendukung kesuksesan pembelajaran daring. Penerimaan 

guru akan teknologi baru yang dilihat dari perilaku untuk tetap menggunakan dan kondisi nyata 

penggunaan teknologi tersebut menjadi penting untuk diketahui. Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan penerimaan guru terhadap penggunaan e-learning “Sekolah 

Digital” di SMKN 3 Salatiga dilihat dari perilaku untuk tetap menggunakan dan kondisi nyata 

penggunaannya. Selain itu, penelitian ini juga menguji pengaruh dari perilaku tetap menggunakan 

terhadap penggunaan sesungguhnya. Dengan mengetahui bagaimana penerimaan guru akan 

sekolah digital, dapat diketahui pula bagaimana kebermanfaatan sekolah digital tersebut serta 

memberikan pertimbangan kepada pihak sekolah berkaitan dengan penggunaan platform elearning 

untuk pelaksanaan pembelajaran daring.   

  



 

TINJAUAN PUSTAKA  

  

Terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Salah satunya adalah 

penelitian oleh Ratnasari dan Fakhrunissa yang menunjukkan bahwa pembelajaran daring yang 

melibatkan teknologi dapat meningkatkan prestasi dan motivasi peserta didik [9]. Di sisi lain, 

penelitian dari  Blanchard dkk menyatakan bahwa kurangnya penerimaan pengguna dapat menjadi 

penghambat keberhasilan dalam mengintegrasikan teknologi baru tersebut [10]. Deslonde dan 

Becerra juga menambahkan bahwa tanpa penerimaan dari pengguna, nilai dari teknologi akan 

berkurang [11]. Penerimaan pengguna juga diyakini akan dapat mengindikasikan niat untuk terus 

menggunakan teknologi tersebut. Memahami niat atau perilaku untuk tetap menggunakan 

merupakan hal yang penting dalam implementasi teknologi dalam proses pembelajaran [12].   

Behavioral intention atau perilaku tetap menggunakan didefinisikan sebagai sejauh mana 

seseorang telah merumuskan rencana sadar untuk melakukan atau tidak melakukan beberapa 

perilaku tertentu di masa yang akan [13]. Pada penelitian Venkatesh & Morris menyatakan bahwa 

perilaku penggunaan aktual atau actual usage dioperasionalkan sebagai frekuensi penggunaan [14]. 

Perilaku tetap menggunakan (Behavioral Intention to Use) memiliki pengaruh positif terhadap 

penggunaan sesungguhnya (actual usage). Hal ini disebabkan minat pengguna sangat 

mempengaruhi penggunaan senyatanya yang dapat dilihat dari frekuensi penggunaan e - learning.  

Sebaliknya apabila pengguna yang memiliki minat yang kurang terhadap aplikasi “Sekolah 

Digital” tersebut akan cenderung memiliki frekuensi penggunaan yang lebih sedikit atau jarang 

menggunakan sistem aplikasi “Sekolah Digital” [3].        

  

     Pembelajaran daring  

Pembelajaran daring sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi 

yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk dunia maya [15]. Istilah pembelajaran daring 

lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat sebuah transformasi proses pembelajaran yang 

ada di sekolah atau perguruan tinggi ke dalam bentuk digital yang dijembatani teknologi internet. 

Pembelajaran  daring  merupakan solusi  untuk  tetap  melaksanakan  kegiatan  belajar mengajar 

di masa pandemi,  dimana  ragam penawaran    aplikasi pembelajaran  online  menjadi salah satu 

alternatif untuk melakukan proses pembelajaran [16].  

Selama masa pandemi covid 19, semua siswa dari seluruh penjuru tanah air belajar jarak 

jauh, yaitu belajar dari rumah masing – masing. Begitu pula di SMKN 3 Salatiga, siswa belajar 

dirumah dengan menggunakan platform e-learning “sekolah digital”. Sekolah digital adalah 

sebuah aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran daring siswa secara jarak jauh. Aplikasi ini 

baru dipergunakan khusus dua wilayah yaitu wilayah Semarang dan sekitarnya serta wilayah 

Boyolali, Salatiga dan Klaten. Dalam aplikasi sekolah digital, banyak fitur –fitur yang 

dipergunakan, antara lain pengumuman, Mapel, Pembelajaran Interaktif, Ujian Online, Tugas 

daring, Modul pembelajaran, Data based baik guru maupun siswa, download, dan masih banyak 

lagi. Dalam mengunggah  modul tidak hanya bisa dalam bentuk word saja namun dapat berupa file 

PPT atau  PDF. Bahkan siswa dapat mengunduh gambar serta  video. Akan tetapi, karena platform 

ini masih cukup baru bagi guru dan terdapat berbagai fitur dengan detail penggunaannya, maka 

perlu dilihat bagaimana penerimaan guru terhadap sekolah digital. Salah satu model yang dapat 

digunakan untuk mengukur penerimaan akan teknologi adalah Technology Acceptance Model 

(TAM).   

  



 

Technology Acceptance Model (TAM)  

Guna mengetahui penerimaan guru terhadap aplikasi “Sekolah Digital”, Technology 

Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu model yang dapat digunakan untuk mengukur 

sejauh mana tingkat penerimaan pengguna terhadap penggunaan sistem pembelajaran online 

berdasarkan perspektif pengguna terutama guru. Menurut Rahayu et al.,  menyebutkan bahwa 

TAM merupakan sebuah model untuk menjelaskan dan memprediksi sikap pengguna terhadap 

suatu teknologi berdasarkan pengaruh dua faktor, yaitu faktor pemanfaatan dan faktor kemudahan 

penggunaan [3]. Bahkan menurut Amalia et al., TAM dalam penggunaan sistem informasi dapat 

meningkatkan kinerja seseorang atau organisasi, serta mempermudah pemakainya dalam 

menyelesaikan pekerjaan [17]. TAM juga diharapkan dapat memberikan informasi mendasar yang 

diperlukan mengenai faktor pendorong sikap seseorang tersebut [18]. TAM juga dapat 

memberikan gambaran mengenai kebermanfaatan sebuah teknologi [19]. Menurut Davis yang 

dikutip dalam Napitupulu menyebutkan bahwa TAM adalah sebuah teori sistem informasi yang 

didesain guna menerangkan bagaimana pengguna mengerti dan mengaplikasikan sebuah teknologi 

informasi [20].  

         Terdapat  lima konstruksi dalam TAM. Pertama, persepsi Kemanfaatan Penggunaan 

(Perceived Usefulness) menggambarkan tingkat kepercayaan seseorang bahwa dalam penggunaan 

sistem akan meningkatkan kinerjanya. Dalam hal ini, seseorang mempunyai keyakinan pada saat 

menggunakan teknologi tertentu dapat meningkatkan prestasi dan kinerjanya. Perceived 

Usefulness memberikan gambaran bahwa teknologi yang digunakan akan memberikan manfaat 

untuk penggunanya. Kedua, persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use) 

menggambarkan tingkat kepercayaan seseorang bahwa penggunaan sistem informasi merupakan 

hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakainya [3]. Konstruksi yang ketiga 

adalah sikap Terhadap Penggunaan (Attitude Toward Using). Sikap pada penggunaan sesuatu 

menurut Wiswanti dan Belaga adalah sikap menyukai atau tidak menyukai terhadap suatu produk 

ini dapat digunakan untuk memprediksi perilaku niat seseorang dalam menggunakan suatu produk 

atau tidak menggunakannya [21]. Yang keempat adalah Perilaku Tetap Menggunakan (Behavioral 

Intention to Use). Tingkat penggunaan sebuah teknologi komputer pada seseorang dapat diprediksi 

dari sikap perhatian pengguna terhadap teknologi tersebut, misalkan keinginan menambah 

peripheral yang mendukung, motivasi untuk tetap menggunakan, dan keinginan untuk memotivasi 

pengguna lainya [22]. Konstruksi yang terakhir adalah Penggunaan Senyatanya (Actual Use) 

teknologi itu sendiri atau kondisi nyata penggunaan sistem informasi. Penggunaan sistem 

informasi dapat diprediksi dengan baik dengan menggunakan variabel niat berperilaku (behavioral 

intention) [23]. Dalam penelitian ini, hanya digunakan dua konstruksi, yaitu perilaku tetap 

menggunakan dan kondisi nyata penggunaannya, dimana perilaku tetap menggunakan dipercaya 

berpengaruh terhadap kondisi nyata penggunaan [3]. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan penerimaan guru terhadap penggunaan sekolah digital berdasarkan perilaku tetap 

menggunakan dan kondisi nyata penggunaan serta menguji pengaruh perilaku tetap menggunakan 

terhadap kondisi nyata penggunaan sekolah digital. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah 

perilaku tetap menggunakan berpengaruh positif terhadap kondisi nyata penggunaan sekolah 

digital di SMKN 3 Salatiga.  

  

Situasi Sekolah  

Proses belajar mengajar yang dilakukan secara daring tentunya menjadi hal baru bagi 

sebagian sekolah. Salah satunya Sekolah Menengah Kejuruan 3 Salatiga. Siap maupun tidak siap 

guru serta sekolah harus mempersiapkan hal-hal baru dalam proses belajar mengajar secara daring. 



 

Selama pandemi COVID-19, sekolah melaksanakan pembelajaran daring untuk memastikan 

proses pembelajaran tetap terlaksana dengan baik. Saat ini, ketika kondisi mulai membaik, sekolah 

mulai melakukan pembelajaran luring, namun dengan dibatasi jumlah siswa 50% saja. 

Pembelajaran daringpun tetap dilakukan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung 

keterlaksanaan pembelajaran daring. Salah satunya adalah fasilitas TIK yang dimiliki oleh sekolah. 

Jika dilihat dari fasilitas yang dimiliki, memungkinkan bagi SMKN 3 Salatiga untuk melaksanakan 

pembelajaran daring. SMKN 3 memiliki 4 laboratorium komputer dengan 189 PC/laptop. 

Masingmasing laboratorium memiliki sekitar 20 – 36 komputer dengan kondisi yang baik. Akses 

internet juga baik. Dari sisi siswa yang sebagian besar berasal dari latar belakang perekonomian 

menengah ke atas, memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Gadget atau 

perangkat teknologi yang dimiliki siswa cukup baik untuk pelaksanaan pembelajaran daring. 

Kalaupun ada sebagian kecil siswa yang terkendala perangkat teknologi, diijinkan untuk datang ke 

sekolah dan menggunakan fasilitas sekolah dalam mengikuti pembelajaran daring. Jika dilihat dari 

sisi guru, sangat memungkinkan bagi guru untuk menggunakan perangkat teknologi, baik yang 

dimiliki secara pribadi maupun oleh sekolah, untuk proses pembelajaran secara daring.   

Dalam mendukung pembelajaran daring, sekolah menggunakan e-learning atau Learning 

Management System yang diberi nama Sekolah Digital SMKN 3 Salatiga. Semua guru diwajibkan 

untuk menggunakan LMS tersebut dalam pelaksanaan pembelajaran daring. LMS tersebut 

memiliki dua interface, interface untuk guru dan untuk siswa. Untuk interface guru berisikan menu 

– menu untuk membuat dan mengatur jadwal pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selain itu, 

guru dapat secara langsung mengunggah materi yang akan disampaikan pada jam pelajaran 

tersebut, dan juga terdapat kolom komentar untuk saling berkomunikasi antara guru dan murid 

selama pembelajaran berlangsung. Guru juga dapat melihat secara langsung murid yang hadir dan 

murid yang tidak hadir serta melihat jam kehadiran setiap murid yang hadir pada jam pelajaran 

tersebut. Di sisi lain, interface untuk siswa berisikan menu kelas daring dan di dalam kelas daring 

tersebut siswa dapat mengakses kolom chat yang tersedia di dalam kelas daring yang berfungsi 

untuk berkomunikasi dengan guru di saat pembelajaran berlangsung dan mengakses materi yang 

sudah diunggah oleh guru di kelas daring tersebut. Keterbatasan LMS ini adalah belum tersedia 

fitur tes dan tugas yang memungkinkan guru dapat langsung melakukan penilaian. Untuk dapat  

menggunakan LMS ini dengan baik, diperlukan penerimaan yang baik pula oleh guru sebagai 

faktor kunci dalam pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan penerimaan guru terhadap penggunaan e-learning “Sekolah Digital” di SMKN 3 

Salatiga dilihat dari perilaku untuk tetap menggunakan dan kondisi nyata penggunaannya. Selain 

itu, penelitian ini juga menguji pengaruh dari perilaku tetap menggunaka terhadap penggunaan 

sesungguhnya. Dengan mengetahui bagaimana penerimaan guru akan sekolah digital, dapat 

diketahui pula bagaimana kebermanfaatan sekolah digital tersebut serta memberikan pertimbangan 

kepada pihak sekolah berkaitan dengan penggunaan platform e-learning untuk pelaksanaan 

pembelajaran daring.  

  

  

METODOLOGI PENELITIAN  

Penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan penerimaan guru terhadap penggunaan 

e-learning “Sekolah Digital” di SMKN 3 Salatiga dilihat dari perilaku untuk tetap menggunakan 

dan kondisi nyata penggunaannya serta menguji pengaruh dari perilaku tetap menggunakan 

terhadap penggunaan sesungguhnya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 

korelasional. Populasi penelitian adalah seluruh guru di SMK N 3 Salatiga yang berjumlah 77 



 

orang. Sedangkan sampel ditentukan dengan menggunakan teknik random sampling berdasarkan 

tabel Kritje dengan tingkat kesalahan 10%. Dari 77 orang diperoleh sampel 59. Akan tetapi ada 60 

guru yang mengisi kuesioner yang dibagikan. Instrumen dalam penelitian ini adalah menggunakan 

kuesioner yang bersifat tertutup (close-ended question) sehingga hasil yang dicapai dari metode 

kuesioner ini dapat kompleks dan akurat. Kuesioner diadaptasi dan dimodifikasi berdasarkan Liao 

dkk; Nadlifatin dkk; Pan; Roney [24] [25] [26] [27]. Adapun butir-butir pernyataan kuesioner 

disajikan pada Tabel 1.  

  

  

  

  

  

  
Tabel 1 Butir Pernyataan Aspek Perilaku Tetap Menggunakan dan Kondisi Nyata Penggunaan LMS Sekolah 

Digital SMKN 3 Salatiga  

  

Pernyataan  Variabel  

Saya menganggap LMS Sekolah Digital memang tepat untuk pembelajaran yang saya 

mampu  BIU1  

Secara umum, saya puas dengan pengalaman dalam menggunakan LMS Sekolah Digital 

SMKN 3 Salatiga dan saya akan menggunakannya lagi dalam pembelajaran yang saya 

ampu  
BIU2  

Saya selalu menggunakan LMS Sekolah Digital SMKN 3 Salatiga dalam pelaksanaan 

pembelajaran yang saya mampu  AU1  

Saya memanfaatkan fitur-fitur dan fungsi yang ada di LMS Sekolah Digital SMKN 3 

Salatiga untuk mengakomodasi kegiatan pembelajaran yang saya ampu (memberikan 

materi, absensi, penugasan, tes, dan diskusi)  

  

AU2  

  

  

Kuesioner dibuat menggunakan pengukuran skala Likert. Skala Likert yang digunakan 

adalah 5 angka dengan ketentuan sebagai berikut: 5 (Sangat Setuju), 4 (Setuju), 3 (Netral), 2 

(Kurang Setuju), 1 (Tidak Setuju). Adapun pengkategorian untuk menentukan tingkat penerimaan 

teknologinya disajikan di Tabel 2.   

  
Tabel 2 Kategorisasi Tingkat Penerimaan Teknologi  

  

No  Interval  Keterangan  

1  0 - 1.2  Sangat Rendah  

2  1.2 – 2.4  Rendah  

3  2.4  – 3.6  Sedang  



 
4  3.6  – 4.8  Tinggi  

5  4.8 - 6.0  Sangat Tinggi  

  

  

Sebelum digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk instrumen 

penelitian. Berdasarkan uji validitas didapatkan bahwa nilai r hitung dari variable Actual Use dan 

Behavioral Intention to Use yang lebih besar dari r tabel (n=df-2) sebesar 0,254 sehingga dapat 

dikatakan data valid. Uji reliabilitas  dari variabel  TAM Actual Use dan Behavioral Intention to 

Use menyatakan bahwa Cronbach’s Alpha adalah 0,718 lebih besar dari 0,254 sehingga dapat 

dikatakan data reliabel. Oleh karena itu, instrumen penelitian valid dan reliabel sehingga layak dan 

dapat digunakan.  

  

  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Terdapat 60 guru yang mengisi kuesioner yang telah dibagikan mengenai perilaku tetap 

menggunakan dan kondisi nyata penggunaan LMS Sekolah Digital SMKN 3 Salatiga, dimana 45% 

guru berjenis kelamin perempuan dan 55% berjenis kelamin laki-laki. Guru-guru tersebut mengajar 

di 6 jurusan yang berbeda  dan bahkan ada beberapa guru di luar jurusan yang ada di SMKN 3 

Salatiga. Adapun sebaran jurusan dari masing-masing guru disajikan pada Gambar 1.  

  
Gambar 1  

Persentase Jumlah Guru di tiap Jurusan di SMKN 3 Salatiga  

  

Perilaku Tetap Menggunakan Sekolah Digital SMKN 3 Salatiga  

Dari hasil kuesioner yang telah dibagikan, didapatkan data mengenai perilaku untuk tetap 

menggunakan LMS Sekolah Digital SMKN 3 Salatiga yang dapat dilihat di Tabel 3.   
Tabel 3  

Perilaku Tetap Menggunakan  

  

No  Pernyataan  Mean  SD  Kategori  

1  Saya menganggap LMS Sekolah Digital memang 

tepat untuk pembelajaran yang saya ampu  
4,37  0,76  Tinggi  



 
2  Secara umum, saya puas dengan pengalaman 

dalam menggunakan LMS Sekolah Digital 

SMKN 3 Salatiga dan saya akan 

menggunakannya lagi dalam pembelajaran 

yang saya ampu  

4,42  0,70  Tinggi  

 
    

Berdasarkan hasil kuesioner, ditemukan bahwa perilaku guru untuk tetap menggunakan 

LMS Sekolah Digital memiliki nilai rata-rata sebesar 4.40 yang berada pada kategori tinggi. Untuk 

pernyataan pertama mengenai Sekolah Digital tepat untuk pembelajaran yang diampu guru, 

sebagian besar guru menjawab setuju sampai sangat setuju. Diperoleh nilai sebesar 4,37 untuk 

pernyataan tersebut. Selain itu, pernyataan kedua, yaitu kepuasan dengan pengalaman 

menggunakan LMS dan niat untuk menggunakannya lagi, memperoleh nilai yang lebih tinggi 

daripada pernyataan pertama (4,42). Hal ini disebabkan oleh kebijakan sekolah yang 

mengharuskan guru untuk menggunakan LMS Sekolah Digital SMKN 3 Salatiga. Selain itu, tidak 

terdapat banyak fitur yang ada di LMS tersebut. Yang dapat dilakukan guru melalui LMS tersebut 

adalah guru menyampaikan informasi dikolom chat kemudian siswa dapat menanggapi. Selain itu, 

guru juga dapat mengunggah materi pembelajaran. Akan tetapi, untuk tes dan penugasan masih 

dilakukan menggunakan platform lain, termasuk aplikasi Whatsapp. Tingginya skor perilaku untuk 

tetap menggunakan menunjukkan adanya motivasi dalam menggunakan LMS Sekolah Digital, 

dimana hal ini sejalan dengan pendapat dari Hanggono dkk [22]. Perilaku tetap menggunakan yang 

tinggi dipercaya dapat mempengaruhi kondisi nyata penggunaan Sekolah Digital SMKN 3 Salatiga 

[3]. Selanjutnya juga didapatkan data mengenai kondisi nyata penggunaan LMS Sekolah Digital 

SMKN 3 Salatiga.  

  

Kondisi Nyata Penggunaan Sekolah Digital SMKN 3 Salatiga  

  

Dari hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada 60 guru, didapatkan data mengenai 

kondisi nyata penggunaan LMS Sekolah Digital SMKN 3 Salatiga yang dapat dilihat di Tabel 4.   
Tabel 4 Kondisi Nyata Penggunaan Sekolah Digital SMKN 3 Salatiga oleh Guru  

  

No  Pernyataan  Mean  SD  Kategori  

1  Saya selalu menggunakan LMS Sekolah 

Digital SMKN 3 Salatiga dalam pelaksanaan 

pembelajaran yang saya mampu  

4,55  0,62  Tinggi  

2  Saya memanfaatkan fitur-fitur dan fungsi yang 

ada di LMS Sekolah Digital SMKN 3 Salatiga 

untuk mengakomodasi kegiatan pembelajaran 

yang saya ampu (memberikan materi, absensi, 

dan diskusi)  

4,37  0,61  Tinggi  

   Rata - rata (Mean)  4,46  0,62  Tinggi  

  Kondisi nyata penggunaan (actual usage) e-learning Sekolah Digital SMKN 3 Salatiga memiliki 

nilai rata-rata sebesar 4.46 dan berada pada kategori tinggi. Adapun skor tertinggi terdapat pada 

pernyataan pertama bahwa guru selalu menggunakan LMS Sekolah Digital SMKN 3 Salatiga 

dalam pelaksanaan pembelajaran yang diampu, yaitu sebesar 4,55. Guru-guru SMKN 3 Salatiga 

memang diwajibkan untuk menggunakan Sekolah Digital dalam pelaksanaan pembelajaran daring. 

Absensi siswa juga dilakukan melalui LMS ini. Di sisi lain, pernyataan mengenai penggunaan 

    Rata  -   rata (Mean)   40 , 4   73 , 0   Tinggi   



 

fitur-fitur Sekolah Digital SMKN 3 Salatiga mendapatkan skor yang lebih rendah, yaitu sebesar 

4,37. Akan tetapi, skor ini masih tetap masuk ke dalam kategori tinggi. Fitur yang dimiliki oleh 

Sekolah Digital bisa dikatakan masih sederhana, yaitu terdiri dari pemberian materi, absensi, dan 

chat. Sedangkan penugasan dan tes ternyata masih dilakukan di luar LMS atau terpisah. 

Nampaknya pembelajaran daring melalui LMS Sekolah Digital SMKN 3 Salatiga belum 

sepenuhnya ditransformasikan dengan baik, mengingat belum semua kebutuhan pembelajaran 

terakomodasi melalui fitur-fitur LMS yang ada. Hal ini kurang sejalan dengan pendapat dari 

Susanti and Suswandari [16]. Uji normalitas untuk melihat bahwa data berdisitribusi normal 

dilakukan sebelum uji hipotesis.  

Uji Normalitas Data  

  Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah data penelitian berdistribusi normal. Jika 

distribusi data normal maka dapat dilakukan parametric-test. Data yang mempunyai distribusi 

normal berarti mempunyai sebaran yang normal juga. Dengan demikian, data tersebut dianggap 

bisa mewakili populasi. Adapun hasil uji normalitas data disajikan pada Tabel 5.   

  

Tabel 5  Uji Normalitas  

  
Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,086 lebih besar dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Data tersebut juga dapat 

mewakili populasi. Oleh karena itu, dapat dilanjutkan dengan uji linieritas.  

  

  

  

  

  

  



 

Uji Linieritas  

  

Hasil perhitungan uji linieritas dengan menggunakan analisis statistic disajikan pada Tabel  

6.  

  
Tabel 6 Uji Linieritas  

  
Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,468 dan lebih besar dari 

0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antar variable dapat dikatakan linier. 

Selanjutnya dilakukan uji hipotesis.  

  

Uji Hipotesis  

  

Selanjutnya, uji hipotesis mengenai pengaruh dari variabel perilaku tetap menggunakan 

(behavioral intention) terhadap kondisi nyata penggunaan (actual use) juga dilakukan. Pengujian 

hipotesis menggunakan analisis bivariat untuk mengetahui korelasi dua variable. Hasil uji hipotesis 

disajikan pada Tabel 7.   

  
     Tabel 7 Uji Hipotesis  

   
 Dari Tabel 7 diketahui bahwa hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi pengaruh perilaku tetap 

menggunakan (BI) terhadap kondisi nyata penggunaan (AU) adalah 0.001<0.05 dan nilai t hitung 

3,412 > t tabel yaitu 2,664 maka h0 ditolak dan h1 diterima. Tabel 8 juga menunjukkan hasil uji 

hipotesis dari variabel Behavioural Intention to Use dan variabel Actual Use.  

  
Tabel 8 Hasil Uji Hipotesis  

  

 

 

 H1  Behavioral Intention berpengaruh terhadap   0.001   Diterima Actual 

Use  

  Hipotesis     Hubungan Variabel     Sign.     Keterangan   



 

 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa H1 diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh dari 

perilaku tetap menggunakan terhadap kondisi nyata penggunaan Sekolah Digital SMKN 3 

Salatiga. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh [3]. Penggunaan sistem informasi, dalam 

hal ini adalah Sekolah Digital SMKN 3 Salatiga, dapat diprediksi dengan baik menggunakan 

variabel perilaku tetap menggunakan (behavioral intention) [23].  

  

KESIMPULAN DAN SARAN  

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerimaan guru terhadap penggunaan Sekolah 

Digital SMKN 3 Salatiga masuk dalam kategori tinggi berdasarkan skor perilaku tetap 

menggunakan sebesar 4,40 dan kondisi nyata penggunaan sebesar 4,46. Selain itu, ditemukan 

bahwa perilaku tetap menggunakan berpengaruh terhadap kondisi nyata penggunaan. Hal ini 

sejalan dengan penelitian dari [3] dan [23]. Terdapat beberapa saran bagi sekolah antara lain 

menambahkan fitur penugasan dan tes dalam LMS Sekolah Digital SMKN 3 Salatiga supaya 

lebih terintegrasi di dalam satu sistem yang sama. Selain itu, rekomendasi bagi penelitian 

selanjutnya adalah penelitian yang lebih diperluas ke konstruksi TAM yang lain dan dapat 

ditambahkan pendekatan kualitatif untuk mengukur penerimaan teknologi guru.  
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