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Abstract
The phenomenon of qualification, competence and teacher performance is still low so that the need
for information quickly and accurately for teachers to improve the performance of teachers to explore,
interact and maximize the functions of information technology (ICT) in education as an important solution
for information, knowledge and insight teachers in anticipation of the competition and the challenge of
rapid educational world. This study aims to analyze and describe the use of the Internet at high school
teachers in remote areas throughout Semarang residency in order to improve the performance of teachers
in order to increase the numbers of teachers in teaching the feasibility of learners in the scope of high
school.
The sampling technique using judgment sampling area that is based on a zoning study that 12 high
schools in Semarang residency which is a remote area that is difficult to reach by technology and the
Internet with the total respondents were 120 respondents. Respondents consisted of high school teachers in
the remote areas residency of Semarang. Analysis of the study data using quantitative analysis method
using AMOS software-based Structural Equation Modeling in reviewing and analyzing the study data.
From the results of research and discussion in the previous chapter, it can take several conclusions,
among others: there is the influence of perceived usefulness of the use of the Internet, there is the influence
of perceived usefulness on teacher performance, no influence ease of use to the use of the Internet, there is
the effect of ease of use on teacher performance , there is the influence of self-efficacy of the use of the
internet, there is the influence of self-efficacy on teacher performance, there is the effect of internet use on
teacher performance and interest in the use of technology related to the way the institution to plan and
organize internet.
Keywords: internet use, the performance of teachers, and technology acceptance models.
1.

PENDAHULUAN
Tantangan di dunia pendidikan adalah
membangun masyarakat berpengetahuan (knowledge
based society), dimana untuk membangunnya
multimedia learning memainkan peranan yang sangat
penting. Multimedia learning adalah pembelajaran
yang memanfaatkan atau menerapkan teknologi
informasi dan komunikasi (Chaeruman, 2008).
Guru yang diharapkan adalah guru yang memiliki
profesionalitas yang tinggi yang didukung oleh
keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang
mendekati standar ideal, meningkatkan citra profesi,
keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan
pengembangan profesional untuk meningkatkan
kualitas pengetahuan dan ketrampilan, mengejar citacita profesi dan memiliki kebanggaan terhadap
profesinya. Kenyataan yang terjadi menunjukkan
kualitas guru dewasa ini belum memuaskan
disebabkan oleh kualifikasi, kompetensi dan kinerja
guru yang masih banyak dinyatakan belum layak
mengajar, dimana guru SMA yang layak mengajar
hanya sebesar 13,2% (Media Indonesia, 2000).

Pada tahun 2005 di Harian Kompas (9 Desember
2005) menunjukkan bahwa guru yang tidak layak
mengajar berjumlah 912.505 orang, terdiri dari
605.217 guru SD, 167.643 guru SMP, 75.684 guru
SMA dan 63.962 guru SMK. Fakta lain menunjukkan
bahwa mutu guru di Indonesia masih jauh dari
memadai. Dan berdasarkan temuan Sanaky (2008)
menunjukkan bahwa mutu guru di Indonesia masih
jauh dari memadai, dimana dari data yang dihimpun
menunjukkan bahwa terdapat 60% guru SD yang
belum layak mengajar, 40% guru SMP belum layak
mengajar, 43% guru SMA belum layak mengajar dan
34% guru SMK belum layak mengajar (Human
Development Index).
Selain masalah rendahnya kinerja guru, akses
informasi yang minim menjadi kendala khususnya
untuk guru di daerah terpencil agar memperoleh
informasi yang cepat dan akurat sehingga mereka
mampu meningkatkan kompetensi, kualifikasi dan
kinerjanya secara lebih maksimal. Hal ini tentunya
menjadi urgensi (keutamaan) atas manfaat internet
dalam akses informasi bagi guru khususnya guru
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daerah terpencil agar memperoleh informasi yang
sama dengan daerah lain khususnya di wilayah yang
sudah baik dalam hal sarana dan prasarana
pendukung untuk perolehan informasi.
Dari fenomena-fenomena diatas menunjukkan
bahwa kualifikasi, kompetensi dan kinerja guru masih
banyak yang rendah, sehingga perlu adanya informasi
yang cepat dan akurat bagi guru untuk meningkatkan
kualifikasi, kompetensi dan kinerja guru dengan
menelusuri, berinteraksi dan memaksimalkan fungsi
teknologi informasi (ICT) di dunia pendidikan
sebagai sebuah solusi penting untuk mencari
informasi, pengetahuan dan wawasan guru dalam
mengantisipasi persaingan dan tantangan dunia
pendidikan yang cepat.
Pentingnya teknologi informasi dalam dunia
pendidikan tidak diragukan lagi. Penggunaan internet
menjadi salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan
dengan dunia pendidikan karena internet merupakan
lautan data dan sumber informasi untuk melebarkan
wawasan dan pengetahuan guru. Oleh sebab itu,
kemudahan pemanfaatan teknologi internet menjadi
salah satu hal yang penting bagi guru dalam
menjalankan
profesi
mengajar.
Guru-guru
diharapkan memiliki kemahiran dalam menguasai
dan mencari informasi serta memaksimalkan efisiensi
internet untuk berinteraksi dengan berbagai pihak
(Idris dkk, 2009).
2.

TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini yaitu membuktikan secara
empiris pemanfaatan teknologi menggunakan model
Technology Acceptance Model berkaitan dengan
dampak pemanfaatan internet dalam peningkatan
kinerja guru dengan studi empiris pada guru SMA di
daerah terpencil wilayah Karesidenan Semarang.
3. LANDASAN TEORITIS
3.1. Penggunaan Internet dalam Technology
Acceptance Modelling (TAM)
Martin (2009)
mendefinisikan
teknologi
informasi tidak hanya terbatas pada teknologi
komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang
digunakan untuk memproses dan menyimpan
informasi, melainkan juga mencakup teknologi
komunikasi untuk mengirimkan informasi. Secara
lebih umum, Lucas (2000) menyatakan bahwa
teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi
yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan
informasi dalam bentuk elektronik.
TAM (technology acceptance model) adalah salah
satu model perilaku pemanfaatan teknologi informasi
dalam literatur sistem informasi manajemen. Model
ini menyediakan dasar teori untuk menelusuri faktor
yang menjelaskan pemakaian internet dan
menghubungkannya dengan kinerja guru. TAM
berfokus pada sikap terhadap pemakaian internet oleh
guru dengan mengembangkannya berdasarkan
persepsi manfaat dan kemudahan dalam pemakaian
teknologi informasi. TAM merupakan satu di antara
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banyak model penelitian yang berpengaruh dalam
studi determinan akseptasi internet oleh guru. TAM
banyak digunakan untuk memprediksi tingkat
akseptasi pemakai (user acceptance) dan pemakaian
yang berdasarkan persepsi terhadap kemudahan
penggunaan manfaat internet. Implikasi akseptasi
dapat dipelajari dengan menguji hubungan antara
akseptasi internet dan dampaknya kepada pemakai
individual dalam hal ini guru SMA se-Karesidenan
Semarang di daerah terpencil.
Minat pemanfaatan teknologi berhubungan
dengan cara institusi merencanakan dan mengatur
internet dalam mencapai manfaat potensial dan
efektif (Croteau dan Bergeron, 2001). Oleh
karenanya, insitusi dapat mengadopsi berbagai tipe
pemanfaatan teknologi terutama internet dalam
kegiatan transfer pengetahuan guru.
3.2. Teknologi Informasi (Internet) dan Kinerja
Guru
Di samping faktor kemampuan guru, faktor
penting yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan
kinerja guru adalah pengembangan strategi belajar
mengajar yang berkaitan erat dengan tersedianya
teknologi informasi khususnya internet dan
kelengkapan kegiatan belajar mengajar, baik yang
bersifat statis (seperti gambar, model, dan lain
sebagainya) ataupun yang bersifat dinamis (seperti
kehidupan yang nyata di sekitar peserta didik)
(Widja, 1989). Dalam kegiatan pengembangan
strategi pembelajaran harus sudah diperhitungkan
pula teknologi informasi (internet) yang ada, sebagai
suatu strategi yang baik dan efektif dalam
meningkatkan wawasan, informasi dan kemampuan
guru dalam memperluas wawasan keilmuannya
kepada peserta didik.
3.3. Persepsi Frekuensi Penggunaan Internet
(Perceived Usefulness)
Perceived usefulness didefinisikan sebagai
tingkat dimana user (guru) percaya bahwa dengan
menggunakan internet dapat meningkatkan kinerja
mereka (Igbaria, 2000). Sesuai dengan TAM,
penggunaan internet (actual system usage) paling
dipengaruhi oleh minat untuk menggunakan
(behavioral intentions toward usage). Behavioral
intentions toward usage dipengaruhi oleh dua
kepercayaan, yaitu persepsi user (guru) terhadap
manfaat (perceived usefulness) dan persepsi user
(guru) terhadap kemudahan (perceived ease of use).
Perceived usefulness diartikan sebagai tingkat
dimana seseorang percaya bahwa menggunakan
internet dapat meningkatkan kinerja mereka.

3.4. Kemudahan
dalam
Penggunaan
TI
(Perceived Ease of Use)
Perceived ease of use didefinisikan Chin dan
Todd (2005) merupakan seberapa besar internet
dirasakan relatif mudah untuk dipahami dan
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digunakan oleh guru. Persepsi guru berkaitan dengan
kemudahan dalam menggunakan internet (perceived
ease of use) merupakan tingkat dimana user (guru)
percaya bahwa menggunakan internet akan
meminimalkan kesalahan karena akses informasinya
banyak. Persepsi ini kemudian akan berdampak pada
perilaku, yaitu semakin tinggi persepsi user (guru)
tentang kemudahan menggunakan teknologi
(internet), semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan
internet (Igbaria, 2000).
Dalam TAM, faktor persepsi terhadap
kemudahan untuk menggunakan internet dan
persepsi terhadap daya guna sebuah teknologi
berhubungan dengan sikap guru pada penggunaan
internet Sikap pada penggunaan sesuatu menurut
Aakers dan Myers (2003) adalah, sikap suka atau
tidak suka terhadap penggunaan suatu produk. Sikap
suka atau tidak suka terhadap suatu produk ini dapat
digunakan untuk memprediksi perilaku niat seseorang
untuk menggunakan suatu produk atau tidak
menggunakannya.
3.5. Kemampuan Penggunaan Internet (Self
Efficacy)
Self Efficacy didefinisikan oleh Rustiana (2004)
sebagai penilaian kapabilitas dan keahlian komputer
seseorang untuk melakukan tugas-tugas yang
berhubungan dengan internet. Adamson dan Shine
(2003) mendefinisikan Self Efficacy sebagai
kepercayaan individu tentang kemampuan untuk
melaksanakan tugas secara spesifik, memberikan
derajat mengenai usaha yang dilakukan, dan
kegigihan dalam menghadapi situasi yang
menantang.
Maharsi dan Mulyadi (2007) secara sederhana
mendifinisikan Self Efficacy sebagai kemampuan
seseorang dalam menggunakan komputer khususnya
internet. Dari beberapa definisi Self Efficacy di atas,
dapat ditarik kesimpulan bahwa Self Efficacy
merupakan penilaian individu terhadap kemampuan
diri untuk melaksanakan tugas-tugas yaitu proses
belajar mengajar dengan baik.
4.

Framework Model Pemanfaatan Internet
dalam Meningkatkan Kinerja Guru
Model
pemanfaatan
internet
dalam
meningkatkan kinerja guru yang diadopsi dari model
Technology Acceptance Model untuk mengevaluasi
model pemanfaatan teknologi khususnya internet
pada guru SMA di daerah terpencil se-Karesidenan
Semarang untuk meningkatkan kompetensi,
kualifikasi dan kinerja guru dapat dilihat pada gambar
berikut :
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Gambar 1 Model Penelitian
Structural Equation Modelling
5. METODE PENELITIAN
5.1. Populasi dan Sampel
Populasi diperoleh dari target responden yaitu
guru SMA di Karesidenan Semarang terdiri dari 4
wilayah : (1) Kabupaten Semarang, (2) Kabupaten
Kendal, (3) Kabupaten Demak dan Kabupaten
Grobogan.
Sampel dilakukan dengan menggunakan
teknik judgement area sampling yaitu teknik
sampling yang didasarkan atas penetapan wilayah
penelitian yaitu 14 SMA di Karesidenan Semarang
yang merupakan daerah terpencil yang sulit
dijangkau oleh teknologi maupun internet yaitu: 3
SMA di wilayah Kabupaten Semarang, 3 SMA di
wilayah Kabupaten Kendal, 4 SMA di wilayah
Kabupaten Demak dan 4 SMA di wilayah Kabupaten
Grobogan dimana masing-masing wilayah yang
dijadikan responden sebanyak 10 guru, sehingga
jumlah responden secara keseluruhan sebanyak 140
responden. Responden penelitian terdiri dari : guruguru SMA daerah terpencil di Karesidenan
Semarang.
5.2. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan
adalah metode kuesioner yang berisi instrument atau
daftar pertanyaan tertulis yang dibagikan kepada
responden (guru SMA/SMK di Karesidenan
Semarang) untuk diisi guna memperoleh data primer.
5.3. Instrumentasi (Pengukuran Variabel)
Variabel dalam penelitian ini diklasifikasikan ke
dalam variabel eksogen dan variabel endogen.
Variabel eksogen terdiri atas perceived usefulness,
perceived ease of use, self efficacy, sedangkan
variabel endogen terdiri atas penggunaan internet dan
kinerja guru. Berikut adalah definisi dan operasional
variabel :
a.
Variabel perceived usefulness, terdapat
beberapa indikator yang dapat digunakan
untuk mengukur perceived usefulness
antara lain : (1) internet dapat
memudahkan guru pencarian bahan ajar
lebih cepat,
(2)
internet
dapat
memudahkan guru mencari bahan ajar
secara tepat dan akurat, serta (3) internet
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b.

c.

d.

e.

dapat membantu guru mencari sebanyakbanyaknya informasi yang dibutuhkan (email,
searching,
chatting,
video
converence)
Variabel
perceived ease of use,
kemudahan dalam menggunakan internet
mempengaruhi penggunaan internet
dimana beberapa indikator yang dapat
digunakan untuk mengukur perceived
ease of use antara lain : (1) mudah untuk
digunakan,
(2)
dapat
mahir
menggunakannya dalam waktu cepat, (3)
mudah
untuk
mempelajari
penggunaannya, dan (4) interaksi dengan
internet jelas dan dapat dimengerti.
Variabel self efficacy, dalam penelitian ini
terdapat beberapa indikator yang
digunakan untuk mengukur self efficacy
antara lain : (1) internet dapat membantu
mencari sebanyak-banyaknya informasi
yang dibutuhkan, (2) internet dapat
memudahkan dalam pencarian informasi
lebih cepat, (3) internet dapat membantu
mencari informasi secara cepat dan
akurat.
Variabel penggunaan internet, terdapat
beberapa indikator yang dapat digunakan
untuk mengukur penggunaan internet
antara lain :
(1) seberapa sering
guru menggunakan internet dalam
mendukung pembelajaran, (2) seberapa
puas guru menggunakan internet di kelas,
(3) seberapa nyaman guru menggunakan
internet di kelas.
Variabel kinerja guru
Terdapat beberapa indikator yang
digunakan untuk mengukur peningkatan
kinerja guru antara lain : (1) peningkatan
jumlah rekan guru setelah menggunakan
internet, (2) peningkatan kualitas bahan
ajar setelah menggunakan internet, (3)
peningkatan wawasan dan pengetahuan
setelah menggunakan internet, (4)
peningkatan pemahaman peserta didik
setelah guru menggunakan internet.

5.4. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan pendekatan
Structural Equation Modelling (SEM) dengan
software AMOS. Langkah-langkah penggunaan SEM
untuk penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi
penggunaan internet dan dampaknya pada
peningkatan kinerja guru
6. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
6.1. Data Penelitian
Dalam penentuan sampel penelitian yaitu
berdasarkan metode purposive sampling yaitu
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pengambilan sampel yang didasarkan dengan
kriteria-kriteria yang ditetapkan, dimana penentuan
jumlah sampel yang diambil dapat dilihat pada tabel
berikut ini :
Tabel 1.
Sampel Penelitian
No.

1
2
3

Keterangan

Jumlah
Responden

Penyebaran
kuesioner
seluruhnya
Kuesioner yang tidak kembali
Sub Total
Kuesioner yang rusak
Sisa (Sampel penelitian)

150
(9)
141
(1)
140

Sumber : Data primer
Dari tabel di atas, dapat diketahui jumlah
sampel yang dipergunakan dalam penelitian yaitu
sebanyak 140 guru yang ada di 14 SMA seKaresidenan Semarang yang merupakan daerah
terpencil yang sulit dijangkau oleh teknologi maupun
internet.
6.2. Uji Kelayakan Model
Dari gambar di atas menunjukkan bahwa nilai
goodness of fit dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 2
Uji Kelayakan Model
Goodness of
Fit
Indeks
Chi – Square
Probability
CMIN/DF
CFI
TLI
RMSEA

Cut off
Value

Hasil

Evaluasi Model

Kecil
≥ 0,05
≤ 2,00
≥ 0,90
≥ 0,95
≤ 0,08

102.869
0.227
1.106
0.997
0.996
0.028

Fit
Fit
Fit
Fit
Fit
Fit

6.3. Uji Hipotesis dan Pembahasan
Untuk mengetahui tampilan output
pengujian hipótesis dapat dilihat sebagai berikut
:
Tabel 3
Uji Hipotesis
Estimate

S.E.

C.R.

EOUse

,367

,107

3,443

<---

Self_Eff

,250

,067

3,764

<---

Usefulness

,328

,079

4,151

<---

Internet

,436

,098

4,464

<---

Self_Eff

,106

,051

2,096

<---

Usefulness

,471

,068

6,931

Internet

<---

Internet
Internet
Kinerja
Kinerja
Kinerja

P
***
***
***
***
,036
***

Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan
yang ditunjukkan dengan melihat nilai CR (Critilcal
Ratio) sebesar 4,151 > nilai standar 1,96 (taraf
signifikansi 5%). Dengan demikian hipotesis yang
menyatakan ada pengaruh Perceived Usefulness
terhadap Pemanfaatan Internet, diterima. Hasil
penelitian lainnya menunjukkan bahwa menunjukkan
bahwa terdapat pengaruh signifikan yang ditunjukkan
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dengan melihat nilai CR (Critilcal Ratio) sebesar
6,931 > nilai standar 1,96 (taraf signifikansi 5%).
Dengan demikian hipotesis yang menyatakan ada
pengaruh Perceived Usefulness terhadap Kinerja
Guru, diterima.
Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan
yang ditunjukkan dengan melihat nilai CR (Critilcal
Ratio) sebesar 3,443 > nilai standar 1,96 (taraf
signifikansi 5%). Dengan demikian hipotesis yang
menyatakan ada pengaruh Ease of Use terhadap
Pemanfaatan Internet, diterima.
Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan
yang ditunjukkan dengan melihat nilai CR (Critilcal
Ratio) sebesar 3,764 > nilai standar 1,96 (taraf
signifikansi 5%). Dengan demikian hipotesis yang
menyatakan ada pengaruh Self Efficacy terhadap
Pemanfaatan Internet, diterima.
Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan
yang ditunjukkan dengan melihat nilai CR (Critilcal
Ratio) sebesar 2,096 > nilai standar 1,96 (taraf
signifikansi 5%). Dengan demikian hipotesis yang
menyatakan ada pengaruh Self Efficacy terhadap
Kinerja Guru, diterima.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan
yang ditunjukkan dengan melihat nilai CR (Critilcal
Ratio) sebesar 4,464 > nilai standar 1,96 (taraf
signifikansi 5%). Dengan demikian hipotesis yang
menyatakan ada pengaruh Pemanfaatan Internet
terhadap Kinerja Guru, diterima.

7.

KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dan pembahasan pada
bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa
kesimpulan antara lain : ada pengaruh Perceived
Usefulness terhadap Pemanfaatan Internet. Hasil
penelitian lainnya menunjukkan bahwa ada pengaruh
Perceived Usefulness terhadap Kinerja Guru. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa
ada pengaruh Ease of Use terhadap Pemanfaatan
Internet. Hasil penelitian lainnya menunjukkan
bahwa ada pengaruh Ease of Use terhadap Kinerja
Guru.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
menunjukkan bahwa ada pengaruh Self Efficacy
terhadap Pemanfaatan Internet. Hasil penelitian
lainnya menunjukkan bahwa ada pengaruh Self
Efficacy terhadap Kinerja Guru. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa ada
pengaruh Pemanfaatan Internet terhadap Kinerja
Guru. Minat pemanfaatan teknologi berhubungan
dengan cara institusi merencanakan dan mengatur
internet.

8.

SARAN
Perceived Usefulness berpengaruh positif
terhadap pemanfaatan internet dan kinerja guru.
Beberapa indikasi untuk meningkatkan hal-hal yang
berkaitan dengan faktor Perceived Usefulness antara
lain: Internet dapat memudahkan guru pencarian
bahan ajar lebih cepat, Internet dapat memudahkan
guru mencari bahan ajar secara tepat dan akurat,
Internet dapat membantu guru mencari sebanyakbanyaknya informasi yang dibutuhkan (e-mail,
searching, chatting, video converence)Indikatorindikator ease of use juga patut ditingkatkan karena
berpengaruh terhadap pemanfaatan internet.
Beberapa cara yang dilakukan Kepala Sekolah antara
lain : guru mudah untuk digunakan internet, guru
dapat mahir menggunakan internet dalam waktu
cepat, guru mudah untuk mempelajari penggunaan
internet dan interaksi guru dengan internet jelas dan
dapat dimengerti.
Self Efficacy berpengaruh positif terhadap
pemanfaatan internet dan kinerja guru. Hasil ini
mengindikasikan
perlunya
Kepala
Sekolah
meningkatkan indikator berkaitan dengan Self
Efficacy antara lain : internet dapat membantu
mencari sebanyak-banyaknya informasi yang
dibutuhkan, internet dapat memudahkan dalam
pencarian informasi lebih cepat, dan internet dapat
membantu mencari informasi secara cepat dan akurat.
Pemanfaatan internet perlu dioptimalkan
karena berpengaruh terhadap kinerja guru dengan
cara Kepala Sekolah harus meningkatkan indikatorindikator pemanfaatan internet dengan cara guru
sering menggunakan internet dalam mendukung
pembelajaran, guru puas dalam menggunakan
internet di kelas, dan guru nyaman dalam
menggunakan internet di kelas.
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