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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

1. 1. Latar Belakang Penelitian 

Dalam beberapa tahun terakhir, sistem pendidikan di dunia telah berubah 

dan meningkat secara signifikan dalam menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) sebagai alat dalam proses belajar-mengajar. Kemajuan ini 

berjalan begitu cepat dan memberikan pengaruh baik secara langsung maupun 

tidak langsung terhadap Pendidikan. TIK dipandang memiliki potensi untuk 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengajaran, pembelajaran, dan 

administrasi akademik di sekolah. Investasi dalam jumlah besar yang telah 

memasukkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke sekolah akan 

dianggap bermanfaat jika ada bukti bahwa hal itu telah membuat dampak yang 

sepadan terhadap kinerja dan efektivitas sekolah secara keseluruhan. 

Karena teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi bagian 

penting dari kehidupan sehari-hari, maka keterampilan yang berkaitan dengan itu 

memerlukan perbaikan. Dalam banyak sistem pendidikan, para guru diharapkan 

untuk menggunakan TIK dalam pengajaran mereka dan diharapkan untuk 

membawa perubahan dalam integrasi teknologi di sekolah. Menurut Baydas dan 

Goktas (2016, 1), guru dapat dengan mudah menggunakan teknologi dalam 

kehidupan sehari-hari dan ingin menggunakannya dalam pembelajarannya tetapi 

tidak tahu bagaimana cara mengintegrasikannya. Baydas dan Goktas (2016, 1) 

juga menyatakan bahwa integrasi TIK yang efektif ke dalam pelajaran tergantung 
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pada tidak hanya pengalaman menggunakan teknologi tetapi juga pengetahuan 

bagaimana menggunakan teknologi tersebut. Penggunaan teknologi oleh guru 

masih di bawah ekspektasi. Lawrence dan Tar (2018, 2), menunjukkan bahwa 

landasan teoretis untuk memahami dan mengembangkan proses yang jelas dari 

penggunaan, integrasi dan implementasi ICT masih sangat kurang. 

Menurut Wu, Pang dan Yuan (2016, 1) bahwa kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah metode pengajaran dan 

pembelajaran biasa. Guru menggunakan TIK untuk meningkatkan kualitas dan 

efisiensi kinerja mengajar mereka. Oleh karena itu, mengingat potensi perangkat 

TIK dalam mengajar, pemerintah dimanapun pada umumnya telah berkomitmen 

untuk mengintegrasikan TIK ke dalam pendidikan untuk memfasilitasi 

pembelajaran siswa. 

Saat ini, segala aspek kehidupan telah mampu berkembang dengan 

pesatnya, perkembangan tersebut beriringan pula dengan perkembangan 

masyarakat dari masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat moderen, 

kemudian secara otomatis perkembangan tersebut menuntut masyarakat menuju 

kearah globalisasi.  Kemajuan TIK saat ini juga telah membawa banyak 

perubahan di berbagai bidang, mulai dari komunikasi virtual melalui telepon 

seluler, teknologi web dan internet. Tentu kemajuan teknologi ini menyebabkan 

perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala 

peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini juga memberikan dampak yang 

begitu besar terhadap transformasi nilai-nilai yang ada di masyarakat.  

TIK memberikan perubahan ke dalam paradigma baru yaitu bagaimana 

pendidikan disampaikan secara global, dan hal tersebut merubah wajah 
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pendidikan. Ada potensi yang luar biasa bagi guru untuk memanfaatkan TIK 

dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas pengajaran dan pembelajaran 

di kelas. 

Peran TIK dalam proses belajar dan mengajar dilihat sebagai hal yang 

semakin sangat penting di kalangan pendidik, sebagai mekanisme untuk 

memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas, aktivitas di dalam kelas dan 

menyediakan kemudahan dalam belajar, dimana dan kapan saja sesuai kebutuhan 

setiap individu (Lawrence and Tar 2018, 2).  

Peran guru dalam memanfaatkan TIK sangat penting dalam proses 

mengajar sehingga peserta didik dapat menyerap pembelajaran dengan baik, 

menggunakan e-learning, e-project, e-assessment dan sebagainya. Menurut 

Lawrence and Tar (2018, 2) menyatakan bahwa pembelajar dapat memilih apa 

yang ingin mereka pelajari, kapan dan di mana akan belajar, yang memberikan 

mereka kemandirian yang lebih besar sebagai karakter pembelajar sepanjang 

hayat. Melalui penggunaan ICT, peserta didik dapat terhubung dan berkolaborasi 

dengan siswa lain di seluruh dunia. 

Kebanyakan guru ingin mengajar dengan baik, dan mereka sangat 

terbuka tentang bagaimana menggunakan teknologi ke dalam pengajaran mereka. 

Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mendorong 

penggunaan teknologi oleh guru untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. 

Penting untuk memahami faktor-faktor yang mendorong penggunaan teknologi 

oleh guru adalah untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Faktor-faktor ini 

biasanya timbul dari lingkungan eksternal dimana guru bekerja atau sikap guru 

terhadap penggunaan komputer, meskipun kondisi lingkungan yang 
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mempengaruhi penggunaan teknologi, seperti infrastruktur untuk memungkinkan 

integrasi teknologi, telah meningkat, bagaimana faktor pribadi seperti pengaruh 

keyakinan guru penggunaan teknologi dalam mengajar, belum terpecahkan. 

Pendidikan nasional di Indonesia diselenggarakan berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945, yang 

bertujuan untuk menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah 

upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran sehingga siswa secara aktif mengembangkan potensi mereka untuk 

memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan olehnya, masyarakat, bangsa dan 

negara.  

Dalam hal ini pendidikan sangat dibutuhkan dan dilihat sebagai 

kebutuhan dasar bagi orang yang ingin maju, serta bagi orang Indonesia yang 

memiliki wilayah yang sangat luas. Luasnya Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan berbagai macam kondisi regional bersama dengan masalah-masalah yang 

dihadapi telah mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan potensi dan 

kendala daerah dalam perencanaan. Pemerintah daerah diharapkan untuk terus 

meningkatkan kemampuan mereka dalam berbagai tahap perkembangan 

pendidikan, sejak tahap perumusan kebijakan daerah, perencanaan, pelaksanaan, 
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hingga pemantauan atau pemantauan di daerah masing-masing sesuai dengan 

kebijakan pendidikan nasional yang digariskan oleh pemerintah. 

Peningkatan kualitas pendidikan terus dilakukan oleh Pemerintah dan 

penyedia pendidikan. Ini membutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan, terutama mulai dari guru, karena guru sebagai pendidik di garis 

terdepan yang tugas dan fungsinya secara langsung berkaitan dengan siswa, guru 

memiliki tugas utama dalam pembelajaran di sekolah untuk menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan sehingga yang berdampak positif terhadap 

pencapaian prestasi siswa. Menurut Hattie (2009, 221), di dalam bukunya, Visible 

Learning: Sebuah sintesis lebih dari 800 meta-analisis yang menghubungkan 

pencapaian, transformasi ke pendekatan pembelajaran yang lebih teknologi-

ditingkatkan dalam pendidikan menggunakan TIK adalah sebagai berikut:  

"An analysis of the meta-analyses of computers in schools 

indicates that computers are used effectively (a) when there is a 

diversity of teaching strategies; (b) when there is a pre-training in the 

use of computers as a teaching and learning tool; (c) when there are 

multiple opportunities for learning (e.g. deliberative 

practice, increasing time on task); (d) when a student, not teacher, is in 

"control" of learning; (e) when peer learning is optimized; and (f) when 

feedback is optimized".  

 

Dengan kata lain, Hattie (2009) mengklaim bahwa kondisi harus 

dipenuhi untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam kelas, misalnya peran guru, 

profesionalisme dan kebutuhan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang 

disesuaikan. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga telah 

meningkat pesat dalam pendidikan dan telah digunakan secara menyeluruh di 

banyak bidang yaitu rumah sakit, bank, dan perdagangan ritel (Hatlevik 2016, 1) 
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perusahaan infrastruktur, perusahaan layanan utilitas dan transportasi, badan 

layanan pemerintah, dan bisnis lainnya. 

TIK telah membawa paradigma baru dalam pendidikan terutama dalam 

pengajaran dan pembelajaran, hal tersebut telah menjadi fokus yang menarik bagi 

peneliti pendidikan karena hal tersebut telah membuat bagaimana belajar itu 

menyenangkan dan meningkatkan efektivitas dan produktivitas pengajaran 

(Baydas and Goktas 2015, 170). Kemajuan teknologi komputer telah 

mengkatalisasi pengembangan strategi pengajaran baru dan meningkatkan 

motivasi belajar siswa. 

Di sekolah, para guru diminta untuk menggunakan TIK untuk mengajar, 

berbagi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memberikan 

pengetahuan dengan baik. Ketika melihat penggunaan TIK dalam sistem 

pendidikan, setiap sekolah memiliki prioritas yang berbeda dan memilih berbagai 

strategi mengenai bagaimana menerapkan dan menggunakan TIK. Namun, peran 

dan kompetensi guru sangat diperlukan untuk melihat dan memahami kualitas 

sekolah.  

Guru perlu percaya bahwa dia mampu mengajar dan mendapatkan hasil 

yang cukup baik dalam hal pencapaian profesional dan hasil siswa 

(Christophersen, et al. 2015, 4). Keyakinan guru adalah bagaimana guru mampu 

melaksanakan pengajaran yang baik di kelas, dan mereka perlu menumbuhkan 

keyakinan ini pada siswa mereka (Christophersen, et al. 2015, 2). 

Sekolah XYZ di Jakarta Selatan merupakan suatu institusi dibidang 

pendidikan formal yang memiliki budaya organisasi yang tercermin di dalam visi, 
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misi, serta tujuan yang akan dicapai yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-

undang Republik Indonesia.  

Visi merupakan arah di masa depan yang ingin diwujudkan oleh sekolah, 

yang mana perlu dirumuskan karena memiliki peranan yang penting dalam 

menentukan arah kebijakan, karateristik dan keunggulan suatu sekolah. Visi 

sekolah XYZ adalah menjadi penyelenggara pendidikan yang memiliki kualitas 

tinggi dan berbeda bagi siswa-siswa yang memiliki keragaman latar belakang dan 

kemampuan. Sekolah XYZ juga memberikan kesempatan yang sama untuk semua 

siswa untuk mencapai potensi semaksimal mungkin dalam persaingan dunia 

secara global. 

Misi adalah tahapan-tahapan yang menunjukkan secara jelas apa yang 

hendak dicapai dan apa yang harus dilakukan agar dapat tercapai. Adapun misi 

sekolah XYZ adalah mempersiapkan peserta didik dengan landasan pendidikan 

yang terpadu dan berkualitas tinggi yang dapat menciptakan individu yang unggul 

yang siap menerima tantangan di dunia global. 

Untuk itu sekolah XYZ berkomitmen untuk memberikan pendidikan 

yang berkualitas yang sejalan dengan standar nasional maupun internasional. 

Kualitas pendidikan ini sangat ditunjang dengan perilaku dan kinerja guru. Guru 

memiliki proporsi terbanyak dan memegang peranan penting dalam memberikan 

layanan pendidikan di suatu sekolah. Mutu pendidikan yang sangat baik juga 

dapat terwujud dengan pelaksanaan pendidikan yang professional, sehingga 

prestasi siswa-siswa yang dihasilkan akan sangat baik. 

Selain menggunakan kurikulum nasional yaitu kurikulum 2013 yang 

diperbaharui, sekolah XYZ juga mengadopsi 2 (dua) kurikulum internasional 
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yaitu dari Fieldwork UK untuk tingkat Paud (Early Years) yaitu IEYC 

(International Early Years Curriculum), tingkat SD (Primary) yaitu IPC 

(International Primary Curriculum) dan tingkat SMP (Middle School) yaitu 

IMYC (International Middle Years Curriculum) dan dari ACT BSSS (Australian 

Capital Territory – Board of Board of Senior Secondary Studies) Australia untuk 

tingkat SMA (High School) yaitu ACT Curriculum (Australian Capital Territory 

Curriculum).  

Penggunaan 2 (dua) kurikulum yang berbeda di sekolah XYZ, menuntut 

setiap guru untuk mempunyai kompetensi yang cukup baik dan profesional agar 

dapat melaksanakan tugasnya dalam mengajar siswa-siswanya. Dengan tuntutan 

ini, maka guru sangat diharapkan dapat lebih inovatif dalam mengerjakan 

tugasnya. Perkembangan prestasi belajar siswa di sekolah XYZ selama delapan 

tahun terakhir sangat bervariasi dan tentunya mempunyai dampak pada kinerja 

sekolah. Nilai rata-rata kelulusan periode 2011-2018 menunjukkan dibawah target 

dan mempunyai trend (kecenderungan) menurun, terdapat gap sebesar 14.37%.  

Tabel 1.1 Tabel Perkiraan Nilai Rata-rata Kelulusan 

Tahun Ajaran Actual Grade Target 
 

Gap 

Estimated 

Grade (trend) 

2010/2011 71.17 75.00 3.83 - 

2011/2012 67.82 75.00 7.18 - 

2012/2013 68.40 75.00 6.60 - 

2013/2014 64.57 75.00 10.43 - 

2014/2015 61.07 75.00 13.93 - 

2015/2016 56.32 75.00 18.68 - 

2016/2017 60.04 75.00 14.96 - 

2017/2018 64.43 75.00 10.57 - 

2018/2019 - 75.00 - 57.49 

2019/2020 - 75.00 - 55.99 

2020/2021 - 75.00 - 54.49 

Rata-rata 64.23 75.00 10.77  

%   14.37%  

Source: Hasil Pengolahan Data (2018)  
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Gambar 1.1 Trend Perkiraan Nilai Rata-rata Kelulusan 
Sumber: Hasil Pengolahan Data (2018) 

 

Berdasarkan pengamatan di lapangan, ada beberapa temuan, yaitu:  

1) Sebagian besar guru tidak menggunakan teknologi informasi dan komputer 

(TIK) sebagai alat bantu proses belajar mengajar seperti e-learning, e-project 

dan sebagainya,  

2) Sebagian besar guru masih menggunakan pendekatan pembelajaran yang 

berpusat pada guru dengan dominasi perkuliahan dan kurang bervariasi dalam 

model pembelajaran,  

3) Tingkat profesionalisme guru dalam mewujudkan proses belajar mengajar 

dengan menggunakan TIK yang sesuai dengan abad ke-21 ini masih belum 

sesuai harapan.  

4) Terdapatnya pengaruh keyakinan guru dan pengaruh sosial yang membawa 

dampak terhadap kinerja guru dan budaya organisasi. 

5) Kompetensi digital guru yang belum merata dan mencapai standar yang 

diharapkan. 
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Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa terdapat beberapa masalah pada tingkat self-efficacy guru, 

social influence dan digital competence yaitu profesionalisme guru terhadap TIK 

yang mempengaruhi behavioral intention dan teaching effectiveness pada proses 

belajar mengajar di sekolah yang akan memberikan dampak baik atau buruk 

terhadap mutu dan kualitas organisasi, agar dapat menciptakan suatu strategi yang 

dapat membuat terciptanya sekolah yang bermutu. 

Untuk itu maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Self Efficacy, Social Influence, Digital Competence Dengan Variabel Mediasi 

Practical Proficiency Terhadap Behavioral Intention Dan Teaching Effectiveness 

Guru”. Tesis ini berdasarkan penelitian di sekolah XYZ dan dilakukan dengan 

menggunakan metode kuantitatif PLS-SEM. 

 

1. 2. Identifikasi Masalah 

Didalam proses pengajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK), sering didapatkan situasi dimana perilaku guru masih belum 

sesuai dengan harapan, meskipun kurikulum dan sistem pengajaran yang 

dijalankan sudah sesuai dengan yang ditetapkan dan para guru yang ada 

mempunyai kemampuan/kompetensi yang memenuhi kebutuhan sistem. 

Dari uraian teori diatas ternyata keberhasilan mencapai sasaran yang 

diinginkan salah satunya ditentukan oleh faktor keyakinan guru akan 

kemampuannya (self-efficacy), dan juga pengaruh lingkungan sosial (social 

influence), disamping guru juga dituntut memiliki penguasaan pengetahuan 

teknologi digital (digital competency) dan kemahiran praktis (practical 
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profieciency). Keempat faktor tersebut akan membentuk suatu perilaku yang 

diharapkan (behavior intention) dan efektifitas mengajar (teaching effectiveness).   

Berikut adalah identifikasi masalah yang berkaitan dengan behavioral 

intention dan teaching effectiveness di sekolah XYZ sebagai berikut: 

1) Rendahnya kemampuan guru dalam menggunakan dan mengadopsi 

teknologi sebagai bagian dari keefektifan pengajaran di kelas maupun 

pembelajaran secara menyeluruh di sekolah. 

2) Kurangnya keyakinan guru dalam menggunakan TIK sebagai alat yang 

dapat membantu dalam proses belajar dan mengajar. 

3) Banyaknya tugas guru di sekolah yang tidak hanya berhubungan dengan 

kegiatan belajar mengajar tetapi juga dengan urusan administrasi dan 

permasalahan siswa, rentan membuat guru tidak punya waktu untuk 

mempelajari teknologi. 

4) Masih banyak guru yang menggunakan metode pengajaran lama walaupun 

sudah banyak metode-metode pengajaran baru dengan menggunakan TIK 

yang lebih inovatif dan kreatif. 

5) Ada beberapa guru yang sudah mendekati masa pensiun sehingga 

menyebabkan kurangnya minat menggunakan TIK dalam proses mengajar. 

6) Masih ada guru yang kurang berkeyakinan bahwa dirinya mampu mengajar 

dengan lebih baik. 

7) Banyak guru yang hanya masih memperhitungkan kompensasi yang 

diberikan sekolah jika bekerja melewati waktu kerja dalam hal ini misalnya 

harus mengikuti pelatihan setelah jam kerja untuk mempelajari teknologi 

baru. 
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8) Masih ada beberapa guru yang hanya mau bekerja secara individu dalam hal 

keunggulan pengetahuan teknologi. 

9) Tidak semua guru memahami kompetensi digital dan literasi untuk 

dipadukan dalam pembelajaran di sekolah. 

10) Terlalu banyak beban seorang guru karena pengaruh faktor sosial sehingga 

menyebabkan guru terpaku untuk menyelesaikan pekerjaan secepat 

mungkin tanpa menggunakan kreatifitas dan inovasi mereka dalam 

mengajar. 

11) Beberapa guru datang ke sekolah semata-mata untuk bekerja tanpa adanya 

keterikatan secara emosional terhadap sekolah. 

12) Kurangnya tingkat keyakinan diri, pengaruh sosial dan kompetensi digital 

seorang guru dalam kemudahan menggunakan dan penggunaan TIK secara 

positif sehingga dapat mendorong diri seorang guru untuk menunjukkan 

kinerja yang melebihi ekspetasi dan membawa pada niat berperilaku yang 

positif, sehingga guru dapat berkontribusi dalam tugas-tugas yang diberikan 

oleh sekolah. 

13) Masih terdapat ke tidak stabilan koneksi internet menggunakan wifi yang 

menyebabkan terjadinya koneksi yang putus sambung.  

14) Kurangnya fasilitas sistem informasi yang terpadu sehingga masih terdapat 

banyak hal yang dilakukan secara manual. 

15) Masih terdapat resistensi guru dalam menerima hal-hal baru yang bersifat 

pembaharuan dan pengembangan diri ke arah yang lebih baik secara 

menyeluruh. 
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1. 3. Batasan Masalah 

Sebagaimana uraian diatas, maka batasan permasalahan tesis ini adalah 

bagaimana pembentukan efectivitas mengajar (teaching effectiveness) adalah 

dampak dari nita berperilaku (behavior intention) seseorang yang ditentukan oleh 

adanya keyakinan diri (self-efficacy), kompetensi digital (digital competence), 

pengaruh sosial (social influence), kemahiran praktis (practical proficiency) 

didalam sistem pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi 

(ICT, Information and Communication Technology). 

 

1. 4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, serta batasan masalah, maka 

masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

1) Apakah self-efficacy (SE) berpengaruh positif terhadap practical 

proficiency (PP) guru di sekolah XYZ. 

2) Apakah social influence (SI) berpengaruh positif terhadap practical 

proficiency (PP) guru di sekolah XYZ. 

3) Apakah digital competence (DC) berpengaruh positif terhadap practical 

proficiency (PP) guru di sekolah XYZ. 

4) Apakah self-efficacy (SE) berpengaruh positif terhadap behavioral 

intention (BI) guru di sekolah XYZ. 

5) Apakah digital competence (DC) berpengaruh positif terhadap behavioral 

intention (BI) guru di sekolah XYZ. 

6) Apakah practical proficiency (PP) berpengaruh positif terhadap behavioral 

intention (BI) guru di sekolah XYZ. 
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7) Apakah behavioral intention (BI) berpengaruh positif terhadap teaching 

effectiveness (TE) guru di sekolah XYZ. 

 

1. 5. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk menganalisis bahwa self-efficacy (SE) berpengaruh positif terhadap 

practical proficiency (PP) guru di sekolah XYZ. 

2) Untuk menganalisis bahwa social influence (SI) berpengaruh positif 

terhadap practical proficiency (PP) guru di sekolah XYZ. 

3) Untuk menganalisis bahwa digital competence (DC) berpengaruh positif 

terhadap practical proficiency (PP) guru di sekolah XYZ. 

4) Untuk menganalisis bahwa self-efficacy (SE) berpengaruh positif terhadap 

behavioral intention (BI) guru di sekolah XYZ. 

5) Untuk menganalisis bahwa digital competence (DC) berpengaruh positif 

terhadap behavioral intention (BI) guru di sekolah XYZ. 

6) Untuk menganalisis bahwa practical proficiency (PP) berpengaruh positif 

terhadap behavioral intention (BI) guru di sekolah XYZ. 

7) Untuk menganalisis bahwa behavioral intention (BI) berpengaruh positif 

terhadap teaching effectiveness (TE) guru di sekolah XYZ. 

 

1. 6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, bukan hanya semata-

mata untuk kepentingan peneliti, namun juga dapat bermanfaat bagi banyak 

pihak. 
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1.6.1 Manfaat Teoritis 

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan terutama yang 

berhubungan dengan pihak tenaga pendidik, serta memperkaya hasil penelitian 

dalam Organizational Behavior di berbagai bidang, terutama pada kajian topik 

mengenai behavioral intention (BI) dan teaching effectiveness (TE) yang 

berdampak kepada job performance seseorang, dimana dalam hal ini adalah guru 

di sekolah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi dalam membuat penelitian-penelitian lainnya terkait dengan variabel 

pada penelitian ini dan menjadi sumber bacaan yang memberikan pengetahuan 

lebih luas serta bermanfaat bagi pembaca. 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada guru, bidang akademik, serta kepala sekolah mengenai hal-hal yang 

berkaitan sebagai berikut: 

1) Bagi guru, diharapkan guru dapat melakukan penilaian diri sendiri tentang 

teaching effectiveness (TE), behavioral intention (BI) yang berkaitan dengan 

self-efficacy (SE), social influence (SI), digital competency (DC), dan 

practical proficiency (PP) yang dimiliki seorang guru. 

2) Bagi bidang akademik dapat membantu mempersiapkan pengembangan-

pengembangan yang dibutuhkan dalam meningkatkan kebutuhan guru dalam 

proses belajar mengajar yang berkaitan dengan teaching effectiveness (TE) 

dan behavioral intention (BI). 
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3) Bagi kepala sekolah, maka kepala sekolah diharapkan dapat membuat 

program sekolah sehingga dapat lebih meningkatkan teaching effectiveness 

(TE) dan behavioral intention (BI) pada guru dan dan membuat guru lebih 

memahami ekspektasi yang diharapkan oleh sekolah. 

4) Bagi sekolah dengan mengetahui posisi behavioral intention (BI) dan teaching 

effectiveness (TE) guru maka sekolah dapat memberikan dukungan kepada 

kepala sekolah. 

Informasi yang diperoleh dapat menunjang upaya peningkatan teaching 

effectiveness (TE) dan behavioral intention (BI) para guru Sekolah XYZ melalui 

pemahaman akan tingkat self-efficacy (SE), social influence (SI), digital 

competence (DC), practical proficiency (PP), behavioral intention (BI) dan 

teaching effectiveness (TE) sehingga standar kinerja guru menghadapi tantangan 

abad ke-21 di sekolah dapat ditingkatkan.  

 

1. 7. Sistematika Penelitian 

Dalam sistematika penulisan akan dideskripsikan isi dari tiap-tiap bab 

secara rinci dan ringkas. Penulisan ini akan disesuaikan dengan sistematika 

penulisan tesis yang menggambarkan proses penelitian yang dilakukan 

sebagaimana disyaratkan oleh Program Pascasarjana Teknologi Pendidikan 

Universitas Pelita Harapan.  

Dalam bab satu, penulis mengemukakan beberapa hal penting yang 

berkaitan dengan latar belakang dilakukan penelitian. Kemudian dilanjutkan 

dengan identifikasi beragam masalah yang terkait dengan latar belakang, 

sehingga penulis perlu membuat batasan masalah. Mengacu pada batasan 
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masalah yang ada, maka disusun rumusan masalah yang akan dijawab melalui 

serangkaian penelitian dan menjadikannya sebagai tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna, sehingga 

dituliskan pula manfaat dari penelitian ini, dan secara keseluruhan tesis ini 

dijabarkan dalam sistematika penulisan. 

Pada bab dua ini terdapat landasan teori yang dipakai sebagai acuan 

dalam penelitian, metode penelitian, hipotesis, operasional variabel dan indikator 

penelitian yang menjelaskan tentang variabel- variabel dalam penelitian dari 

beberapa praktisi sebelumnya. Kerangka berpikir serta acuan hipotesis penelitian 

juga akan dipaparkan pada bab ini. 

Bab tiga menjelaskan tentang metodologi penelitian. Dalam bab ini, 

diuraikan desain dan langkah-langkah penelitian yang berguna untuk 

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menginterpretasikan data. Selain 

itu, dijelaskan secara jelas setting dan subjek penelitian. 

Bab empat menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan pada bab 

satu. Rumusan masalah yang ada dijawab dengan menguraikan hasil penelitian 

dan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh. Dalam bab ini, dijelaskan 

hasil analisis data yang didapatkan dari subjek penelitian dan interpretasi data 

mengenai masing-masing variabel penelitian, serta mengaitkannya dengan 

landasan teori yang ada. 

Bab lima terdiri dari kesimpulan, implikasi manajerial, dan saran. Dalam 

bab ini, dituliskan kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi bagi manajerial 

sekolah, serta saran sebagai penutup yang dapat bermanfaat bagi penelitian yang 

dilakukan selanjutnya. 




