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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Pembelajaran online (online learning) telah mengalami pertumbuhan yang 

tak tertandingi dalam beberapa tahun terakhir (Natour dan Woo, 2020). Akibatnya, 

penelitian di bidang ini telah melihat banyak konteks, variabel dan hubungan, 

menggunakan berbagai metode penelitian. Secara umum, pembelajaran online (atau 

e-learning) dibagi menjadi dua kategori. Pertama, online learning di mana 

pembelajaran sepenuhnya dimediasi oleh teknologi, semua kegiatan pembelajaran 

diselesaikan secara online, tanpa ada yang berlangsung di kelas tradisional. Online 

learning termasuk penggunaan teknologi seperti forum dan electronic bulletin 

boards (misal supercyber yang digunakan Universitas Katolik Soegijapranata) atau 

alat yang lebih baru seperti video online (misal zoom, gmeet atau microsoft teams). 

Kedua, blended learning di mana pembelajaran menggabungkan pembelajaran 

online dan tradisional di kelas. Blended learning melengkapi pengajaran kelas 

tradisional dengan memungkinkan beberapa pembelajaran untuk maju melalui alat 

online (Lister, 2014). Pandemi Covid-19 telah memaksa banyak pendidik untuk 

bereksperimen dengan pembelajaran online sebagai pengganti pembelajaran 

tradisional. Ke depannya setelah masa pandemi Covid-19 berakhir pun, metode 

pembelajaran akan lebih cenderung ke arah blended learning karena campuran 

antara pembelajaran di kelas dengan penggunaan electronic bulletin boards (misal 

supercyber). 
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Peningkatan fokus pada pembelajaran kolaboratif, semakin bermanfaat 

untuk memahami potensi teknologi baru dalam meningkatkan pembelajaran sosial. 

Schepers et al. (2008) menyarankan bahwa meskipun teknologi canggih sekarang 

umum dan tersebar luas, penting untuk mengeksplorasi dan memahami bagaimana 

teknologi dan alat teknologi yang berbeda dapat mempengaruhi proses belajar, 

terutama mengenai aspek persepsi pribadi teknologi dan tim. Dengan kata lain, 

meskipun penting untuk memahami bagaimana teknologi tertentu dapat 

menghasilkan beberapa manfaat pembelajaran yang nyata dan bermanfaat 

meningkatkan hasil pembelajaran, sama pentingnya untuk memahami bagaimana 

teknologi tertentu dapat ditanamkan dalam metode pembelajaran untuk 

mempengaruhi proses pembelajaran dan terutama dinamika sosialnya (misal 

dinamika kelompok). Hal ini berpotensi mengarah pada pengenalan manfaat 

berorientasi sosial baru yang berasal dari karakteristik inovatif teknologi dan 

metode baru. Sementara perbedaan antara proses pembelajaran dan hasil belajarnya 

telah ditetapkan dalam literatur (misal Schepers et al., 2008), masih kurangnya 

penelitian yang membahas tentang potensi metode pembelajaran baru tentang 

proses pembelajaran dan hasil belajar yang dapat diperoleh.  

Penelitian sebelumnya seperti Sarwar et al. (2019) meneliti tentang peran 

aplikasi media sosial dalam meningkatkan proses pembelajaran dan dinamika sosial 

antar anggota kelompok. Schepers et al. (2008) juga melihat bagaimana teknologi 

tertentu dapat mempengaruhi variabel psikologis, seperti meningkatkan keamanan 

psikologis, dan efek yang terakhir pada peningkatan persepsi kegunaan dari metode 

pembelajaran. Namun Meseguer-Martinez et al. (2017) dan Pi et al. (2017) 
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menyimpulkan bahwa siswa menjadi penerima pasif konten online, bukan 

generator konten tersebut. Hal ini terjadi ketika memeriksa metode yang 

menggunakan konten multimedia dan jejaring sosial, hampir sepenuhnya 

menyimpulkan bahwa konten ini hanya dibuat oleh instruktur/dosen. Oleh karena 

itu, riset ini meneliti pembelajaran online berfokus pada metode presentasi video 

online yang memungkinkan siswa menjadi kontributor konten. Biasanya siswa 

secara individu atau kelompok membuat tugas presentasi untuk dipresentasikan 

dengan menggunakan video online (misal zoom, gmeet atau microsoft teams). 

 Riset ini mereplikasi Natour dan Woo (2006) yang meneliti tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode 

presentasi video online selama pandemi Covid-19. Replikasi penelitian dilakukan 

untuk tujuan validitas eksternal, dengan menguji model yang sama pada objek dan 

waktu yang berbeda untuk memberikan kontribusi pada generalisasi model 

penelitian (Hartono, 2013:149). Oleh karena itu penelitian ini menguji model yang 

sama dengan Natour dan Woo (2006) dengan objek penelitian berbeda. Natour dan 

Woo (2006) meneliti pada salah satu universitas di Amerika Utara, sementara riset 

ini meneliti pada Universitas Katolik Soegijapranata di Semarang. Berdasarkan 

penjelasan di atas, judul riset ini adalah ”Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Kepuasan Mahasiswa Dalam Menggunakan Metode Presentasi Video Online 

Selama Pandemi Covid-19.” 
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1.2. Perumusan Masalah 

 Berikut adalah perumusan masalah riset ini: 

1. Apakah reduction in comparison bias berpengaruh positif terhadap 

kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi video online? 

2. Apakah group participation berpengaruh positif terhadap kepuasan 

mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi video online? 

3. Apakah perceived enjoyment berpengaruh positif terhadap kepuasan 

mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi video online? 

4. Apakah product originality berpengaruh positif terhadap kepuasan 

mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi video online? 

5. Apakah product demonstrability berpengaruh positif terhadap kepuasan 

mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi video online? 

6. Apakah perceived usefulness berpengaruh positif terhadap kepuasan 

mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi video online? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berikut adalah tujuan riset ini: 

1. Untuk menganalisis pengaruh reduction in comparison bias terhadap 

kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi video online. 

2. Untuk menganalisis pengaruh group participation terhadap kepuasan 

mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi video online. 

3. Untuk menganalisis pengaruh perceived enjoyment terhadap kepuasan 

mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi video online. 
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4. Untuk menganalisis pengaruh product originality terhadap kepuasan 

mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi video online. 

5. Untuk menganalisis pengaruh product demonstrability terhadap kepuasan 

mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi video online. 

6. Untuk menganalisis pengaruh perceived usefulness terhadap kepuasan 

mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi video online. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Berikut adalah manfaat riset ini: 

1. Kontribusi praktis 

Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata dapat 

memberi masukkan dalam membangun kepuasan mahasiswa dalam 

menggunakan metode presentasi video online selama pandemi Covid-19. 

2. Kontribusi riset 

Bagi riset selanjutnya, riset ini mereplikasi Natour dan Woo (2006) yang 

meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa 

dalam menggunakan metode presentasi video online selama pandemi 

Covid-19. Replikasi penelitian dilakukan untuk tujuan validitas eksternal, 

dengan menguji model yang sama pada objek dan waktu yang berbeda 

untuk memberikan kontribusi pada generalisasi model penelitian (Hartono, 

2013:149). Oleh karena itu penelitian ini menguji model yang sama dengan 

Natour dan Woo (2006) dengan objek penelitian berbeda. Natour dan Woo 
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(2006) meneliti pada salah satu universitas di Amerika Utara, sementara 

riset ini meneliti pada Universitas Katolik Soegijapranata di Semarang. 

3. Kontribusi teoritis 

Menambah kelengkapan riset yang terkait dengan content-creator 

perspective dan content viewer perspective. 
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