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i ABSTRAK
Elmunsyah, H., dkk. ,2010. Pengembangan lfiadel Perluasan dan Pemerataan Akses

Pendidikarl dalam Mensinergikan Kebijakdn Depdiknas pada Implementasi
. Program bSE. Usnlan Hibah Kompetisi Penelitian Sesuai Prioritas Nasional.

Kata Kunci r Perluasan dan pemerataan akses, BSE, Bl,itiP

Untuk menjawab amanah UUD'45 dimana sistem pendidikan nasional harus
mampu meqjamin pemerataan kesempatan pendidikan, maka Depdiknas dengan
trobosan visioner telah meluncurkan Buku Sekolah Elekfonik (BSE). Ada dua fasilitas
yang disediakan dalam website tersebut, yakni Download dan Baca Online. Masyarakat
luas dapat mengakses secara gratis buku dalam bentuk ek:ktronik atar ebook yang telah
dibeli hak ciptanya oleh Departemen Pendidikan Nzrsional Q)epdiknas) yang tel4fu
dinilai kelayakannya oleh B'adan Standar Nasional Pendidikan (BSM)).

Namun, bagaimana halnya dengan sekolah-sek,rlrrh pinggiran yang masih jauh
dari sentuhan intcrnet? Alih-alih koneksi intcrnct, pcrangkat kcirnputer saja nrasili
banyak yang belum memilikinya. Sekolah-sekolah pinggilan senucarn itutrah yang perlu
mendapatkan perhatian dan sutrsidi lebih optirnal untuk m;:ugatasi lebarrrya kcscrrjangan
desa-kota. Selain itu, wctrsitc BSti iuga bclunr didukung delrgan sr1fiwarc yang praktis
dan nlernudahkan bagi publik dalarn mcrtgakscsnya. I)roscs dov,nlortrl dan menrtraca
online-nya tergolong berat. Menggunakarr flush plu.1,c/', a,.scS terhadap tsSE cenderung
melelahkan dan memboroskan bandwith.

Melalui penelitian ini, akan dilakukan penelitian deskriptif dengan pendekatan
analisa kuantitatif, diharapkan dapat diperoleh pengernllangan model perluasan dan
pemerataau akses pendidikan bagi pelajar sckolah clasar diin menengah serta masyarakat
di daerah kabupaten yang jauh dari fasilitas akses inforr"rasi pendidikan. Pengembangan
ini berupa model nredia akses informasi dan modul-nrr:dul pembelajaran pengelolaan,
pengaksesan dan pengolahan informasi pendidikan.

Hasil penelitian antara lain menunjukkan bahwa (1) Survey menyatakan lirktor
kendala utama dalam pengenrbangan akses infrrrmasi pe;ndidikan bagi sekolah dasar
hinggn menengah di daerah pesisir Kabupaten Malang a.tla':ah supply listrik yang hampir
90b/o pemenuhan listrik dibawah standar; (2). Infolnrasi pro$am DEPDIKNAS,
khususnya tentang Buku Sekolah Elektronik bagi 5 kelonpok peserta diklat diketahui
bahwa 42%o "sangat tidak mengenal", 28yo'tidak inengenul", 2Ao/o "cukup mengenal",
1002 "mengenal" dan }Yo yang menyatakan "sangat mr:ngenal'ii (3) Diklat akses dan
pengolahan inforrnasi pendidikan dengan peserta dibagi 5 kelompok, diketahui bahwa
modul dan diklat memberikan kontribusi yang sangat signrfikan bagi kelompok sekolah
dasar dan masyarakat umum.
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BAB I    
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Ada keregangan antara dimensi formatif humanistis pendidikan dan dimensi 

teknis praktis yang dimiliki sekolah-sekolah di daerah untuk dapat memenuhi standar 

pendidikan nasional  agar diperoleh kompetensi yang diharapkan Depdiknas. 

Kemajuan teknologi ternyata lebih cepat dibanding kesiapan lembaga pendidikan 

dalam mencermati kurikulum, metode, sarana dan sebagainya yang dimilikinya agar 

menghasilkan orang-orang yang siap bersaing desa dengan kota apalagi pada era 

dunia global seperti sekarang ini. 

Pada pertengahan Agustus 2008, telah diluncurkan oleh Mendiknas buku-buku 

teks pelajaran yang  tersedia di situs Depdiknas yang diberi nama Situs Buku Sekolah 

Elektronik yang disingkat BSE atau e-Book. Jumlah seluruhnya saat itu ada empat 

ratus tujuh (407) judul buku dan direncanakan setiap tahunnya akan bertambah. Buku-

buku teks pelajaran BSE telah dinilai kelayakan pakainya oleh Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah ditetapkan sebagai buku  teks pelajaran yang 

memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran melalui Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 46 Tahun 2007, Permendiknas 

Nomor 12 Tahun 2008, Permendiknas Nomor 34 Tahun 2008, dan Permendiknas 

Nomor 41 Tahun 2008. Buku-buku teks pelajaran yang telah dimiliki hak ciptanya 

oleh Depdiknas ini dapat digandakan, dicetak, difotokopi, dialih mediakan, dan/atau 

diperdagangkan oleh perseorangan, kelompok  orang, dan/atau badan hukum dalam 

rangka menjamin akses dan harga buku yang terjangkau oleh masyarakat. Masyarakat 

dapat pula mengunduh (down load) langsung dari internet  di  website Depdiknas 

(http://bse.depdiknas.go. id), situs www.depdiknas.go.id, situs www.pusbuk.or.id dan 

www.sibi.or.id jika memiliki perangkat komputer yang tersambung dengan internet, 

serta menyimpan file buku teks pelajaran tersebut.   

Pada kenyataannya program masal buku murah ini sulit dijangkau oleh 

masyarakat pedesaan karena hampir tidak ada kontinuitas antara akses pendidikan 

yang banyak disediakan oleh depdiknas dan dapat dinikmati oleh siswa-siswa sekolah 

di daerah karena keterbatasan sarana-prasarana dan pengetahuan. Pertanyaan pertama 

yang langsung muncul adalah “bagaimana dunia pendidikan di daerah dapat 

kesempatan menikmati pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta 

relevansi dan efisiensi pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan 



tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan gkrbal, iika kesenjangan antara

akses pendidikan di daerah clengau perkotaau cr.rkup lella:".

Berdasarkan paparan diatas, faktor keterbatrrsan sarana dan prasarana

pendidikan cukup memberikan kontribusi yang cukt4l s gnifikan selain taktor-iaktor

lain berupa internal pengelolaan pendidikan, juga dipengaruhi oleh keterbatasan

ekonomi pemerintah daerah dan masyarakat yang ditand,ri dari junrlah dcsa tertinggal

serta incorne/kapita, PBB/kapita dan UMR yang masih relatif rendah.

Sehubungan hal tersebut maka perlunya program penelitian pemberdayaan siswa

sekolah dasar dan menengah di daerah tertinggal clalam mengakses informasi

pendidikan yang menunjang studi untuk mernicu kcterpaduan antara kebijakan

Depdiknas terutama pada implementasi BSE dengan l)emda agar dapat diperoleh

lulusan-lulusan tingkzit sekolah dasar sampai menen5;ah sesuai dengan harapan

stakeholders pendidikan. Model penelitian ini akan nremberi lasilitas akses dan

pelatihan di daerah kabupaten yang dipilih dengar, <riteria peserta anak didik

pelatihan sesuai dengan instrumen dalam penelitian ini.

B. Runrusan Masalah

Berdasarkan penRasalahan-permasalahan diatas. penclitiarr irri dapat dirunruskan

sebagai berikut:

1). Bagainrana metrgeurbangkatr model akses inlbnuasi )/arlg an.lan" dapat berkelan-

jutan dan terjangkau oleh pelajar-pelajar diclaerah p,:sisir Kabupaten Malang?

2). Bagainlana pcncntuan sanrpling pcnrilihan krkersi ,akscs inlilrmasi dan peserta

didik?

3). Bagairnana model pclatihan kcteranrpilun akses in{ornursi yltrg lcpat guna l'ragi

peserta clidik'/

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitiarr ini adalah perluasart dan pcnt:rat ran akscs pcndidikan bagi

para pelajar sekolah.dasar dan menengah untuk dapat ditcrapkan di berbagai ciaerah

kabupaten yang sulit mengakses infomtasi pendidikan. r\clapurr tujuan khususnya

adalah sebagai berikut:

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

berkelanjutan dan terjangkau oleh pelajar-pcla.iar cliclaerah pesisir Kabuparen

Malang
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tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, clan lrlobal. .iika kcseniangan antara

akses pendidikan di daerah clengan pcrkotaan cukup lcba:"'.

Berdasarkan paparan Ciatas, lirktor ketcrbltr.ran sarana r"lnn prasilriula

pcncliclikan cukup ntcnrbcrikatt korttribusi ylng cukuir s,{nililtan selain lirktor*taktor

lain trerupa intcrttal pcngcloluart pctriliclilirrtt" .iugl rlipcnglruhi olclr kctcrtlrtlsarr

ekonomi pemerintah daerah dan masyarakat yang ditancl,ri dari jumlah desa tertinggal

serta incomeikapita, PBB/kapita dan UMR 1,ang masih relatif renclah.

Sehubungan hal tersebut maka perlunya progl'anl penelitiarr pernberdayaan siswa

sekolah dasar dan menengah di daelah tertinggal c.erlam mengakses informasi

pendidikan yang menunjang studi untuk memicu kr:terpaduan antara kebijakan

Depdiknas terutama pada implementasi BSE dengan I'emda agar dapat diperoleh

lulusan-lulusan tingkat sekolah dasar sampai meneng;ah sesuai dengan harapan

stakeholders pendidikan. Model penelitian ini akan nremberi fusilitas akses dai

pelatihan di daerah kabupaten yang dipilih dengan kriteria peserta anak didik

pelatihan sesuai dengan instrumen dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahart-pennasalahan cliatas. pcnclitian ini dapat clirurnuskan

sebagai berikut:

1). Bagaimana mengernbahgkan model akses informasri ./ang anran, clapat berkelan-

jutan dan terjangkau oleh pclajar-pclajar clidaerah pcsisir Kabupaten Malang'/

2). Bagaimana penentuan sampling pemilihan lokasi akses infbrmasi dan peserta

didik?

3). Bagaimana model pelatihan keterarnpilan akses intbrrnasi yang tepat guna bagi

peserta didik?

-,

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah perluasan dan pemr:ral.aarr akses pendidikan bagi

para pelajar sekolah dasar dan menengah untuk dapat diterapkan di berbagai claerah

kabupaten yang sulit mengakses informasi pendidikan. Adapun tujuan khususnya

adalah sebagai berikut:

1). Dapat mengembangkan sarana dan prasarana akses itrftlrrnasi yang aman, clapat

berkelaniutan dan terintrgkau oleh pclirlirr-pcla.iar rllrlacrah pcsisir Klbupatcl

Mulurrg
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

.d Pengaturan diri dalam belajar kaitannya dengan Teknologi Informasi

pengaturan diri dalarn belajar digambarkan sebal;ai deraiat tingkatan siswa

yang secara metakognitif, secara motivasional, dan secara perilaku berperan aktif

dalam belajar siswa sencliri (Zimmerman, 1989). Siswa memiliki kemampuan

mengatur d1;i (self-regulated) menerapkan berbagai strategi kognitif dan metakognitif

untuk mencapai tujuan belajar, dan mereka mendekati tugas belajal dengan strategi

(Corno & Mandinach, 1983), Siswa iuga metrerarpkan s:tritegi utatrajctnen sutnber

daya sc,crti nrcrlilih atau nrcngutur aspcli lingkungan lisili trtrtuk ntcttclttkttttg bclaiar

mereka dan untuk mengatur werktu mereka secaril ct'ektil. S.'bagai tiunlxthan, tnereka

lebih mungkin melcari tenran setaya atau bantuan gurLr iika mcrcka trtettetnukatt'

kesulitarr belajar. Lebih clari itu, sisrva yatlg ntculiliki kt:mantpLlall rtrengattrr diri

dilaporkan mempunyai self-fficacy yangtinggi, dan hal yar.g positil adalah memiliki

motivasi intrinsik untuk belajar (Pintrieh & Garcia, l99i). Sebagtri pembandittg,

siswa yang kernampuan mengatur diri rendah tidak menggunakan strategi kognitif dan

metakognitif, atau pun mereka menggunakan strategi ittr pada saat rekan yang lain

menggunakan pengaturan diri pada tingkat tinggi.

Kaitan karakteristik pengatr.rrau cliri clalant belaiar rJan ltasil akumulatif dari

penerapgnnya pada diklat keterampilan akses inlbnuasi. Pcugaturau cliri dalam belajar

perlu dikembangkan pada individu yang belajar Teknologi Itrlormasi dan Komunikasi

(TIK) karena berkaitan dengan hakekat bagairnana rrertgakses in{brmasi untuk

memperkaya kajian materi yang dipelajari. Visi penggurlailtt'l'elarologi lntbmrasi dan

Komunikasi(Puskur, 2004), yaitu agar siswa clapat metrggunrlkatt pcraugkitt Teknologi

Informasi clan Komunikasi secara tepat dan optimal untuk rnendapatkan dan

memproses informasi dalanr kegiatan belajar, bekerja, dan rktitltas lainnya sehingga

siswa mampu berkreasi, mengembangkan sikap ;nisiatif, mengetnbangkan

kemampuan eksplorasi mandiri, dan mudah beradaptasi dertgan perkembangan yang

baru.

Sedangkan hakekat jika merujuk pada kurikulurr, 'teknologi Informasi dan

Komunikasi menurut Kurikulum TIK 2004 menyiapkan sir;wa agar dapat terlibat pada

perubahan yang pesat dalanr dunia kerja niaupun kegiatan laimya yallg mengalami

taporan Hibah Penelitian Sesuai Prioritas Nasional @2010 - Hakkun Ilntrrrrsy.rlt, dkk



penalilbahan dan perubahan dalam variasi pengsunaan teknologi. Siswa

menggunakan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mencari,

mengeksplorasi, menganalisis, dpn saling tukar ir,funnasi secara kreatif llalnun

bertanggungiawab. Siswa belajar bagaimana menggunaken Telarologi Informasi dan

Komunikasi agar dengan cepat mendapatkan ide dan pengalaman dari berbagai

kalangan masyarakat, komunitas, dan budaya. Penarr'bahan kemampuan karena

penggunaan Teknologi lnfbrmasi dan Komunikasi ak.an mengembangkan sikap

inisiatif dan kemampuan belajar mandiri, sehirrgga siswa dapat memutuskan dan

mempertimbangkan sendiri kapan dan climaua penggutta:tn Teknologi Infonnasi dart

Komunikasi secara tepat dan optimal,.termasuk apa implikasinya saat ini dan dimasa

yang akan datalg. Dengan hakekat seperti demikian, mnka pada pembelajaran TIK

perlu ditanamkan sikap dan kemampuan pengaturan diri dalam belajar'

Garnbaran di atas menunjukkan bahr.va pcugeutt'attgan pengaturan cliri dalam

belajar sangat diperlukan oleh siswa yang belajar l:nitndiri. T$tutan pemilikan

pengatural diri dalam belajar terlihat semakin tinggi derrgan pernanfaatan teknologi

informasi dalam pembelajaran. Kelebihan fl khususnya internet antara lain adalah

memberikan sejurnlah fasilitas, sumber belajar terkini, ,lan keleluasaan mengakses

yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Demikiarr |)ula pengaturan diri dalam

belajar menjadi lebih diperlukan oleh siswa yang menghadapi tugas mandiri, tugas

dalam bentuk pemecahan.masalah. Pada saat siswa lnt;nghadapi tugas-tugas tadi,

siswa dihadapkan pada sumber informasi yang melimpah yang mungkin sesuai atau

yang tidak sesuai dengan kebutuhan clan tujuan sisr.rri. yarrg bersangkutan. Pada

kondisi yang demikian siswa tersebut harus memiliki inisiatil'sendiri dan motivasi

intrinsik, menganalisis kebutuhan dan merumuskau tujuan, mernilih datr menerapkan

strategi penyelesaian masalah, memilih sumber belajar yang sesuai, serta

mengevaluasi diri terhadap performasinya

Untuk pengaturan diri dalam belajar, teori belajanrya mengadopsi perspektif

kognitif sosial. Zimrni:rman (1989) rnernperlihatkatt tttanfaat pelatihan siswa pada

penggunakan strategii self-regulatory lezrrning, self'-efficacy yang digambarkan

sebagai persepsi siswa sekitar kompetensi rnereka ,Jalam sebttah domain 1'ang

diberikan. Menurut perspektif kognitil'sosial, sebelum nrulai ltl'oses pelajaran yang

baru, keyakinarr self-efficacy siswa mempurlyai pengaruh pacla prestasi. dan setelah

pela.iarap selesai keyakinan selt'-efticacf ini akan berubrtlt terganttlllg pacla apakah

siswr llcrasa yakin nicrcka bisa nrelaksutttltittt tttglrs \i.l11g, tclirh tlia.iitrkan. Pitttriclt

Laporan Hibah Penelitian sesuai Prioritas Nasional @2010- llilkk{rn Ilrllunsyah, dkl.



BAB Iu.

METODI PENELITIAI{

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 1'arrg menggunakan pendekatan

analisa kuantiatif. penelitian ini berawal dari mendeskripsikan permasalahan Dinas

Pendidikan dalam melaksanakan kebijakan Program Wajib Belajar 9 tahun dan

sekolah menengah di Kabupaten Malang sebagai clar;ar mengembangkan model

perluasan dan pemerata1nakses informasi pendidikan disuatu sekolah yang dijadikan

sampling berdasarkan survey dan instrumen balikan .dari Diknas Kabupaten dan

sekolah-sekolah. Data-da6 penelitian bisa berupa I nilskah w&wancara, catatan

lapangan foto, video, dokumen pribadi, lnemo atattpritt dokumen resmi lairutya

lMaleong, l99O:3).

Teknik pengumpulan data digunakan untuk ffrelnperoleh data ptirner, yaitu

data yang diperoleh dari sumber-sumbernya yaitu dcnglln cara terjtur langsung ke

lapangan. Selanjutny a data tersebut akan digunakan untuk menentukan (1) penentuan

desa-dan sekolah yang digunakan sampling; (2) moclei perangkat akses informasi

pendidikan; (3) model pendekatan modul diklat yang digunakan; (4) model

pengernbangan Ahap ke 2. Penelitian lapangan ini mentakai teknik pengumpulan data

sebagai berikut:

a. Observasi dan Interview / wawancara,

b. Intrumen balikan yang dijadikan skorin6;

c. Dokumenasi

Insffumen penelitian kuesioner penentuan kelaikan sekolah sebagai pilctt

project meliputi data demografi responden, kondisi lislrik, siswa, g*, JT, salana

hardware, dan keluasaR akses internet. Penentuan pungetahuan pradiklat pada

masyarakat sekitar, dilakukan pada peserta Diklat dengan instumen penelitian

kuesioner yang meliputi pengetahuan penggunaan atau pemanfaatan komputer,

internet dan BSE. Data tentang penentuan kelaikan seknlah dan pengetahuan pradiklat

diungkap dengan Kuesioner menggunakan skala Lik,:rt dengan lima alternatif

jawaban yaitU "sangat Layak" = 5, "Layak" = 4, "Cuktrp Layak" : 3, 'Tidak LayAk"

=2,dan"Sangat Tidak Layak": 1..

bpor.n Hlbah Fenelltlan Sesuai Prlorltas Nasional @2010 - Hakkun Elmunsyah, dkli 23



Pengetahuan pra-diklat terdiri dari tiga variabel yaitu: pemanfaatan komputer

mtuk pembelajaran, pemanfaatan internet dan pemanfairtrn BSE untuk mendukung

hasil diklat dan implementasi BsE di masyarakat pesisrir Kabupaten Malang' Data

tsntang pengetahuan pra-diklat diungkap dengan Kuesioner menggunakan skala

Likert dengan lirna altematif jawaban yaitu Sangat Mengcnal (SM) = 5' Mengenal

(}o = 4, cukup Mengenal (cM) = 3, Tidak Mengenal (llM): 2, dan Sangat Tidak

Mengenal (STM): 1.

pada penelitian ahun pertama antara lain melakr,'kan validitasi dan realibitasi

instrumen. Dimana, sebelum instrumen angket digunakarr pada penelitian' yang se-

sungguhnya, maka perlu dilakukan uji eoba terlebih duhr. Hal ini bertujuan untuk

menetapkan butir mana yang sudah sesurti dengan ir'dilcator variabel yang telah

dijabarkan, dan butir mana yang belum serta perlu dipefuaiki sebelum digunakan

dalam pengambilan data di lapangan. Pelaksanaan uji oober instrurnen dilakukan pada

10 orang guru pada SMK dan 2 Sekolah Dasar, 2 Sekc'lah Menengah Pertama' 2

Sekolah Menengah Atas dan 2 Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki

tarakteristik relatif sama dengan populasi penelitian'

A. Validitas Soal Instrumen

validitas soal tes dilakukan dengan mengkorelasikan antar skor item instrumen,

temudian dilanjutkan mengorelasikan antara skor item rler,gan skor total faktor' Dari

bsil perhitungan korelasi akan didap[t suatu koefisien kolelasi yang digunakan untuk

mengukur tingkat tingkat validitas suatu item untuk mrtnentukan apakah suatu item

hyak digunakan atau tidak. Validitas yang akan diukur ,lalam penelitian ini adalah

vafidias isi dan validitas konstruk.

validitas isi adalah bila isi atau bahan yang diuji atau dites relevan dengan

kemampuan, pengetahi*n, p.ngulaman, atau latar belakirng orang Vang diuji' Uji

validitas isidilakukan t/engan meminta pertirnbangan da'ri 'lhli, yang dalam penelitian

ini dilakukan melalui konsultasi dengan tenaga ahli (TA)

Validitas konstnrk menekankan pada penyusunan intrtrumen secara kes.glwuhan

berdasarkan kejelasan definisi operasional yang terinci ullsur-unsurnya, dari variabel

yang diteliti. LJji validitas konstruk dilakukan dengan rr.ii korelasi procluct trt()nlen

Peanson, yaitu akan diuji huburgan antara skor setiap btLtir pertanyaan rlengan skor

totalnya. Instrumen dikatakan memiliki validitas konstru' jika r 5;1'"u'* ) t tut"t otaLl

ltgoran tlibah Penelitian sesuai Prloritas Nasional @201o - llitkkutt I lttturrsy;tll, dkl
'24
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Bab IV 

Hasil Penelitian 

 

1. Hasil Survey 

Tabel 1. Hasil Survey Penentuan Pilot Project Sekolah  Akses Informasi Pendidikan   

Soal‐1 Soal‐2 Soal‐3 Soal‐4 Soal‐5 Soal‐6 Soal‐7 Soal‐8 Soal‐9 Soal‐10 BT

  Dampit 3.08 "Layak dikembangkan"
1 SMK PGRI  (Jl. Malowati 1) 2 3 4 3 2 4 1 5 4 3 3.10 "Layak dikembangkan"
2 SMAN‐1 (Jl. Gunung Jati 1138) 4 5 2 4 4 5 5 5 4 4 4.20 Sangat layak dikembangkan
3 Mts W. Hasyim (Jl. Raya Patuksari) 1 2 4 1 2 2 1 5 4 2 2.40 "Cukup Layak dikembangkan"
4 SMPN‐1 (Jl. Gunung Jati 33) 4 5 4 5 5 5 5 1 4 4 4.20 Sangat layak dikembangkan
5 SMP PGRI (Jl. Mamenang 4‐5) 1 2 5 3 2 4 4 5 5 3 3.40 "Layak dikembangkan"
6 SMP Diponegoro (Jl. Semeru 7) 3 4 5 3 2 5 5 3 5 2 3.70 "Layak dikembangkan"
7 SDN‐1 (Jl. Majang tengah) 1 2 2 3 2 2 2 1 3 1 1.90 "Tidak Layak dikembangkan"
8 SDN‐1 Pamotan(Jl. A Yani 169) 1 3 4 4 2 1 1 1 3 3 2.30 "Cukup Layak dikembangkan"
9 SDN‐03 (Semeru Selatan 15) 1 3 5 3 2 1 1 1 5 3 2.50 "Cukup Layak dikembangkan"
  Tumpang 2.84 "Cukup Layak dikembangkan"
1 SMK Kosgoro 3 (Jl. R. Bokor 290) 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3.90 "Layak dikembangkan"
2 SMAN‐1 (Jl. Kamboja 10) 4 4 4 5 4 5 5 5 5 3 4.40 "Sangat Layak dikembangkan"
3 MtsN Tumpang (Ds. Pandangajeng) 2 3 3 4 2 5 5 1 1 2 2.80 "Cukup layak dikembangkan"
4 SMPK Wignya Mandala (Raya 290)  1 2 5 3 2 2 1 1 5 3 2.50 "Cukup layak dikembangkan"
5 SDN 02 (Jl. Wisnuwardhana 49) 2 3 5 4 2 1 1 1 5 2 2.60 "Cukup Layak dikembangkan"
6 SD Malangsuko (Desa malangsuko) 1 3 4 1 2 1 1 1 5 1 2.00 "Tidak Layak dikembangkan"
7 SDN‐01 (Desa Pandanajeng) 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1.40 "Tidak Layak dikembangkan"
8 SD Kanisius Krogogawanan (Ds Sawangan) 2 3 5 4 2 1 4 3 5 2 3.10 "Layak dikembangkan"
9

Ngajum 2.43 "Cukup Layak dikembangkan"
1 SMK Riyadul Qur'an (Jl. Sanan) 4 3 5 4 2 4 4 1 3 2 3.20 "Layak dikembangkan"
2 SMAI Soerjo Alam (Sembon‐Durenan) 2 2 5 1 2 4 1 1 1 2 2.10 "Cukup Layak dikembangkan"
3 SMPN‐1 (JL. Jatisari 33) 4 5 5 5 2 5 5 1 5 4 4.10 Sangat layak dikembangkan
4 SMP PGRI (Jl. A. Yani) 1 2 4 3 3 3 1 1 5 4 2.70 "Cukup Layak dikembangkan"
5 SDN‐1 (Jl. Achmad Yani 14) 2 3 5 4 2 1 1 2 5 1 2.60 "Cukup Layak dikembangkan"
6 SDN‐3 Badaban (Jl. Johar) 1 3 4 1 2 1 1 2 1 1 1.70 "Tidak Layak dikembangkan"
7 SDN‐3 Ngasem (Jl. Sanan) 1 1 2 3 1 1 1 3 3 1 1.70 "Tidak Layak dikembangkan"
8 SDN‐1 Babatan (Ds. Kapurono) 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1.30 "Tidak Layak dikembangkan"
9

Pujon 2.75 "Cukup Layak dikembangkan"
1 SMKN‐1 Pujon (Jl. Abd. Manan 14) 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4.80 Sangat layak dikembangkan
2 SMAI ‐1 ( Jl. Abd. Manan 13) 2 3 4 1 1 4 1 1 5 2 2.40 "Cukup Layak dikembangkan"
3 Mts TMI (Jl. Masjid 1) 2 2 4 3 2 4 4 3 4 3 3.10 "Layak dikembangkan"
4 SMPN‐1 (Jl. Pondok Asri 83) 3 4 5 3 2 5 5 3 4 2 3.60 "Layak dikembangkan"
5 SMP PGRI (Jl. Raya Kedung Rejo) 1 2 2 3 2 2 2 1 3 1 1.90 "Tidak Layak dikembangkan"
6 SDN Pujon Lor (Jl. Maron) 1 3 4 4 2 1 1 1 3 3 2.30 "Cukup Layak dikembangkan"
7 SDN Pandesari 01 (Jl. Beringin 86) 2 3 4 2 2 1 2 1 1 1 1.90 "Tidak Layak dikembangkan"
8 SDN Bendosari 01 (Jl. Raya Tretes) 1 2 2 3 2 1 2 3 3 1 2.00 "Tidak Layak dikembangkan"
9 0

Internet
Resp. Daerah dan Nama Sekolah

Listrik Keamanan
Keterangan

 
 

Berdasarkan Tabel 1 diatas, dengan total nilai kuisioner dibagi dengan jumlah 

pertanyaan dijadikan sebagai pembagi tingkatan untuk dijadikan dasar sebagai pilot 

project model sekolah pengembangan akses informasi pendidikan. Adapun range 

tingkatan adalah sebagai berikut: 

1 =  Range Skor: 0,1 s/d 1,0 = "Sangat tidak layak dikembangkan" 

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

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

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

5 =  Range Skor: 4,1 s/d 5,0 = "Sangat layak dikembangkan" 
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Tabel. 2. Resume Statistik Deskriptif  Hasil Survey 

 
N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Kurtosis 

 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error 

Rata-rata 
33 3.50 1.30 4.80 2.7818 .92752 -.673 .798 

Valid N 
(listwise) 33        

 
Tabel 3. Resume ke 2, Statistik Deskriptif Hasil Survey 
N Valid 33 

Missing 0 
Mean 2.7818 
Median 2.6000 
Mode 1.90a 
Std. Deviation .92752 
Variance .860 
Skewness .477 
Std. Error of Skewness .409 
Minimum 1.30 
Maximum 4.80 
Percentiles 25 2.0000 

50 2.6000 
75 3.5000 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 

 
Gambar 1. Histogram dan Kurva Normal Skor Rata-rata Vs Frekuensi 

 



BabV.

Hasil Analisis

A. Analisis Hasil Survey

Langkah pertama dari penelitian ini adalah rtur:vey, kegiatan ini merupakan

langkah yang penting untuk menjamin keberlanjutan program sosialisasi program

BSE di daeiah pegunungan kabupaten Malang. Berrlasarkan kajian penelitian dari

TINESCO tahun 2005 tentang pendidikan yang bermuru, seperti:

"Education must help leaners live their lives v,itlt greather conrpetence anrl

greather confidence. It will only do this if it is c,f gootl quality * tvhere the

learning process is positive and helpful, and yvherc rt:ctl leqrning takes place,,

"Learner quickly reach to the quality oJ'education. l,oth adrths, and chilclren ancl

their parents. Where the quality of schooling is high. For example, parents are

motivated not only to send their children ta school, but also to keep them there,'.

I{asil studi dari Baqk Dunia pada tahun t2000 teldapat 150 negara

menunjukkan bahwa kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh ernpat laktor
utama yaitu (1) irutovation and creolivity 45o/o, (2) ne,tuctrking 25 %, (3) technologt

20Yo, and (4) natural resources 1O%o (Ian,20A4). Tiga laktor peftama liasil studi

tersebut menernpatkan sumberdaya manusia sebagai ltrkror yailg sangat strategis. Hal

tersebut mengartikan bahwa kedepan tuntutan dan kebutuhan utar,a adalah

mengernbangkan surnberdaya manusia yang rn:ntiliki kemampuan <ialam

mengembangkan kreiitivitas clan inovasi serta kenrampuan clalam membangun

jaringan kerjasama, ltreatif dan invatif mengembrnghan clan mendayagunakan

teknologi, serta sekaligus kemarnpuan dalam mengelolrr clan mengernbangkan potensi

sumberdaya yzlrlg dimiliki.

Beberapa aspek agar sistcm tckrrologi irrlirrrrrl:ii rlal;at lrcrialan clcpgap baik

maka perlu dikaji inliastruktur penunjang yang diperluharr berupa (1) daya listLik" (2)

komputer dan (3) akses internet serta sistern keamapal sekola6. Selai, itu perlu di
dokumentasikarr kondisi yang urenunjang kcberaclaarr infi'aslruktur tersebut uutuk
kegiatan akses inlbnnasi pendidikan ini berupa (l) run,r.rh rluricl. (2) kualitas cl.n
kuantitas guru lCT, (3) komunitas antar sehoiah, (4 r tirsilitas iutemet cii sekitar

sekolah, dan (5) perangkat lainnl,a cli sekolah tcrscbut.

laporan llibah p{lr1(.liti,llr So.,u,ti f)riotit,}5 lrl,r:ion,rl (r2OlO .. ll.rkLtrn i lrrrrIrry,tlr Llll, lr.l i
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• 1 =  Range Skor: 1 s/d 1,0 = "Sangat tidak layak dikembangkan" 

• 2 =  Range Skor: 1,1 s/d 2,0 = "Tidak layak dikembangkan" 

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

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

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

 

Daerah Dampit, diketahui bahwa di daerah tersebut tidak ada sekolah yang 

memenuhi kriteria "Sangat tidak layak dikembangkan". Namun, diketahui dari 

sampling sekolah di daerah ini di peroleh 11,11% "Tidak layak dikembangkan", 

sebesar 33,33% adalah "Cukup Layak dikembangkan" dan " Layak dikembangkan", 

serta ada 2 sekolah atau sebesar 22,22% yang dapat dikategorikan "Sangat layak 

dikembangkan" 

Daerah Tumpang, di daerah ini juga tidak ada sekolah yang memenuhi kriteria 

"Sangat tidak layak dikembangkan" dan 1 sekolah atau sebesar 12,50% dengan skor 

4,40 yang dikategorikan "Sangat layak dikembangkan". Namun, diketahui juga dari 

sampling sekolah di daerah ini di peroleh 25% "Tidak layak dikembangkan" dan 

"Layak dikembangkan", serta ada 3 sekolah atau sebesar 37,50% yang dapat " Cukup 

layak dikembangkan".  

Daerah Ngajum, tidak ada sekolah yang memenuhi kriteria "Sangat tidak 

layak dikembangkan". Namun, diketahui dari sampling sekolah di daerah ini di 

peroleh 37,50%  atau masing-masing 3 sekolah yang berkategori "Tidak layak 

dikembangkan" dan "Cukup Layak dikembangkan", serta ada masing-masing 1 

sekolah atau sebesar 12,50% yang dapat dikategorikan " Layak dikembangkan"dan 

"Sangat layak dikembangkan" 

Seperti halnya di daerah Dampit, Tumpang dan Ngajum, Daerah Pujon, 

diketahui juga tidak ada sekolah yang memenuhi kriteria "Sangat tidak layak 

dikembangkan" dan yang dikategorikan "tidak layak dikembangkan" ada 3 sekolah 

atau sebesar 37,50%. Namun, diketahui dari sampling sekolah di daerah ini di peroleh 

25% "Tidak layak dikembangkan" dan "Cukup Layak dikembangkan", serta ada 1 

sekolah atau sebesar 12,50% yang dapat " Sangat layak dikembangkan". 

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

yang layak di jadikan pilot project dalam model pengembangan akses informasi 

pendidikan di daerah pegunungan Kabupaten Malang adalah SMKN-1 Pujon. Pada 



BAI} VI

Kesimpulan dan Sarart

A. Kesimpulan

1) Pada hasil survey daerah pesisir Kabupaten Nialang diketahui bahwa tidak

ada sekolah yang memenuhi kiteria "Sangat tidak la1'ak dikembangkan",

dengan range skor 0 s/d 5, secara keseluruhan rlaerah yang tersurvey berada

pada skor 2,78 yang menjelaskan berada ditin5;kat ke.3 yaitu "eukup layak

dikembangkan". Hasil tersebut secara rata-rata, sekolah di claerah pesisir

Kabupaten Malang sangat memungkinkan untuk ditingkatkan atau

dikembangkan sarana-prasarananya sebagai media meningkatkan akses

intbnnasi pe:ndidikan yang disediakan oleh Deprliknas.

l

-Z) Faktor kendala utama dalam pengembangar ,rkses infbrmasi pendidikan

' bagi sekolahi dasar hingga rnenengah di daeralr pesisir Kabr"rpalen Malang

adalah supply listrik yang hanrpir90%' pcrncrtulran listrik tiibawah stanclar.

3) Adanya kontribusi dari program link to intet:net via operator HP yang

memberi pilihan solusi koneksi secara elbktil' clan praktis bagi lembaga

pendidikan didaerah pesisir, terutama di daelah Donomulyo Kabupaten

Malang.

4) Informasi program DEPDIKNAS, khusus.rya tentang Buku Sekolah

Elektlonik bagi 5 kelornpok peserta diklat diketahui bahwa 42Yo "sangat

tidak niengerlirl", 28% 'tidal( n'rcngcnill"" 209; "cukup titcngcuul". 10%

"r'ncrtgcnal" clart 0%, yang lllcllylttakutt "sllllgllt ttrcltgctut[". r

5) Berdasarkan ['ost l-loc lt4ultiplc ('ortrlturi.ron rlcrri;an nlctodc Bonfi:rroni dau

Scheffe, Pengetahuan BSE sangat dipengaruhi oleh pcngetahuan komputer

dan pengetahuan internet setidaknya di 5 kelorlpok peserta dililat dari

Sekolali dasar, Sekolah Mertengnlt I)crtantl. Sckohh Mcncngah Atas,

Sekolah Mcnengah Ke.iuruan datr Mnsyarukat l lrrrunr.

6) Keberhasilan pelaksattaatr c'liklat ul^'scs ,.larr lrcrlgclolaan iutirrntasi

pendidikan, ttanrpak pacla adanya pcningkatan yiurg cukult posit.il'clari rata

1:*'

Hibah Penelitian Sesuai Prioritas Nasional @2010 - Hakkun Elrnunsyah, dkk 56



nilai PostTest dibandingkan PreTest Diklrt. dirnana hal ini menandakan

adanya kontribusi yang cukup baik bagi l,.eJirna kelornpok peserta diklat

tersebut.

B. Saran

l) Hasil survey penelitian ini, dapat digunakan oleh pengambil kebijakan

terutama oleh Depdiknas Kabupaten Malang agar dapat ditindak lanjuti

pengembangan sarana-prasarana sekolah di claerahnya untuk dapat

ditingkatkan secara prioritas.

Bagi peneliti selanjutnya, kondisi daerah pcnelitian dapat ditindak lanjuti

melalui pertanyaan penelitian bagaimana prestasi daerr,h tersebut

dibandingkan dengan temuan kondisi daer:alt pegunungan dan pesisir

kabupaten Malang yang terbagi menjadi 5 level?

Untuk menda1,41 model pengembangan akses inlbrmasi pendidikan didaerah
I

Kabupaten Matlang, perlu diteliti untuk daerah-<la,:rah perbatasan kota Malang.

Hal tersebut mengingat Malang Raya adalah daerah pendidikan dan wisata

yang terdiri dari daerah pegunungan dan pesir;ir dengan posisi kota Malang

berada ditengah.

2)

3)
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