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Elmunsyah, t{akkun. 20!9. P1ny-#;:Wrl pertuosan da, pemeraraan AksespendidikaIgr:y Mensinergikan Keli1qkan Depdirous pada tiptenunt ,i
P rogra m BSE. Usulan Hibah Kompetisi Penelid; sesuaipriorituiivuriora.

i<rto Kunci : perluasan dan pemerataal akses, BSE, BNSP

Untuk meqiawab amanah UUD'45 dimana sistem pendidikan nasional hanrsrnafnpu menjamin pemerataau kesempatln pendidikan, ,ut Depdiknas denpntrobosan visioner telah meluncurkan Buru setdrrn ii"r.Goit (BsE). Ada dua fasilitasyang disediakan dalam website tersebut, yakni no*ntii dtnBaco online. Magarrakat
ly.P.p.t mengakses q"gar& gratis buku dalam bentur< ;i.krdi;;;;;i'#J*,*
{P:r. haF ciptanya oreh Departenren pendidilran-H;r"r.l (Dadik"";, iuff rrrundinilai kelayakannya oleh Badan standar Nasionat pendidituo tgsNitl. 

-'/ r'*o
Namun, bagaimana..-herr denep. sgkorah-sekorah prirggir*i v*g masih jauhdari senttrhan internet? Alih-alih tconctcsi pt"r.t: p"*"il*i"rr"rprff *i.-*rinbanyak yang belum memirikinya- sekolarr-sefolah pi"C*o?*acam itulah yang perlumendapatkan perhatian dan subsidi lebih op.tim.r untu["-"ogatasi lebanrya kJ#:*guodesa-kota. selain it,, websitg.BSE juga uet*m aiarhog d.?gm sofiwareyang praktisdan memudahkau bagi pubrik dararn-menqaksesnya. f,o;; download dan membacaonline-nya tergolong-berat, Melgeunakaniash player, a[s"s te*aaap nin il6.*ogmelelalrkan dan memboroskan dnau t n.
Melalui penelitian ini, akan dilakukan penelitian deskriptif dengan pendeloatan

analisa kuantitati{ aifgntal {ara1 drpergt"ir p.ngc;brotao model perruasan danq:T"*t33 akses pendidtuo,brg, pelajar sekolah dasir clan rienengah r.itu *ury*ututdi daerah kabupateu yang jauh oiri rasititas akses 1r1"""*i penaiakan. pengef,l:bangau
ini berupa model media akses informasi dan-.mod,,r-;;e; ;;;;r4i ;;;il;.I;r*,pengaksesan dau pengolahan informasi pendidikan

Hasil penelitian a.ntara lain menuqiukkan bahwa (l) Informasi progftunDEPDrril'{As, khususnya-tentang Bul<u sek;kh Elektro"it uiri s teromporip,jr.rt
diklat diketahui b4X. !% "sangy tidq mengenat';,- 2}i/o .Eduk *dg.r.l,i zo%"cukup mengenal", l0ol "mengenal" dan grtryayi**nyutut* ..sangar#nffi,,; 

121Diklat Alses Informasi dan Pengolatran intonnasi ienai,iiiiao;*dg"intui ,rl^u.ri
{oqri}ryj baei.pedingkatan plngelat,g* peuqrt}t ail<iat, n* terseb"ut ou*prt puau
deskriptif statistik dari possesf mJtnberikan peningkatan rsil, oan itft* dfistnya.Pada uji r dipcroleh 0,000j dan 0,00? yang lctrih besar dari p"n.ntur* k6;;;;yr*
sebesar 0,05. --r----'
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nr*rlll?,Luon
A. Latar Betakang Masalah

Ada keregangan antara dirnensi formatif humanistis pendidikan dan dimensi
teknis praktis yang dimilih sokolah-sekolah di daerah untuk dapat memenuhi standarpendidikan nasionar agar diperoreh k.mpetensi yang diharapkan Depdiknas.
Kemajuan teknologi ternyata lebih cepat dibanding kesiapan lernbaga pendidikan
dalam mencermati kurikulum, metode, sarana dan sebagainya yang dimilikinya agar
menghasilkan orang-drang yang siap bersaing desa dengan kota apalagi pada era
dunia global seperti sekarang ini.

Pada pertehgahan Agustus 2008, telah diluncurkan oleh Mendiknas buku-buku
teks pelajaran yang tersedia di situs Depdiknas yang diberi nama situs Buku sekolah
Elektronik yang disingftat BSE atau e-Book. Jurnlah seluruhnya saat itu ada empat
ratus tujuh (407) judul buku dan direncanakan setiap tahunnya akan bertambah. Buku-
bular teks pelajaran BSE telah dinilai kelayakan pakainya oleS Badan standm
Nasional Pendidikan (BsNp) dan terarr ditetapkan sebagai buku teks perajaran yang
memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran melalui peraturan
Menteri Pendidikan Nasional (Pennendiknas) Nomor 46 Tahur 2007, pennendiknas
Nomor 12 Tahun 200g, permendiknas Nomor 34 Tahun 200g, dan permendiknas
Nomor 41 Tahun 2008. Buku-buku teks pelajaran yang telah dirniliki hak ciptanya
oleh Depdiknas ini dapat digandakan, dicetak. difotokopi, dialih mediakan, dar/atau
diperdagangkan oreh perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukrun dalam
rangka menjamin akses dan harga buku yang terjangkau oreh masyarakat, Masyarakat
dapat pula mengrrnduh (down loact) langsung dari intemet di website Depdiknas
(http://bse.depdiknas.go. id), situs www,depdiknas.go,id, situs www.pusbuk.or.id dan
www'sibi'or'id jika merniliki perangkat kornputer yang tersarnbung dengan internet,
sefta menyimpan file buku teks pelajaran tersebut.

Pada kenyataannya program masal b*ku murah ini surit dijangkau oleh
masyarakat pedesaan karena hampir tidak ada kontinuitas antara akses pendidikan
yang banyak disediakan oleh depdiknas dan dapat dinikmati oleli siswa-siswa sekolah
di daerah karena keterbatasan sarana-prasarana dan pengetahuan. pertanyaan pertama
yang langsung muncul adalah "bagaimana dunia pendidikan di daerah dapat
kesempatan rnenikrnati pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta
releyansi dan efisiensi pendidikan untuk menghadapi tantangan seslai dengar
Laporan Hibah penerrtian sesuai priorrtas Nasional - Hakkun Ermunsyah, dkk



tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasionar, dan global, jika kesenlangan antara
akses pendidikan di daerah dengan perkotaan cukup lebar,,.

Berdasarkan paparan diatas, faktor keterbatasan sar&na dan prasaratra
pendidikan cukup rnemberikart kontribusi yang cukup sigrrifikan selain faktor*faktor
lain berupa interfial pengelolaan petrdidikan, juga dipengaruhi oleh keterbetsssn
ekonomi pemerintah daerah dan masyarakat yang ditandai dari jumlah desa tertinggal
serta income/kapita, pBBlkapita dan uMRyang masilr relatif rendah.

sehubungan hal tersebut maka perluny'a program penelitian pemberdayain siswa
sekolah dasar dan menengah di daerah tertinggal dalam mengakses informasi
pendidikan yang menunjang studi untuk memicu keterpaduan antara kebijakan
Depdiknas terutama pada implementasi BSE dengan pemda agar dapat diperoleh
lulusan-lulusan tingkat sekolah dasar sampai menengah sesuai dengan harapan
stakeholders pendidikan. Model penelitian ini akan memberi fasilitas akses dan
pelatihan di daerah kabupaten yang dipilih dengan kriteria peserra anak didik
pelatihan sesuai dengan instrumen dalam peneritian ini. .

B. Rumusan Masalah

Beidasarkan pennasalahan'pennasalahan diatas, penelitian ini dapat dimrnuskan
sebagai berikut:

1). Bagairnana mengembangkan rnoder akses infonnasi yang amano dapat
berkelanjutan dan tedangkau oleh pelajar-pelajar didaerah Kabupaten lr{alang?

2). Bagairnana pellentuan sampling pernilihan lokasi akses informasi da1 peserta

didik?

3). Bagaimana model pelatihan keterampilan akses infomrasi yang tepat guna bagi
peserta didik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah perluasan dan. pemerataan akses pendidikan bagi
para pelajar sekolah dasar dan menengah untuk dapat diterapkan di berbagai daerah

kabupaten yang sulit tnengakses infonnasi pendidikan Adapun tujuan khususnya

adalah sebagai Lrerikut:

1). Dapat mengembangkan sarana dan prasarana akses informasi yang aman, dapat

berkelanjutan dan tedangkau oleh pelajar-pelajar didaerah Kabupaten Malang

Laporan Hibah Penelitian Sesuai prioritas Nasional - Hakkun Elmunsyah, dkk



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

1. Pengaturan Diri dalarr belajar kaitannya dengan Teknologi Informasi

Pengaturan diri dalam belajar digambarkan sebagai derajat tingkatan siswa

yaflg secara metakogtitif, secara motivasional, dan secara perilaku berperan aktif

dalam belajar siswa sendi.i lziorn.rman, 19s9). Siswa rnemiliki kemampuan

merigatur diri (self-regulated) menerapkan berbagai strategi kognitif dan metakognitif

untuk mencapai tujuan belajar, dan mereka mendekati tugas belajar dengan sfiategi

(Coruo & Mandinach, 1983). Siswa juga merrerapkan strategi rnanajemen sumber

daya seperti rnernilih atau mengatur aspek lingkungan fisik untuk mendukung belajar

mereka dan untuk mengatur waktu mereka secara efektif. Sebagai tambahan, mereka

lebih mturgkin rnencari temarr scbaya atau bantuan gunr jika mereka menemukan

kesulitan belajar. Lebilr dari itu, siswa yang rnemiliki kemanpuan mengatur diri

dilaporkan mempunyai self-fficary yang tinggi, dan hal yang positif adalah mernitiki

motivasi irttrinsik untuk belajar (Pinhich & Garcia, 1991). Sebagai pembanding,

siswa yang kemarnpuan mengatur diri rendah tidak rnenggunakan strategi kognitif dan

rnetakognitif, atau puir mereka menggr,rnakan strategi itu pada saat rekan yang lain

menggunakar pexgaturan diri pada tingkat tinggr,

Kaitan karakteristik pengaturan diri dalzun belajar dan hasil akumulatif dari

penerapannya pafla diklat keterarnpilan akses infonnasi. Pengaturan diri dalam belajar

perlu dikembangkan pada individu yang belajar Teknologi Informasi dan Kornunikasi

(TIK) karena berkaitan dengan hakekat bagaimana mengakses informasi untuk

memperkaya kajian rnateri yang dipelajari. Visi penggunaan Teknologi Informasi dan

Komunikasi(Puskur, 2004), yaitu agar siswa dapat rnenggunakan perangkat Teknologi

Informasi dan Komunikasi secara tepat dan optirnal untuk mendapatkan dan

memproses informasi dalam kegiatan belajar, beke{a, dan aktifitas lainnya sehingga

siswa mampu berkreasi, mengernbangkan sikap inisiatif, mengernbangkan

kemampuan eksplorasi mandiri, dan mudah beradaptasi dengan perkembangan yang

baru.

Sedangkan hakekat jika merujtrk pada kurikulun Teknologi Infonnasi dan

Komunikasi menurut Kurikulurr TIK 2004 rnenyiapkan siswa agar dapat terlibat pada

Laporan Hibah Penelitian Sesuai Prioritas Nasiona,l - Hakkun Elmunsyah, dkk



perubahan yarg pesat dalam dunia kerja maupun kegiatan lainnya yang rnengalarni
penambahan dan,.- perubahan dalarn variasi penggunaan teknologi. siswa

. menggunakan perangkat Teknologi Infonnasi dan Kornunikasi untuk merlcari,
rnengeksplorasi, menganalisis, dan saling tukar infonnasi secam kreatif narnun
bertanggungiawab. Siswa belajar bagaimana rnanggurrakan Teknologi Informasi dan
Komunikasi agar dengan cepat mendapatkan ide dan pengalaman dari berbagai

kalangan masyarakat, kornunitas, dzur budaya. Penarnbahan kemampuan karena
penggulaan Teknologi Infonnasi dan Kornturikasi akan mengembangkan sikap
inisiatif dan kemampuan belajar mandiri, sehingga siswa dapat memutuskan dan
mempertimbangkan sendiri kapan dan dimana pengguilaan Teknologi Infonnasi dan

Komunikasi secara tepat dan optimal, tennasuk apa irnplikasinya saat ini dan dimasa
yang akan datang. Dcngart lrakckat sepcrti demikian, nraka pada pcrnbclajtual I'lK
perlu ditanarnkan sikap dan kemampuan pengaturan diri clalam belajar.

Cambaran di atas menunjukkan bahlva pengembangan pengaturan diri dalam
belajar sangat diperlukan oleh siswa yaug belajar rnandiri. Tultutar pernilikan
pengatLtran diri dalam belajar terlihat sernakin tinggi deugan pemanlhatan teknologi

inlbrrnasi dalarn pernbelajaran. Kelebihan 't'l khu.susrr-ya intcnret antam lain adalah

memberikan sejtrrnlah fasilitas, stunber bela-jar terkini. dan kelelLrasaan nrengakses

yang tidak terbatas olelt nrang dan rvaktu. f)emikian pula pengaturan diri dalam

belajar rneniadi lebih diperlukan olelr sisrva yang rnen.rhadapr tugas mandiri, tugas

dalarn bentuk pernecaltatt masalah. Pada saat siswa menqhadapi .tugas.tugas tadi,

siswa dilmdapkan pada sturrber infonnasi y,ang nrelirnpalr l,ang nlrngkin sesuai alau

yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan tujuan sisn,a yang bersangkutan. Pada

kondisi yang dernikian siswa tersebut hanrs nreruiliki inisiatil sendiri dan rnotivasi

intrinsik, menganalisis kebutuhan dan rnerurnuskan tujuan. nrernilih dan menerapkan

strategi penyelesaian rnasalah, nremililr sumber bela.iar yang sesuai, serta

mengevaluasi diri terhadap perfonaasinya

Untuk pengaturan diri'dalarn belajar, teori belajamya mengadopsi perspektif

kognitif sosial. Zimmen'nan (1989) memperlihatkan manfaat pelatihan siswa pada

penggunakan strategi self"regulatory learnirrg, self-efficacy yang digambarkan

sebagai persepsi siswa sekitar konrpetensi mereka dalarn sebuhh domain yang

diberikan. Menttntt perspektif koEritif sosial, sebeltun rnrrlai proses pelajaran yang

baru, keyakirran self-efficacy siswa mernpunyai pengaruh pada prestasi, dan setelah

pelajaran selesai keyakinan self-efficacy ini akarr berubalr tergantullg pada apakah

Laporan Hibah Penelitian Sesuai Prioritas Nasional *llakkun Elmunsyah, dkk



BAB IIT.

Mf,TODE PENELITIAN

,!.,. Penelitiarr ini nrenrpakan penelitian deskriptif yang menggunaltan pendekatan
analisa kuantitatif' Penelitian irri berawal dari rnendeskripsikan p.*u.urunun orru,
Pendidikan dalarn melaksanakan kebijakan Program wajib Belajar 9 tahun dan
sekolah menengah di Kabupaten Malang sebagai clasar rnengembangkarr model
perluasan dan pemerataan akses informasi pendidikan disuatu sekolah yang dijadikan
sampling berdasarkan survey dan instrumen baiikan dari Diknas Kabupaten dan
sekolah'sekolah' Data-data penelitian bisa berupa naskah wawancar&, catatan

, lapangan foto, video, dokumen pribadi, memo iataupun dokumen resrni rainnya
lMaleong, 1990:3).

Teknik pengumpulan data digunakan untuk rnerilperoreh data primer, yaitu
data yang diperoreh dari sumber-sumbemya yaitu dengan eara terjun rangsung ke
lapangan' selanjtrtnya data tersebut akan digunakan unfuk rnenentukan (1) penentuan
desa dan sekolah yang digunakan sampring; (2) nroder perangkat akscs inficnnasi
pendidikan; (3) moder pendekatan rn,dur 0,,.1u1 yang digunakan; (4) rnodel
pengembangan tahap ke 2. Penelitian lapangan ini mernakai teknik pengumpulan data
sebagai berikut:

a. Observasi dan Interview / wawancara,

b. Intnunen balif,an yang dijadikan skoring

. c. Dokumentasi

Teknik analisis data yang di peroleh dilakukan pendekatan kuantitatif dengan 3
langkah yaitu:

A. Validitas Soal Instrumen

Validitas soal tes dilakukan dengan rnengkorelasikan antar skor item instrumen,
kemudian dilanjutkan mengorelasikan antara skor item dengan skor total faktor. Dari
hasil perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi yang digurrakan untuk
mengukur tingkat tingkat validitas suatu item unruk menentukan apakah suatu item
layak digr'urakan atau tidak. Analisis ini manggr.urakan korelasi produk momefl
pearson (bivariat pearson) yang dapat dinunuskan :

Laporan Hibah Penelitian sesuai priorrtas Nasional - Hakkun Ermunsyah, dkk 16



Zx' -(Ix)' y, _(2,n,

Keterangan :

If, = koefisien korelasi afitaravariabel x dan yX = skor butir soal
Y = skor total setiap siswaN = jumlah siswa
Dalam menen0*an valid atau tidahrya setiap butir tes, dilalarkan dengan
mgmbandingkan hasil perhirungan terhadap tabel. Jika r hitung > r taber maka butir soal
dinyatakan valid, dernikian sebaliknya. Dalam penelitian ini validitas dihitung dengan
bantuanSP,SS.

B. Reliabllitas Soal pembelajaran

Data hasil pengujian tes akhir pembelajaran perlu dianalisa urtuk mengetahui
reliabilitasnya, rumus manual yang dapat digunakan antara lain mmus alplra:

r =(*)[,#)'I, -t

Keterangan:
rll = reliabilitas instrumen

! = banyaknyabutirpertanyaan
Ego' = jumlah varian butir
ot" = varians total

Analisis reliabilitas tes akhir pembelajaran dilakukan dengan bantuan program

komputer.SPSS.

C. Metotle Pengujian Dua Sampel Berpasarrgan

Uji ini digunakan turtuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua

kelornpok sampel yang berpasangan, sampel mengalarni dua perlakuan yang berbeda

(Sugiono,2007). Rumus t-test yang digunakan untuk rnenguji hipotesis komparatif

dua sarnpel yang berkorelasi ditunjukkan sebagai berikut:

i-
J(. i(^li

jtr t-=,hal t#j

laporan Hlbah Penelitlsn Sesual Prlorltat Nartonal - Hokkun Elmunsyah, dkk 17



Bab IV

Hasil Penelitian

1. Hasil Survey

Tabel 1. Hasil Survey Penentuan Pilot Pdect Sekolah Akses Informasi pendidikan

Berdasarkan Tabel I diatas, dengan total nilai kuisioner dibagi dengan jumlah

pertanyaan dijadikan sebagai pembagi tingkatarr unhrk dijadikan dasar sebagai pilot
project model sekolah pengernbangan akses infonnasi pendidikarr. Adapln range

tingkatau adalah sebagai berikutl

I - Range Skor: 0,1 s/d 1,0 = "sangat tidak layak dikernbangkan,,

I = Range Skor: 1,1 s/d 2,0 = "Tidak Iayak dikembangkan,,

3 - Range Skor: 2,1 s/d 3,0 = "Cukup Layak dikembangkan"

l, z Range Skor: 3,1 s/d 4,0 = "Layak dikembangkan"

5 - Range Skor: 4,1 s/d 5,0 = "Sangat layak dikembangkan,'

1

2

3

a

s

5

7

t
9

1

2

3

4

5

6

7

I
9

I
I
r.l
5l
5lrl
!l,I

I

:l
:l
sl
el

il

tMAfl,1 (Jt. GununaJfii 113r)
t I a 3 7 4 4 : 3.r0

-lU$r 
difohntf.n-I 2 a 4 s 4.26

tMPN-1 (Jl. cununBJ.{13)
7 1 7 I 7 2.10 'C!lb lrv.! ril.-h-.

4 6 I 5 5 4.20
2 I 3 2 { 1 5 5 t 3.{0 'l..y.t dtk!6brnr&:n

iON-1 (JI- M.irntt6ng.hl
iox-1 P.mo.h(11. A yrnt 1G9)

iof.03 (Scnaru S.l.t.n 1!l

I ? ! 3 2 3-70
7 2 ! l

I
I 3 1 1.90

3 { 2
rri^l 

' -..-Lr:L--r

2.to
1 I t ) I 1 1 5 3 2.50

,.& "Cut6 b9rt
iMAt{-, (Jl. x.hborr rO)

a 3 4 5 4 a a
a a a 5 a I 5 I ! a.ao

iMPx Wifny. M.ndrL (Ary. 290)
DN 02 (Jl. Whn!w.rdh.n. 49)
iD M.l.n!ruko (06i n.lan,r!ko)

2 I r 4 7 5 5 I I
I 7 I 2 7 1 I 5 'c!lu, lry.l dt.fr btnrt h.! I T I 5 2.60
1 2 I 2_OO
1 3 1 1 I t.1o

3 5 7 3 7 t.10 't _,fal dttr6b.n!t.n.
' ilarlqfr

iMl nly.dll(tur'.n (rl. Sanrn] 2.1'
a 5 t 2 4 t !ro

2 t , a
iMPt{.l (JL r.tl{.t 3t}
iMP PGft 01,a. Y.ntl

,.to
a I 2 3 3 4 4.10) 3 I 3 { 716 .- . l€ulup iryr& dl&mbrnrtra;

5 { 5 ! 2.50 .t
I I 2 I I 1.70 "Ildrl lrvet dtnmbiffi

iDX.1 B.b.r.n (&. rrpurcno)
I 2 3 I

3 I 170 -*#*hii**i*i$-, 1 2 1 1.30

Puloa
?_rs 'c[lcp lry.k dtlcftb.ni(.n

11) a 5 g
s 4.80 t ila lrrkdilfibrndoh

tltrTMr(Jl. Mllltd 1)

;MPtr.l pl. Pmdot &d s3) I
iMP PGR| (rl. nay. Kedung iero)
;oil Pujon Ld {r. M..on)
;ON Pindci.d Ol (Jl. 8.rhgn A6)

ioN gcndo!r.l01 {tl. R.r. lrdel

2 a ,
2 4 3

3 3 s 5
1 2 2 3

I 3 4 a 2 T I 3 2.30 'Cutup L.yrk dikr;b;!6;;-
2 3 2

I 7 ) 1 2

0

Laporan Hibah Penelitian Sesuai Prioritas Nasional - Hakkuh Elmunsyah, dkk 2l



Tabel. 2. Resume Statistik Deskriptif Hasil Survey

Statistic

Tabel3. Resume 2, Statistik Deskriptif Hasil Survey

33

0

2.7818

2,6000

1.90"

.927s2

.860

.477

"4og1.30

4.80

2.0000

2.60a0

3.5000
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

,leM r:.il
$lc. Dcv..03I€

h.33

Gambar 1. Histogram dan Ktrva Normal Skor Rata.rata Vs Frekuensi

Std. Deviation

Variance

Skewness

Std. Errorof Skewness

Hatt.ttta
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Bah V.

Hasil Analisis

Langkah peftalna dari penelitian ini adala.h survey, kegiatan ini merupakan
langkah yang penting unfuk menjamin keberlanjutan program sosialisasi program
BSE di daerah pegunungan kabupaten Malang. Berdasarkan kajian penelitian dari
UNESCO tahun 2005 tentang pendidikan yang bennutu, seperti:

"Education nust help leaners liie their lives with greather competence and greather
confidence, It will only do this if it is o.f good qaally -- u,here rhe learning process is

.positive and helpfil, and where real learning takes place,,

"Learner quickly reach to the quariry of education, both adurts, and chirdren frd thri,
parents. where the quality of schooling is high. l;or example, parents are motivated
not only to send their chilclren to school, hut also to keep rhent rhere,,.

Hasil studi dari Bank Dunia pada tahun 2000 terdapat 150 negara
menunjukkan bahwa keruajuan suatu negara sangat ditenrukan oleh empat faktor
utama yaitu (l) innovarirsrr and crearivity 45o/o, (2) networking 2s %, (3) technology
20'/o, and (4) natw'al re.sources 'rTa/o (Jan, 2004). Tiga faktor pertama hasil studi
tersebut menempatkan sumberdaya manusia sebagai fahor yang sangat strategis. Hal
tersebut mengartikan bahwa kedepan tuntutan dan kebutuhan utama adalah
mengembangka, sumberdaya nranusia yary rnerniliki kemamptmn dalam
mengembangkan kreativitas dan irrovasi sefia kemarnpuan dalam membangun
jaringan kedasama, kreatif dan invatif mengernbangkan dan mendayagunakan

teknologi, serta sekaligus kemampuan dalam rnengelola dan mengembangkan potensi

sumberdaya yang dimiliki.

Beberapa aspek agar sistem teknologi infonnasi dapat berjalan durgan baik
maka perlu dikaji infrasttuktur penunjang yang dipcrlukan berupa (t) daya listrik, (2)

komputer dan (3) akses internet serta sistem keamanan sekolah, Selain itu perlu di
dokumentasikan kondisi yang menunjang keberadaan infrastruktur tersebut untuk

kegiatan akses infonnasi pendidikan ini berupa (1) jumlah murid, (2) komunitas antar

sekolah, (3) fasilitas intemet di sekitar sekolah, dan (4) SDM di sekolah tersebut.

Berdasarkan Tabel 1., hasil dari survey di daerah pegunungan Kabupaten

Malang. Melalui Statistik diskiptif dengan skala hterval diperoleh sebagai berikut:
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I - Range skoa l s/d 1,0 = "sangat tidak layak dikernbangkan,,

2 - Range Skor: 1,1 s/d,2,0 = ',Tidak layak dikembangkan,,

3 = Range Skor:2,1 s/d 3,0 = ,,Cukup 
Layakdikembangkan,,

4 - Range Skor: 3,1 s/d 4,0 = "Layak dikembangkan,,

5 * Range Skor: 4,1 s/d S,0 = "Sangat layak dikembangkan,,

Daerah Dampit, diketahui bahwa di daerah tersebut tidak ada sekolah yang
memenuhi kiteria "sangat tidak rayak dikembangkan,,. Namun, diketahui dari
sampling seliolah di daerah ini di peroleh l I ,llo/o ,,Tidak layak dikembangkan,,,
sebesar 33,33oh adalah "cukup Layak dikembangkan,,dan ,, Layak dikembangkan,,,
serta ada 2 sekorah atau sebesar 22,2zoA yang dapai dikategorikan ,,sangat 

layak
dikembangkan"

Daerah Tumpang, di daerah ini juga tidak ada sekolah yailg memenuhi kritoria
"Sangat tidak layak dikembangkan" dan I sekolah atau sebesa r l151o/odengan skor
4,40 yang dikategorikan "sangat layak dikembangkan',. Namrur, diketahui juga dari
santpling sekolah di daerah ini di perolelt 25% "l'idak layak dikernbangkan,' dan
"Layak dikernbangkan", serta ada 3 sekolah atau sebesar 37,soo|yang dapat ,, cukup
layak dikernbangkan,'.

Daerah Nga.iurn, tidak ada sekorah yang memenuhi kriteria ,,sangat 
tidak

layak dikembangkan"' Namun, diketahui dari sampling sekolah di daerah ini di
peroleh 37,50oA atau masing-masing J sekolah yang berkategori ,,Tidak Iayak
dikernbangkan" dan "cukup Layak dikernbangkan',, serta ada masi.g-masing I
sekolalr atau sebesar ll,s\o/o yang dapat dikategorikan " Layak dikernbangkan,,dan

"Sangat layak dikernbangkan,'

seperti halnya di daerarr Dzunpit, 'rurrrpang da' Ngajun, I)aerarr pujon,

diketahui juga tidak ada sekorah yang memenuhi kriteria ',sangat tidak layak
dikembangkan" dan yang dikategorikan "tidak layak dikembangkan,' ada 3 sekolah
atau sebesar 37,sAyo. Namun, diketahui dari sanrplirrg sekolah di daerah ini di peroleh

25Yo 'Tidak layak dikembangkan" dan "cukup Layak dikembangkan", serta ada 1

sekolah atati sebesar l2,s}yoyang dapat " sangat layak dikernbangkan',,

Berdasarkan hasil survey yang nampak pada Tabel 1, dapat ditentukan sekolah

yang layak di jadikan pilot project dalarn rnodel pengernbangan akses. informasi
pendidikan di daerah pegunungarl Kabupaten Malang adalah SMKN-I pujon. pada

a

a

a

a

a
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BAB VI
Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1) Pada hasil survey daerah pegunungan Kabupaten Marang diketahui bahwa
tidak ada sekorah yang memenuhi kriteria ,,Sangat tidak layak
dikembangkan", dengan range skor 0 s/d 5, seoara keseruruhan daerah
yang tersurvey berada pada skor z,7g yangmenjeraskan berada ditingkat
ke 3 yaitu "cttkup layak dikembargkan". Hasil tersebut secara rata-rata,
sekolah di daerarr pegunungan Kabupaten Marang sangat memungkinkan
untuk diti,gkatkan atau dikembangkan sarana-prasarananyar,sebagai

media meningkatkan akses infonnasi pendidikan yang disediakan oleh
Depdiknas.

2) Adanya kontribtrsi dari prograrn speedy pr. Terkorn yang mernberi
pilihan solusi koneksi secara efektif dan praktis bagi lembaga pendidikan
didaerah pegunungarl, terutama di daerarr pujon Kabupaten Marang.

3) In'fonnasi program DEPDIKNAS, khususnya tentang Buku sekolah
Elektronik bagi 5 kelornpok peserta diklat diketahui barrwa 42yo*sangat
tidak mengenal", 2\o/o'tid,ak mengenar", 20yo ,,cukup mengenaru, r0o/o

'lnengenal" dan \Yo yang menyatakan ,,sangat 
mengenal,,.

4) Berdasarkan Pext Hoc Multiple Conrpttrlson dengan metode Bonferroni
dan scheffe, Pengetahuan BSE sangat dipengaruhi oleh pengetahuan

komputer dan pengetahuan intornet setidaknya di 5 kelompok peserta

diklat dari Sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Melelgah
Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Masyarakat Umum,

5) Diklat Akses lnfonnasj dau Pengolahan informasi pendidikar secara

signifikan memberi kontribusi bagi peningkatafl pengetahuan peserta

diklat, hal tersebut nampak pada deskriptif statistik dari posttest

memberikan peningkatan lso/o dan 13% dan pretestnya. pada uji T
diperoleh 0,0005 dan 0,007 yang lebih besar dari persentase kepercayaan

sebesar 0,05.
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B. Saran

1) Hasil survey penelitian ini, dapat digunakan oreh pengambil kebijakan
terutama oleh Depdiknas Kabupaten Malang sgar dapat ditindak lar{uti
pengembangan sarana-prasarana sekolah di daerahnya untuk dapat
ditingkatkan secara prioritas,

2) Ba$ peneliti selaqjutnya, kondisi daerah penelitian dapat ditindak lanjuti
melalui pertaryaan penelitian bagaimana prestasi daerah tersebut
dibandingka, dengan temuan kondisi daerarr pegunungan kabupaten
Malang yang terbagi rnenjadi 5 level?

3) untuk mendapat model pengembangan akses informasi pendidikan
didaerah Kabupaten Marang, perru diteriti untuk daerah pesisir dan daerah
perbatasan kota Marang. FIal tersebut karena Marang adalah daerah
pendidikan dan wisata yang terdiri dari daerah pegunungan dan pesisir.
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