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ABSTRAK 

 YouTube memberikan ruang pembelajaran yang bebas dan lebih efektif. 

Media ini yang menyediakan audio serta visual dalam konten yang disediakan 

termasuk membantu pengguna mempermudah proses pembelajaran. Proses belajar 

untuk mahasiswa tidak hanya berada dalam ruangan, namun juga dapat diperoleh 

dari luar ruangan. Mahasiswa lebih banyak diberikan waktu untuk belajar mandiri. 

YouTube merupakan media yang dirasa dapat memberikan pengaruh terhadap 

pengguna yang mana dapat memberikan tujuan pada mahasiswa dalam 

mendukung proses pembelajaran prosedural. 

 Penerimaan pengguna terhadap teknologi informasi dapat dilihat dari 

seberapa besar tingkat hubungan yang terjadi dan memberikan pengaruh pada 

pengguna. Teknologi informasi sekarang ini sangat berkaitan dengan media sosial 

yang berpengaruh bagi setiap pengguna. Dengan adanya media sosial sebagai 

teknologi informasi, terdapat model yang dapat diuji untuk mengidentifikasi 

penggunaan YouTube disebut Technology Accpetance Model (TAM) yang 

diperluas dengan menggunakan delapan konstruk antara lain perceived usefulness, 

perceived ease of use, behavioral intention, task-technology fit, user satisfaction, 

vividness, youtube self-efficacy, dan content richness. 

 Analisis penerimaan pengguna ini dilakukan dengan menyebar kuesioner 

dengan target responden mahasiswa di Pulau Jawa. Kuesioner disebar melalui 

virtual dan fisik. Sampel yang didapat untuk diuji yaitu 414 responden mahasiswa 

yang menggunakan YouTube sebagai bahan pembelajaran. Kuesioner yang 

didapat setelah itu diolah dengan menggunakan structural equation model yang 

menunjukkan bahwa behavioral intention sangat dipengaruhi oleh perceived 

usefulness dan user satisfaction. Selain itu, task-technology fit dan  perceived ease 

of use berpengaruh pada perceived usefulness. Perceived usefulness tidak secara 

langsung dipengaruhi oleh content richness, vividness dan youtube self-efficacy. 

Behavioral intention tidak dipengaruhi oleh perceived ease of use. Model 

menunjukkan bahwa mahasiswa menggunakan YouTube merasa puas dan 

manfaat yang dirasakan cukup signifikan, namun tidak merasakan kemudahan 

dalam penggunaan YouTube untuk pembelajaran mereka. 
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