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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi informasi saat ini berkembang pesat 

hampir di semua bidang, tak terkecuali di bidang pendidikan. Dengan 

penggunaan teknologi dibidang pendidikan, dapat membantu bidang 

pendidikan berkembang lebih maju. (Satria & Wati, 2016)  

Sekolah Irama Musik Studio merupakan kursus yang menawarkan 

jasa pendidikan musik di intrumen piano, vokal, biola, drum, gitar, dan lain 

sebagainya. Pada tahun 2019 akhir, Sekolah Irama Musik Studio ingin 

mulai memanfaatkan teknologi sistem informasi yaitu aplikasi edukasi dan 

diterapkan kepada murid-murid dalam pembelajaran teori musik yaitu 

aplikasi Vivace. Dengan adanya sarana pendorong, murid-murid dapat 

mengakses materi – materi musik dengan gampang dan dapat yang 

mempelajari materi tanpa dibatasi tempat dan waktu. 

Dengan itu, perlunya dilakukan usaha-usaha untuk mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang berpengaruh sehingga pemanfaatan teknologi 

informasi yang diterapkan telah dilakukan secara efektif dan maksimal oleh 

pengguna. Evaluasi dan analisa faktor-faktor yang mempengaruhi 

penggunaan sistem informasi ini diukur dengan menggunakan metode 

Technology Acceptance Model (TAM), dimana metode TAM merupakan 

metode yang paling baik untuk mempelajari, memahami  dan menjelaskan 

perilaku pemakai dalam menerima dan menggunakan suatu sistem 

teknologi informasi. Pemakaian TAM dalam penelitian tentang penerimaan 

penerapaan teknologi sudah digunakan oleh beberapa peneliti di negara 

yang berbeda dan penerapan teknologi yang berbeda pula untuk menguji 

keakuratan TAM. (Sayekti & Putarta, 2016) 

TAM menyatakan faktor-faktor tersebut dapat diprediksi dari 

beberapa variabel-variabel berikut, yaitu persepsi kemudahan penggunaan 



2 

 

     

(perceived ease of use), persepsi kerbemanfaatan sistem (perceived 

usefulness), sikap terhadap penggunaan sistem informasi (attitude toward 

using), intensitas perilaku penggunaan sistem informasi (behavioural 

intention to use), penggunaan sistem informasi secara aktual (actual system 

use) (Rahayu, Budiyanto, & Palyama, 2017). Dari ke lima faktor ini, 

kemudiannya akan dirumuskan menjadi hipotesa dan dilakukan proses 

analisa untuk melihat pengaruh antar variabel, yaitu 1 variabel independen 

dan 1 variabel dependen dan skala/interval yang dimiliki.  

SPSS (Statistical Program for Social Science) adalah perangkat 

lunak yang digunakan dalam analisis statistik data. SPSS dapat digunakan 

untuk seluruh file data dan juga membuat laporan dalam bentuk tabulasi, 

grafik, serta plot untuk berbagai statistik distribusi ataupun deskriptif. 

(Kusumah, 2017) Pada penelitian ini tools yang digunakan yaitu SPSS 

untuk melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji regresi dan uji hipotesis 

pada data hasil kuesioner dengan menggunakan variabel-variabel yang telah 

ditetapkan dari metode TAM.  

 Dengan itu, maka melalui tugas akhir ini, penulis ingin melakukan 

penelitian yang akan diangkat dengan judul : “Evaluasi Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Niat Pengguna Aplikasi Vivace dengan Menggunakan 

Metode Technology Acceptance Model pada Sekolah Irama Musik Studio”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan isi dari latar belakang yang dipaparkan, masalah yang 

akan diselesaikan, yaitu: 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel kemudahan 

pengguna (perceived ease of use) terhadap variabel kegunaan dalam 

penggunaan sistem (perceived usefulness)? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel kebermanfaatan 

sistem (perceived usefulness) terhadap variabel sikap terhadap 

penggunaan sistem informasi (attitude towards using technology)? 
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3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel kemudahan 

pengguna (perceived ease of use) terhadap variabel sikap terhadap 

penggunaan sistem informasi (attitude towards using technology)? 

4. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel kerbemanfaatan 

sistem (perceived usefulness) terhadap variabel intensitas perilaku 

penggunaan sistem informasi (behavioral intention to use)? 

5. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel sikap terhadap 

penggunaan sistem informasi (attitude towards using technology) 

terhadap variabel perilaku penggunaan sistem informasi (behavioral 

intention to use)? 

6. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel intensitas 

perilaku penggunaan sistem informasi (behavioural intention to use) 

terhadap variabel penggunaan sistem informasi secara aktual (actual 

system use)? 

7. Bagaimana kesimpulan dan saran yang akan diberikan terhadap hasil 

evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi niat penggunaan aplikasi 

pada Sekolah Irama Musik Studio? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

  Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan, yaitu:   

1. Untuk mengevaluasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi niat 

penggunaan aplikasi Vivace yang diterapkan di Sekolah Irama Musik 

Studio dengan menggunakan metode TAM. Faktor-faktor yakni 

variabel kemudahan penggunaan (perceived ease of use), kegunaan 

dalam penggunaan sistem (perceived usefulness), sikap terhadap 

penggunaan sistem informasi (attitude toward using), intensitas 

perilaku penggunaan sistem informasi (behavioural intention to use), 

penggunaan sistem informasi secara actual (actual system use)  

2. Untuk mengetahui hasil analisa dan evaluasi yang didapatkan dari data-

data yang dikumpulkan dan diolah menggunakan SPSS. 
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3. Memberikan kesimpulan dan saran pada Sekolah Irama Musik Studio 

dalam penerapan aplikasi. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, batasan masalah yang 

ditetapkan, yaitu: 

1. Melakukan analisa terhadap aplikasi Vivace yang diterapkan di Sekolah 

Irama Musik Studio. 

2. Mengevaluasi apabila variabel kemudahan penggunaan (perceived ease 

of use), kebermanfaatan sistem (perceived usefulness), sikap terhadap 

penggunaan sistem informasi (attitude toward using), intensitas 

perilaku penggunaan sistem informasi (behavioural intention to use), 

penggunaan sistem informasi secara actual (actual system use)  

mempengaruhi niat pengguna aplikasi teori musik di Sekolah Irama 

Musik Studio. 

3. Sampel yang digunakan dalam penelitian difokuskan hanya pada murid-

murid di Sekolah Irama Musik Studio. 

4. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

penyebaran kuesioner dan studi pustaka. 

5. Penelitian dilakukan dengan menggunakan Technology Acceptance 

Model (TAM) serta didukung dengan program Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapaun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Melalui penelitian ini, diharapkan untuk memberikan hasil informasi 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi niat pengguna aplikasi 

teori musik di Sekolah Irama Musik Studio. 

2. Memberikan kesimpulan dan saran sebagai tindak lanjut untuk 

mengembangkan dan memaksimalkan pembelajaran teori musik 
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dengan penggunaan teknologi informasi yakni aplikasi Vivace di 

Sekolah Irama Musik Studio. 

  

1.6 Metodologi Penelitian 

Pada penelitian ini, untuk mengevaluasi dan menganalisa penulis 

menggunakan metode sebagai berikut: 

 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Metodole pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Penyebaran Kuesioner 

Menyajikan daftar pertanyaan yang tersusun yang digunakan sebagai 

alat pengumpulan data berdasarkan hipotesis yang telah ditentukan. 

b. Studi Kepustakaan 

Menggunakan metode studi kepustakaan untuk mendapat data yang 

berhubungan dengan penelitian melalui penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, yaitu dokumen, jurnal ilmiah serta e-book. 

 

1.6.2 Metode Pengolahan Data 

Penulis menggunakan metode Technology Acceptance Model (TAM) 

untuk menganalisa dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi niat 

pengguna terhadap suatu sistem informasi yang ada. Pada pengolahan data, 

penelitian ini akan menggunakan perangkat lunak Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) yang merupakan salah satu perangkat lunak 

dalam pengolahan data statistik yang bertujuan untuk menguji validitas dan 

reliabilitas terhadap hipotesis yang telah dilakukan.  

 

1.7 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan disusun untuk memberikan gambaran 

mengenai penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini akan dibagi 

dalam 5 bagian sistematika penulisan, yaitu: 
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 BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi dan sistematika 

penulisan yang bersangkutan dengan sistem yang dibuat oleh penulis. 

 BAB II LANDASAN TEORI  

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori yang relevan dengan 

permasalahan yang ada.  

 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu 

Metode TAM dalam pengelolaan data apakah aplikasi yang diterapkan 

sudah sesuai harapan dan berguna sebagaiman semestinya di Sekolah Irama 

Musik Studio. 

 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab hasil dan pembahasan analisis memberikan penjelasan mengenai 

deskripsi objek penelitian, analisis data, interprestasi hasil dan pembahasan 

sesuai dengan teknik analisis yang digunakan. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran-saran yang peneliti angkat 

berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. 


