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ABSTRACT—BYOD stands for Bring Your Own Device (Bring
Your Own Device), BYOD also promises few benefits other
than to reduce IT costs and improve productivity and
employee satisfaction. This research was conducted in
STMIK Nusa Mandiri and AMIK BSI Sukabumi for Private
Higher Education (PTS) that is considered to represent the
private college and graduate-level 3 Diploma (S1), where
PTS has started to implement a paperless and allows
students to use laptop / netbook / tablet during his lectures.
The model for this research using SWOT analysis of the
results of VDC Research. The purpose of this study was to
prove the hypothesis BYOD significant effect on the learning
system.
Keywords: BYOD, learning, Students.
INSTANT—BYOD singkatan dari Bawa Perangkat Anda
Sendiri (Bawa Perangkat Sendiri), BYOD juga menjanjikan
beberapa manfaat selain untuk mengurangi biaya TI dan
meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan.
Penelitian ini dilakukan di STMIK Nusa Mandiri dan AMIK
BSI Sukabumi karena Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
tersebut yang dianggap mewakili perguruan tinggi swasta
dan sarjana tingkat Diploma 3 (S1), di mana PTS telah
mulai menerapkan paperless dan memungkinkan siswa
untuk menggunakan laptop / netbook / tablet pada saat
kuliah. Model untuk penelitian ini menggunakan analisis
SWOT dari hasil VDC Research. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk membuktikan hipotesis BYOD berpengaruh
signifikan pada sistem pembelajaran.
Kata kunci: BYOD, belajar, Mahasiswa.

PENDAHULUAN
BYOD adalah kepanjangan dari Bring Your Own
Device, menurut CoIT banyak orang lebih suka
menggunakan istilah "Konsumerisasi TI". BYOD lebih dari
sekedar email, IM pesan suara, dan teks (Logicalis, 2014).
Konsumerisasi IT adalah konsep mengubah ruang kerja,
perusahaan dengan memperluas gagasan untuk dapat
bekerja dimana saja setiap waktu mengunakan perangkat
mereka sendiri (DeWitt , 2012). BYOD saat ini sudah
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menjadi hal lumrah digunakan di bidang bisnis dan mulai
merambah bidang pendidikan, menurut survey CISCO
menyatakan bahwa 75% karyawan dalam high-growth
market(Brazil, India, Malaysia, Uni Emirat Arab, Singapura,
Afrika Selatan) (Halstead, 2012) atau negara berkembang
menunjukkan sikap yang lebih fleksibel untuk jam kerja
dan 79% percaya bahwa konektivitas yang stabil saat
bekerja
menggunakan
aplikasi
dari
organisasi
memungkinkan mereka untuk melakukan pekerjaan
mereka dengan lebih baik.
BYOD pada sektor bisnis;
BYOD menjanjikan manfaat ganda sekaligus menekan
biaya TI sekaligus meningkatkan produktivitas dan
kepuasan karyawan (DeWitt , 2012). Berdasarkan hasil
survey yang dilakukan oleh CISCO pada 205 respoden di
London dan diantaranya bergelut di pendidikan tinggi,
51%-nya menyatakan BYOD dan perangkat pribadi
jumlahnya melebihi jumlah perangkat yang dimiliki oleh
organisasi; dari sisi efisiensi 65% responden menyatakan
bahwa efesiensi dan penghematan biaya merupakan hal
krusial yang dihadapi oleh perusahaan terutama pada
bagian IT. Dilihat di sektor publik diperoleh hasil 55%
BYOD merupakan bagian dari strategi bisnis dan (Writer,
2013) IT . Didukung Forrester Research dikatakan di tahun
2016, setidaknya 350 miliar pegawai yang menggunakan
”smartphone‘ dan 200 milyar membawa perangkatnya
sendiri. BYOD menyediakan fexibility bahwa karyawan
berusaha untuk merespon langsung permintaan bekerja di
luar jam kerja, sehingga dapat menekan biaya total
kepemilikan (infrastruktur IT organisasi) dalam jangka
panjang (Halsted, 2012) .
BYOD dalam sektor Pendidikan. Dikutip dari hasil
survey yang dilakukan pleh staff writer (Writer, 2012),
BYOD pada sektor pendidikan; Saat ini, banyak sekolah
yang mengalihkan fokus mereka yang sebelumnya
melarang penggunaan perangkat bergerak di kampus,
mengizinkannya/BYOD sebagai cara untuk meningkatkan
pengajaran dan pembelajaran, meningkatkan keterlibatan
siswa, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan
produktivitas(Cisco, 2012). BYOD dapat membuat
perubahan positif terhadap praktik pembelajaran pengajar.
Pengajar tidak hanya berbicara tentang pendidikan,
Pengajar melakukan riset, menemukan video pendek
tentang hal yang berhubungan dengan pembelajaran, dan
Pengajar berlatih melek media dengan memperdebatkan
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beberapa informasi yang ditemukan dan fokus pada hal itu.
Sering kali, pengajar harus meminta bantuan siswa tentang
cara terbaik untuk menggunakan teknologi karena sangat
sering mereka tahu lebih dari yang pengajar lakukan dan
pengajar tidak perlu malu akan hal itu. Pengajar sebaiknya
membuat rencana yang tepat sebelum mendorong siswa
untuk membawa perangkat mereka sendiri. Dengan
anggaran ketat, banyak sekolah yang berharap untuk
membawa teknologi ke dalam kelas tanpa harus
mengeluarkan dana untuk pengadaan perangkat untuk
setiap siswanya. BYOD memungkinkan siswa untuk
membawa laptop, tablet, dan smartphone dari rumah dan
menggunakannya di dalam kelas dan berbagi pakai dengan
siswa lain.
Beberapa pengajar yang menggunakan teknologi
untuk polling, ada yang mencari visual atau teknik seni,
orang lain bahkan mengambil gambar dari tugas dan
catatan bukannya menuliskannya. BYOD membutuhkan
lebih dari sekedar perubahan kebijakan teknologi dan
kadang-kadang bisa berarti merombak kurikulum dan
memerlukan dana khusus guna pelatihan pengajar,
meskipun itu tidak membantu siswa membuat pengalaman
belajar yang lebih pribadi dan mengesankan. Siswa dapat
mengakses bahan terbatas melalui jaringan WIFI, teknologi
memang dapat menyebabkan gangguan (pengalih
perhatian) di dalam kelas.
Program BYOD tidak hanya cara yang bagus untuk
membawa teknologi ke dalam kelas, mereka juga dapat
menyimpan jutaan yang dapat digunakan untuk programprogram sekolah dan jasa penting.perdebatan yang
berusaha untuk menghentikan penggunaan telepon seluler
di sekolah malah memutuskan untuk mengintegrasikan
ponsel ke dalam rencana pelajaran. Pengajar dan
administrator dapat menggunakan beberapa cara kreatif
dan menyenangkan untuk menggunakan ponsel, mulai dari
membuat acara kuis yang memungkinkan untuk siswa
pemalu untuk bertanya.
Langkah itu baik ukuran hemat biaya dan cara
untuk memungkinkan lebih banyak fleksibilitas untuk
belajar di kelas. Hasilnya telah menakjubkan. Tidak hanya
anak-anak lebih tertarik untuk belajar, nilai ujian mereka
meningkat, terutama di matematika. membantu mereka
untuk menjadi berprestasi lebih tinggi. mendorong siswa
untuk memimpin, mengundang mereka untuk membuat
video yang menunjukkan penggunaan yang dapat diterima
dan tidak dapat diterima dari ponsel pribadi dan
komputer. Teknologi tambahan dapat dengan mudah
diintegrasikan ke dalam kurikulum dan bahwa hal itu akan
lebih mudah bagi siswa untuk mengakses informasi yang
mereka kemudian dapat diterapkan untuk memecahkan
masalah di dalam kelas. Komiter sekolah sebaiknya
mengadakan forum untuk orang tua sebelum tahun ajaran
baru agar orang tua bisa bertanya dan mendapatkan
jawaban untuk setiap pertanyaan yang mungkin mereka
miliki berkaitan dengan BYOD ini (Writer, 2012).
Peneliti sebelumnya (DeWitt , 2012)melakukan
penelitian mengenai kesiapan sekolah terhadap tren siswa
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membawa perangkat berjalannya ke sekolah (BYOD),
tetapi belum menguji pengaruh BYOD terhadap Sistem
Pembelajaran. Penelitian ini dilakukan ke Perguruan
Tinggi Swasta (PTS) yang dinilai dapat menjadi wakil
Perguruan tinggi swasta jenjang Diploma 3 dan sarjana
(S1), dimana PTS tersebut sudah mulai menerapkan
paperless dan telah mengijinkan serta mengizinkan
mahasiswa untuk menggunakan laptop/netbook/tablet
pada saat perkuliahan.

BAHAN DAN METODE
Teknik Sampling
Dalam
statistik
dan
metodologi
survei,
pengambilan sampel berkaitan dengan pemilihan subset
dari individu dari dalam populasi statistik untuk
memperkirakan karakteristik dari seluruh penduduk. Dua
keuntungan dari pengambilan sampel adalah bahwa biaya
yang lebih rendah dan pengumpulan data lebih cepat.
Accidental sampling (kadang-kadang dikenal sebagai
pengambilan sampel ambil) adalah jenis nonprobabilitas
sampling yang melibatkan sampel yang diambil dari bagian
responden yang dekat dengan peneliti. Artinya, populasi
dipilih karena sudah tersedia (Wikipedia, 2016) Berikut
beberapa pedoman sederhana dalam menentukan ukuran
minimal sampel dalam penelitian. Jika jumlah populasi
sulit diprediksi, maka perhitungan ukuran minimal sampel
dengan pendekatan sebagai berikut:
Dimana

(

)

= asumsi interval

kepercayaan sampel terhadap populasi.
Jika proporsi populasi dan sampel yang akan diriset
diketahui, maka digunakan rumus:
..........................................(1)

dimana
n = jumlah sampel
p = perkiraan proporsi populasi (jika tidak iketahui ambil p
= 0.5)
q =1- p

⁄

= nilai standar (distribusi normal) untuk interval

kepercayaan yang ditetapkan.
e = error sampling (estimasi yang dapat diterima)
Pendekatan rumus tanpa diketahui proporsi populasi yang
tidak berhingga, pendekatan yang digunakan p = q = 0.5[7].
Skala Linkert
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Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang
umum digunakan dalam kuesioner, dan merupakan skala
yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei.
Nama skala ini diambil dari nama Rensis Likert, yang
menerbitkan
suatu
laporan
yang
menjelaskan
penggunaannya. Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam
skala Likert, responden menentukan tingkat persetujuan
mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah
satu dari pilihan yang tersedia. Biasanya disediakan lima
pilihan skala dengan format seperti:
1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju
3. Netral
4. Setuju
5. Sangat setuju
Selain pilihan dengan lima skala seperti contoh di atas,
kadang digunakan juga skala dengan tujuh atau sembilan
tingkat. Suatu studi empiris menemukan bahwa beberapa
karakteristik statistik hasil kuesioner dengan berbagai
jumlah pilihan tersebut ternyata sangat mirip. Skala Likert
merupakan metode skala bipolar yang mengukur baik
tanggapan positif ataupun negative terhadap suatu
pernyataan. Empat skala pilihan juga kadang digunakan
untuk kuesioner skala Likert yang memaksa orang memilih
salah satu kutub karena pilihan "netral" tak tersedia
(Wikipedia, Skala Likert, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis SWOT BYOD
BYOD mengarah kepada pemanfaatan jaringan yang
tidak terbatas seperti yang tergambar pada gambar 1
Beyond BYOD.

Sumber : VDC Research (2012)
Gambar 1 Beyond BYOD
BYOD pasti bisa berubah menjadi mimpi buruk untuk IT
jika tidak ditangani dengan benar (Writers, 2012)salah
satu masalah terbesar dengan BYOD di bidang pendidikan,
mengelola berbagai platform teknologi yang berbeda
dengan infrastruktur yang tepat dan bandwidth ditempat,
siswa perlu sedikit dukungan untuk memulai dan
pembiasaan. menetapkan tujuan mereka untuk program
dan membatasi kebebasan dan berbagai perangkat di kelas
maupun
melalui
kebijakan
penggunaan
yang
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diperbolehkan. Siswa hanya dapat menggunakan
perangkat pada saat yang disetujui oleh pengajar dan tidak
dapat menggunakan waktu kelas untuk memecahkan
masalah teknologi.
Strengths
1. Menekan biaya Hardware dan ROI (Return On
Invesment)
2. Menghemat biaya Lisensi Hak Intelektual
3. Perangkat Lunak
4. On-the-go connectivity untuk tenaga kerja yang lugas
dan gesit
5. Tenaga kerja di masa yang akan datang (Generasi
“Y“dan dilengkapi dengan teknologi cerdas)
Weakness
1. Integrasi sistem dan tantangan interoperabilitas
2. Keprihatinan dan kebiasaan penggunan/gaya kerja
3. Pemberdayaan perangkat Mobile membutuhkan
tambahan keamanan/kebijakan
4. Sindrom “Kemilau perangkat baru“ memberikan
tekanan ke orangtua terhadap harapan dari siswa
Opportunities
1. Perangkat promosi mobile lebih IT friendly,
membuka peluang yang sangat besar untuk
pengembangan aplikasi mobile secara custom.
2. Dengan Mobile membawa kesempatan bagi
peningkatan kerjasama dan perencanaan
3. Dengan memanfaatkan akses yang lebih besar ke
data
perusahaan
melalui
platform
mobile
keseimbangan antara pekerjaan/kehidupan pribadi
dapat ditingkatkan
Threats
1. Resiko keamanan meningkat (kebocoran data,
malware, penyalahgunaan terhadap ketersediaan
sumber daya dan layanan)
2. Batas antara Kerja“ dan Pribadi“ akan menjadi samar
dan berdampak pada produktivitas sehingga
berpotensial mengarah ke lembah kehancuran“
3. Resiko finansial dikarenakan akses tidak sah
terhadap sumber daya (data) perusahaan.
Penelitian ini dilakukan ke Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
di Kota Sukabumi, dimana tingkat kompetisi PT sukabumi
merupakan salah-satu kota dengan luas wilayah terkecil di
Jawa Barat, dengan luas total 52.46 km persegi (Wikipedia,
Kota Sukabum, 2016) sehingga tingkat persaingannya
cukup tinggi, dari PTS yang ada terpilih dua, yaitu AMIK —
BSI Sukabumi“ dan STMIK —Nusa Mandiri Sukabumi“
dikarenakan AMIK —BSI Sukabumi“ Akademi terbesar
serta memiliki jaringan terluas di Indonesia yang dinilai
dapat menjadi wakil Perguruan tinggi swasta jenjang
Diploma 3 serta STMIK —Nusa Mandiri Sukabumi“sebagai
perwakilan PTS jenjang S1, sudah mulai mengarah ke
"green Campus"~ paperless dan telah mengijinkan dan
mengarahkan
mahasiswa
untuk
memiliki
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laptop/netbook/tablet serta menggunakannya pada saat
perkuliahan.
Data yang diambil menggunakan teknik sampling dengan
jumlah responden 70 orang mahasiswa dan/atau
mahasiswa. 96.6% menyatakan setuju, mereka sudah
menggunakan dan memanfaatkan perangkat mobile di
dalam dan di luar ruang kelas; Senang mengunakan
menggunakan perangkat mobile untuk membantu
mengerjakan tugas. 91.9% responden setuju, bahwa
dengan BYOD dapat meningkatkan animo belajar di luar
jam
pelajaran;
Perlunya
petunjuk
pelaksanaan
pembelajaran menggunakan perangkat mobile di kelas
didukung dengan 90.7% setuju. 87.8% responsen
menyatakan Sangat tidak setuju, waktu akses internet dan
coverage konektifitas jaringan yang dibatasi/terbatas;
Pengaktifan fitur penyaringan akses konten (blokir situs
didukung 71.9% responden dengan 89.6% menyatakan
sangat setuju, BYOD membantu pencarian solusi dari soal
atau tugas yang diberikan pengajar; mempercepat respon.
B. Pengolahan dan Pengujian Data
Evaluasi model pengukuran atau measurement (outer)
model.
Validitas konvergen (convergent validity).
Berikut disajikan hasil dari outer loading untuk
setiap indikator yang dimiliki oleh tiap-tiap variabel laten
eksogen dan endogen dalam model penelitian yang didapat
dari olah data outer loading menunjukan seluruh indikator
berpengaruh pada variable BYOD sesuai tabel 2 Outer
Loading atribut terhadap BYOD berikut:
Tabel 2 Outer Loading atribut terhadap BYOD
Atribut
BYOD
S
0.510
W
0.820
O
0.636
T
0.704
Sumber: Hasil analisis (2016)
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1.

AVE (average variance extracted)
Pengukuran validitas diskriminan maka digunakan
hasil output dari average value dan validasi diskriminan
diketahui ada satu variabel yang tidak valid yaitu BYOD =
0,458 dikarenakan variabel tersebut mempunyai nilai
dibawah 0,50 hal ini terjadi dikarenakan ada indikator
yang tidak valid secara convergent validity di dalam
variabel. Ini menandakan bahwa indikator yang tidak valid
di variabel BYOD) harus dibuang (Jogianto dan Abdillah,
2009).
2.

Cross Validation
Cross Validation digunakan untuk mencari indikator
dari variabel yang tidak valid dan tidak pengaruh terhadap
pembuktian hipotesis penelitian.
BYOD

Tabel 4. cross validation
Sistem Pembelajaran

S

0,510

0,142

W

0,820

0,548

O

0,636

0,342

T

0,704

0,295

Sumber: Hasil analisis (2016)
Dari tabel 4 diatas ada 3 variabel yang tidak valid yaitu S, O
dan T yang berpengaruh pada variable Sistem
Pembelajaran.
Berdasarkan
pertimbangan
dari
pengukuran Outer loading dan Cross loading maka
indikator yang akan di hilangkan adalah S, O dan T (sisa
W). Setelah dilakukan proses dropping indikator langkah
selanjutnya adalah menguji konstruk untuk dinyatakan
reliable.
3.

Pengujian variable endogen Sistem Pembelajaran
Dari hasil di atas semua indikator model muatan (loading)
yang lebih besar dari 0,50. Selanjutnya indikator-indikator
tersebut perlu tidak diuji lebih lanjut dan dipertahankan,
lihat tabel 3 Validitas konvergen.
Tabel 3 Validitas konvergen
Indikator
Muatan
Ket
S
0,510
Valid
W
0,820
Valid
O
0,636
Valid
T
0,704
Valid
IKM
1,000
Valid
Sumber: Hasil analisis (2016)

C. Validitas Diskriminan (discriminant validity)

Composite reliability
Konstruk dinyatakan reliabel jika nilai composite
reliability maupun nilai cronbach alpha diatas 0,70
(Jogianto dan Abdillah, 2009). Dari hasil pengujian
menunjukkan nilai composite reliability sebesar 0,767
dengan nilai composite reliability untuk semua konstruk
berada diatas 0,70 nilai tersebut berarti responden
konsisten dalam menjawab pertanyaan. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki
reliabilitas yang baik.
D. Pengujian hipotesis
Setelah melakukan pengujian validitas konvergen,
validitas diskriminan, dan reliabilitas, pengujian
selanjutnya yaitu pengujian terhadap hipotesis. Uji
signifikansi dilakukan dengan jalur T-Statistic.
Pada rule of thumbs PLS untuk tingkat keyakinan 95 persen
(alpha 5 persen), nilai T-table untuk hipotesis dua ekor
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(two-tail) adalah lebih dari 1,96 dan untuk hipotesis satu
ekor (one tailed) adalah lebih dari 1,64.

Tabel 5. Koefisien dan Jalur T-Statistic
Original
Sample

BYOD
sistem
Pembelaj
aran

0,548

Sample
Mean

0,544

STDEV

Standard
Error

T
Statistics

0,000

0,097

5,658

Sumber: Hasil analisis (2016)
Dalam pengujian hipotesis untuk model regresi,
derajat bebas atau df (degree of freedom) ditentukan
dengan rumus n – k. Dimana n = banyak observasi
sedangkan k = banyaknya variabel (bebas dan terikat).
df
=n–k
= 70 – 4 = 66
df
= 66 dan α = 5 % , maka T- table = 1,69.
Pengujian hipotesis 1 pada model struktural
menyatakan bahwa BYOD berpengaruh signifikan
terhadap Sistem Pembelajaran. Berdasarkan nilai Tstatistic konstruk adalah sebesar 5,658 ≥ 1,69,
menunjukan bahwa BYOD berpengaruh signifikan
terhadap Sistem Pembelajaran, maka dapat dinyatakan
bahwa hipotesis 1 didukung.
Berdasarkan
uji
hipotesis
diatas
maka
terbentuklah model akhir dari penelitian ini kemudian
dilakukan uji signifikansi lagi untuk membuktikan bahwa
semua variabel sudah signifikan sesuai dengan empat
hipotesis yang diterima yang tersaji pada gambar dibawah
ini.
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Gambar 2. Model Akhir Penelitian

KESIMPULAN
Bring Your Own Device (BYOD) memiliki pengaruh
terhadap pembelajaran mahasiswa. Terbukti melalui hasil
uji signifikansi pengujian setiap variable SWOT yang
digunakan untuk mengukur BYOD terhadap variable
Sistem pembelajaran dengan indicator sebesar 0,568 dan
variable BYOD dengan indikator Weakness, 0,820
membuktikan hipotesis BYOD berpengaruh signifikan
terhadap sistem pembelajaran .
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