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Pendahuluan 

Teknologi merupakan suatu kebutuhan menuju “innovative school” karena 

dengan penggunaan teknologi diharapkan adanya peningkatan mutu 

belajar/mengajar dan peningkatan produktivitas [1]. Hal tersebut merupakan 

kebutuhan yang menjadi dasar perlunya penerapan teknologi di sekolah. Dengan 

demikian, sekolah diharapkan mengalami perubahan-perubahan yang sesuai 

dengan tuntutan global tetapi tetap searah dengan visi dan misi yang dikorelasikan 

dengan kebutuhan sekolah dan daerah [2]. SMK Telekomunikasi Tunas Harapan 

merupakan salah satu sekolah yang memanfaatkan teknologi dalam proses 

pembelajaran. Salah satu program keahlian pada SMK Telekomunikasi Tunas 

Harapan adalah Multimedia (MM), dimana salah satu mata pelajaran yang harus 

ditempuh adalah Desain Grafis untuk kelas XI. Akan tetapi, berdasarkan hasil 

observasi, ditemukan bahwa ketersediaan alat praktek (perangkat komputer) belum 

mencapai yang ideal. Hal ini merupakan kendala untuk melakukan kegiatan 

praktikum. 

Kurangnya perangkat komputer menjadikan proses pembelajaran kurang 

efektif dan tidak berjalan sesuai rencana yang telah dibuat sebelumnya. Perangkat 

pendukung merupakan alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang 

memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. 

Perangkat pembelajaran merupakan pegangan bagi guru dan penunjang siswa 

dalam melaksanakan pembelajaran di kelas maupun di laboratorium [3]. Disisi lain, 

sebenarnya siswa memiliki perangkat pribadi di rumah yang sebenarnya dapat 

digunakan sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain, siswa dapat 

menggunakan perangkat pribadi mereka dalam proses pembelajaran. Hal ini 

dikenal dengan istilah BOYD. Bring Your Own Device merupakan metode dimana 

kita dapat mempergunakan perangkat pribadi kita sebagai penunjang pembelajaran 

di sekolah. Penggunaan perangkat pribadi (BYOD) merupakan sebuah kebijakan 

atau inisiatif yang diadopsi suatu institusi atau perusahaan, termasuk didalamnya 

institusi penyelenggara pendidikan, yang memungkinkan karyawan atau peserta 

didiknya (siswa) untuk membawa perangkat komputasi bergerak atau jinjing 

pribadi seperti laptop ke tempat kerja atau sekolah, serta menggunakannya untuk 
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melakukan pekerjaan perusahaan atau tugas sekolah [4]. Alberta Education 

menambahkan bahwa BYOD merupakan sebuah istilah yang mengacu pada 

teknologi untuk membawa perangkat  milik  pribadi  seperti laptop, tablet termasuk 

smartphone ke  sekolah [5].  

Manfaat penerapan BYOD yaitu membantu siswa untuk menyimpan data, 

membuka maupun menggerjakan tugas dimanapun dan kapanpun. Beauchamp 

menambahkan bahwa ketika kita mengizinkan siswa untuk membawa perangkat 

mereka sendiri untuk kegiatan pembelajaran, itu dapat menciptakan efisiensi dan 

menguntungkan kedua belah pihak [6]. Akan tetapi, BYOD merupakan metode 

baru dan akan menjadi langkah baru yang signifikan bagi sekolah sehingga tidak 

semua sekolah mampu dan mau menerapkannya. Dibutuhkan perencanaan dan 

konsultasi yang cermat dengan semua pemangku kepentingan utama, termasuk 

guru, orang tua, murid, dan dewan komite untuk mencapai hasil yang maksimal [7].  

Di sisi lain, BYOD akan memunculkan tantangan baik bagi pengajar 

maupun siswa. Bagi pengajar, mereka perlu menjalani pelatihan untuk 

pengembangan praktik berorientasi BYOD [8]. Di lain pihak (bagi siswa), BYOD 

dapat menimbulkan masalah kesenjangan antar siswa, yaitu antara ekonomi 

berkecukupan dan kurang. Selain itu, perhatian siswa saat pembelajaran bisa saja 

terganggu karena akses mudah ke media sosial dan permainan di kelas [9]. Perlu 

diketahui bagaimana potensi penerapan BYOD terlebih dahulu sebelum 

menerapkannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi 

penerapan BYOD pada kelas Desain Grafis XI Multimedia SMK Telekomunikasi 

Tunas Harapan. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan masukan bagi guru 

maupun sekolah berkaitan dengan kebijakan penggunaan perangkat pribadi di 

sekolah. 

Tinjauan Pustaka 

 Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Bring Your 

Own Device (BYOD). Salah satunya dilakukan oleh Rahat Afreen yang 

menyimpulkan bahwa penggunaan perangkat pribadi merupakan langkah untuk 

efisiensi dan sebagai sarana yang membuat peserta didik nyaman dalam proses 

pembelajaran [4]. Penelitian lainnya dilakukan oleh Kartson yang menemukan 

https://www.huffingtonpost.com/author/parker-beauchamp
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bahwa dengan adanya siswa yang membawa perangkat pribadi membuat instansi 

mampu mengurangi biaya operasional, serta membuat siswa lebih terampil dalam 

proses pembelajaran [10]. Dari kedua penelitian tersebut ditemukan bahwa BYOD 

memiliki andil dalam terjadinya kegiatan pembelajaran yang efisien dan tingkat 

keterampilan siswa. Oleh karena itu, untuk penerapan serta pengaplikasian BYOD 

dalam kebijakan sekolah merupakan suatu langkah yang tepat, sebab 

perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat menjadikan siswa kini 

dapat mengakses seluruh informasi terkini terkait pembelajaran.  

BYOD (Bring Your Own Device) adalah istilah membawa perangkat pribadi 

sebagai sarana penunjang untuk menyelesaikan pekerjaan maupun tugas [5]. 

Membawa perangkat pribadi (BYOD) mengacu pada model-model teknologi 

dimana siswa membawa perangkat yang dimiliki secara pribadi ke sekolah untuk 

tujuan pembelajaran, dimana perangkat yang dimiliki sendiri adalah perangkat 

teknologi apa pun yang dibawa ke sekolah dan dimiliki oleh siswa atau staf [5]. 

Penggunaan perangkat pribadi dalam proses pembelajaran bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengatasi kendala keterbatasan perangkat 

yang tersedia di sekolah. Manfaat BYOD antara lain menghemat biaya dengan 

menghilangkan kebutuhan untuk membeli perangkat dan peralatan khusus siswa, 

meningkatkan kepercayaan diri siswa karena mereka menggunakan perangkat yang 

mereka kuasai, meningkatkan semangat belajar siswa dengan menggunakan 

perangkat yang nyaman digunakan, dan memiliki teknologi terkini [6]. Terdapat 

beberapa faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan penerapan BYOD.  

Faktor pendukung penerapan BYOD antara lain adalah kebijakan 

sekolah untuk memberikan ijin kepada siswa untuk membawa perangkat pribadi ke 

sekolah sebagai sarana pendukung pembelajaran. Penggunaan perangkat pribadi di 

sekolah sebagai sarana pendukung pembelajaran merupakan hal positif dimana 

dengan perangkat pribadi sekolah akan lebih efisien dan juga siswa akan lebih 

nyaman dengan perangkat yang biasa mereka gunakan [3]. Kurangnya perangkat 

pembelajaran yang menjadikan alasan kenapa siswa membawa perangkat pribadi 

mereka sebagai penunjang proses pembelajaran. Penggunaan perangkat pribadi 

merupakan solusi untuk mengatasi kekurangan perangkat penunjang yang ada di 



4 

sekolah, dalam hal ini penyesuaian perangkat yang dibutuhkan sangat diperlukan 

supaya kesetaraan perangkat tidak menjadi penghambat proses belajar mengajar 

[11]. Namun perlu diketahui bagaimana kebijakan sekolah mengenai penggunaan 

perangkat pribadi di lingkungan sekolah mengingat tidak semua sekolah 

memperbolehkan siswanya untuk membawa perangkat pribadi, terutama gawai 

dengan berbagai pertimbangan. 

 Mengenai spesifikasi perangkat pribadi yang diperbolehkan, pihak sekolah 

seharusnya menentukan perangkat yang dimiliki mempunyai kemampuan yang 

sama (sesuai kebutuhan untuk pembelajaran), sehingga tidak ada siswa yang 

tertinggal pembelajaran dikarenakan perbedaan perangkat yang dimiliki [12]. 

Spesifikasi laptop yang cocok sebagai penunjang pembelajaran pada mata 

pembelajaran Desain Grafis setidaknya memiliki kemampuan yang baik dalam 

proses pembuatan desain seperti memiliki processor AMD A9 9420 Dual Core Up 

to 3.6 Ghz dimana keunggulan processor ini dalam pengelola desain cukup baik, 

VGA Radeon R5 M420 dengan 2GB GDDR5 sebagai penopang kualitas warna 

(dimana warna adalah hal yang mutlak dalam pembuatan sebuah desain), RAM 

4GB DDR3 sebagai penunjang pemprosesan data (dimana semakin besar RAM 

maka proses rendering desain semakin cepat), serta Hard Disk Drive(ROM) sebesar 

500GB (sebagai tempat penyimpanan data desain) [13]. Selanjutnya, untuk 

gawai/gadget setidaknya memiliki spesifikasi seperti Android 5.0 (dimana android 

ini cukup untuk support aplikasi yang diperlukan dalam mendesain) dan generasi 

gawai/gadget setidaknya sudah 3G bahkan diatasnya. Ini dimaksudkan karena 

aplikasi untuk desain/keperluan multimedia hanya kompetibel terhadap 

gawai/gadget generasi 3G atau lebih, sedangkan RAM 2 GB dimaksudkan sebagai 

penunjang kinerja peragkat, serta penyimpanan (ROM) lebih dari 4GB yang mana 

penyimpanan ini sebagai penyimpanan aplikasi dan data tugas yang telah dibuat 

sebelum dikirimkan ke pengajar [14]. Perangkat pendukung yang terstandardisasi 

akan memudahkan guru dan siswa dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 

 Disisi lain, guru sebagai pengajar dan pemberi kebijakan di kelas, 

diharapkan mampu menjalankan manajemen kelas yang sesuai dengan BYOD. 

Guru bertanggung jawab memberikan ruang bagi siswa untuk berkembang menjadi 
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manusia Indonesia yang berkarakter dengan memanfaatkan TIK [1]. Manajemen 

kelas berbasis TIK merupakan salah satu manajemen yang sesuai dengan BYOD, 

dimana manajemen kelas berbasis TIK menghendaki paling sedikit tiga tahap, 

yakni langkah persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan adalah 

menyiapkan guru dan siswa terampil menggunakan perangkat komputer pribadi. 

Tahap pelaksanaan adalah langkah melaksanakan pembelajaran secara mandiri 

dengan media TIK sebagai alat utama penggerak pembelajaran. Tahap evaluasi 

adalah tahap melakukan refleksi terhadap pelaksanaan proses belajar-mengajar 

yang telah dilaksanakan, serta menjadikan siswa disiplin dalam menggunakan 

perangkat pribadi mereka. Semua proses itu dilaksanakan untuk mencapai suatu 

maksud secara optimal [15].  

Kedisiplinan merupakan kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan 

atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya 

tanpa adanya paksaan dari pihak luar [16]. Disiplin merupakan suatu alat yang 

digunakan para pengajar untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya 

untuk meningkatkan kesadaran dan kesedian seseorang untuk mentaati semua 

peraturan sekolah dan norma-norma sosial yang berlaku [17]. Kedisiplinan 

merupakan aspek pendukung dalam pembelajaran yang memanfaatkan perangkat 

pribadi atau BYOD, dimana faktor kedisiplinan akan menentukan BYOD dapat 

bermanfaat bagi pembelajaran [18]. Adapun indikator kedisiplinan yang telah 

dimodifikasi atau disesuaikan dengan penelitian ini adalah (1) Konsisten dalam 

melakukan segala hal termasuk membawa perangkat pribadi, (2) Menaati aturan 

yang telah dibuat, (3) Ketepatan waktu penyelesaian tugas [19]. 

Kemandirian dalam kamus psikologi berasal dari kata “independence” 

yang diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak tergantung pada orang 

lain dalam menentukan keputusan dan adanya sikap percaya diri [20]. Kemandirian 

merupakan kemampuan seseorang dalam mewujukan kehendak atau keinginannya 

secara nyata dengan tidak bergantung pada orang lain. Dalam penerapan BYOD, 

siswa diharapkan memiliki kemandirian untuk mampu menggunakan perangkat 

pribadinya dalam rangka mendukung proses pembelajaran [21]. Adapun indikator 

kemandirian antara lain (1) Ketidak ketergantungan terhadap orang lain, (2) 
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Memiliki kepercayaan diri, (3) Memiliki rasa bertanggung jawab, (4) Berperilaku 

berdasarkan inisiatif sendiri, (5) Melakukan kontrol diri [22]. 

Keterampilan merupakan kepandaian melakukan sesuatu dengan cepat dan 

benar, dimana seseorang yang dapat melakukan sesuatu dengan cepat tetapi salah 

atau sebaliknya tidak dapat dikatakan terampil [23]. Keterampilan dirancang 

sebagai proses komunikasi belajar untuk mengubah perilaku siswa menjadi cekat, 

cepat, dan tepat dalam melakukan atau menghadapi sesuatu. Dalam penerapan 

BYOD diharapkan siswa terampil dalam kaitannya dengan penggunaan perangkat 

mereka untuk berlatih dimana saja dan kapanpun [18]. Adapun indikator 

keterampilan (1) Mampu mengoperasikan aplikasi Vector maupun Bitmap, (2) 

Mampu membuat produk sendiri (desain maupun editing gambar), (3) Mengatasi 

masalah fisik maupun non fisik terhadap perangkat pribadi [24]. 

Metode Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggabungkan 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel 

yang lain [25]. Kombinasi penelitian kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk 

mengetahui potensi BYOD dalam pembelajaran. Penelitian ini dilakukan kepada 

30 siswa, satu guru pengampu mapel desain grafis, dan kepala sekolah sebagai 

subjek penelitian pada matapelajaran Desain Grafis SMK Telekomunikasi Tunas 

Harapan. Adapun objek penelitian ini adalah potensi penerapan BYOD dalam 

pembelajaran di kelas Desain Grafis. Faktor pendukung penerapan BYOD antara 

lain kebijakan sekolah dengan adanya perangkat pribadi dalam pembelajaran, 

manajemen kelas, kepemilikan perangkat beserta spesifikasi yang dibutuhkan, 

kedisiplinan, kemandirian, serta keterampilan siswa dalam penggunaan perangkat 

merupakan indikator ketercapaian dalam penelitian ini. Untuk mengukur potensi 

BYOD dalam pembelajaran digunakan kuesioner dan wawancara sebagai teknik 

pengumpulan data. Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner terbuka. 

Potensi BYOD diukur dari kebijakan mengenai penggunaan pernagkat pribadi, 
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𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
𝑥100% 

 

manajemen kelas, kepemilikan perangkat pribadi, kedisiplinan siswa, kemandirian 

siswa, dan keterampilan dalam penggunaan perangkat pribadi siswa. 

Dalam mengukur ketercapaian tiap indikator penggunaan perangkat pribadi 

(BYOD) digunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda yang disajikan 

pada tabel1.  

Tabel 1 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengetahui kedisiplinan, kemandirian, serta keterampilan digunakan 

kuesioner yang dibagikan kepada 30 siswa yang menggunakan perangkat pribadi. 

Kuesioner dibuat dengan model pengukuran skala Likert. Skala Likert yang 

digunakan adalah 5 angka dengan ketentuan sebagai berikut; SS (Sangat Setuju) = 

5, S (Setuju) = 4, CS (Cukup Setuju) = 3, TS (Tidak Setuju) = 2, STS (Sangat Tidak 

Setuju) = 1 [26]. 

Penilaian pada lembar kuesioner dilakukan dengan menentukan presentase 

kedisiplinan, kemandirian, keterampilan penggunaan perangkat pribadi siswa. 

Presentase diperoleh dengan rumus sebagai berikut [27]. 

 

 Adapun pedoman kriteria pada pembelajaran menurut Arikunto 

sebagaimana disajikan pada tabel 2 [29]. 

 

 

 

 

Data Responden Teknik Pengumpulan Data 

Kebijakan mengenai penggunaan 

perangkat pibadi 

Manajemen Kelas untuk penerapan BYOD 

Kepemilikan perangkat siswa dan 

spesifikasinya 

Kedisiplinan Siswa 

Kemandirian Siswa 

Keterampilan Siswa 

Kepala Sekolah & 

guru 

Guru 

Siswa 

 

Siswa 

Siswa 

Siswa 

Wawancara                                    

                                                         

Wawancara                                            

Kuesioner 

 

Kuesioner 

Kuesioner 

Kuesioner 
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Tabel 2 Pedoman Kriteria Kedisiplinan siswa, Kemandirian siswa, Keterampilan siswa 

 

Sedangkan untuk mengetahui kepemilikan perangkat siswa digunakan 

kuesioner dengan model skala Guttman, data yang diperoleh berupa data interval 

atau rasio dikotomi (dua alternatif) yaitu “Ya” dan “Tidak” sehingga dengan 

demikian penyusun berharap mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu 

permasalahan yang diteliti [25]. 

Adapun pedoman kriteria pada pembelajaran menurut Rangkuti 

sebagaimana disajikan pada tabel 3 [26]. 

Tabel 3 Pedoman Kriteria Kepemilikan Perangkat Siswa 

 

Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis data kuantitatif dan 

kualitatif. Data kuantitatif yang berupa kuesioner dianalisis menggunakan bantuan 

software SPSS versi 23 dengan teknik presentase. Sedangkan data kualitatif yang 

berupa hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan penarikan 

kesimpulan/verifikasi.  

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi penerapan BYOD (Bring 

Your Own Device) pada matapelajaran Desain Grafis kelas XI-G di SMK 

Telekomunikasi Tunas Harapan yang dilihat dari kebijakan mengenai penggunaan 

perangkat pribadi, manajemen kelas untuk penerapan BYOD, kepemilikan 

perangkat siswa, kedisiplinan, kemandirian, keterampilan penggunaan perangkat 

pribadi siswa. Adapun hasil penelitian dipaparkan sebagai berikut. 

 

Capaian Kriteria

81%-100% Sangat Tinggi

61%-80% Tinggi

41%-60% Cukup

21%-40% Rendah

0%-20% Sangat Rendah

Capaian Kriteria

50%-100% Sangat Tinggi

0%-49% Tinggi
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Kebijakan Sekolah mengenai Penggunaan Perangkat Pribadi  

 Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa sekolah memperbolehkan siswa 

untuk membawa dan menggunakan perangkat pribadi di sekolah seperti yang 

disampaikan oleh Kepala Sekolah berikut: 

“Sebetulnya siswa membawa perangkat pribadi ke sekolah merupakan hak mereka 

untuk membawa karena itu fasilitas dari orang tua mereka, kita sebagai 

penanggung jawab ketika mereka di sekolah hanya memberi peringatan agar tidak 

menggunakannya pada jam-jam dimana itu tidak diperbolehkan. Sebab tidak 

semua guru memerlukan perangkat tersebut. Disisi lain dengan adanya perangkat 

pribadi ini mungkin bisa menjadi salah satu langkah efisien apalagi ini sekolah 

swasta. Kebijakan juga ada pada guru mapel masing-masing 

memperbolehkan/tidak.” 

 Selanjutnya, Kepala sekolah menambahkan penjelasan mengenai peraturan 

atau kebijakan berkaitan dengan penggunaan perangkat pribadi siswa dalam proses 

pembelajaran sebagai berikut: 

“Untuk aturan kita hanya kasi [berikan] pengarahan-pengarahan kalau membawa 

perangkat pribadi hanya untuk mendukung pembelajaran & kegiatan di sekolah 

yang lainnya/Tidak ada aturan tertulis. Penggunaan perangkat pribadi ke sekolah 

memang diperbolehkan, karena di era teknologi seperti ini kebutuhan akan 

teknologi sangat diperlukan khususnya instansi pendidikan seperti sekolah. 

Teknologi yang begitu cepat up to date menjadikan perangkat pribadi sebagai 

kebutuhan pokok. Dan disisi lain sekolah akan lebih hemat dalam perawatan 

peralatan penunjang pembelajaran.” 

Dari pernyataan Kepala Sekolah diatas, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan perangkat pribadi memang diperbolehkan dan tidak ada aturan tertulis 

mengenai membawa perangkat pribadi ke sekolah. Hal ini senada dengan 

pernyataan guru pengampu matapelajaran Desain Grafis tentang penggunaan 

perangkat pribadi ke sekolah yaitu: 

“Untuk kebijakan membawa perangkat pribadi di sekolah ini memang 

diperbolehkan namun hanya sebagai sarana penunjang pembelajaran. Kebutuhan 

akan teknologi pasti bertambah dan up to date [terkini] kita sebagai pengajar tidak 

bisa memfasilitasi setiap kali ada teknologi terbaru. Namun, alangkah baiknya 

instansi mampu meghadirkan teknologi-teknologi tersebut supaya siswa tidak 

perlu membawa perangkat pribadi mereka ke sekolahan. Karena dengan adanya 

perangkat pribadi ke sekolah otomatis kita sebagai orang tua di sekolah harus 

instens memantau aktivitas mereka dengan penggunaan perangkat pribadi”   

Kebijakan penggunaan perangkat pribadi ke sekolah diperbolehkan karena 

ketersediaan perangkat pendukung di sekolah masih kurang. Dimana penggunaan 
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perangkat pribadi sangat memiliki dampak positif dalam pembelajaran. Akan tetapi, 

guru mata pelajaran Desain Grafis juga menekankan pentingnya pengawasan ketat 

dalam penggunaan perangkat pribadi oleh siswa tersebut. Oleh karena itu, 

dibutuhkan manajemen kelas yang sesuai dengan penerapan BYOD. 

Manajemen Kelas untuk Penerapan BYOD 

Manajemen kelas dalam penerapan BYOD diperlukan supaya perangkat 

pribadi siswa dapat digunakan sebagai mana mestinya, yaitu untuk mendukung 

proses pembelajaran. Berkaitan dengan manajemen kelas, guru pengampu mata 

pelajaran Desain Grafis mengungkapkan sebagai berikut: 

 

“Untuk regulasi penggunaan perangkat pribadi siswa, saya selaku guru pengampu 

matapelajaran Desain Grafis memang memperbolehkan. Akan tetapi, penggunaan 

perangkat pribadi seperti ini ada batasan-batasan yang harus ditaati karena pola 

berfikir masing siswa sangatlah berbeda antara lain; siswa boleh menggunakan 

perangkat pribadi mereka hanya ketika perangkat di sekolah tidak ada/kurang 

memadai, dilarang menggunakan perangkat pribadi ketika jam matapelajaran lain 

apalagi matapelajaran tersebut tidak memerlukannya, dan yang terakhir adalah 

games dimana games ini merupakan faktor utama yang sering terlihat saat 

pembelajaran berlangsung ketika siswa membawa perangkat pribadi mereka 

kedalam kelas.” 

Penggunaan perangkat pribadi di sekolah merupakan tantangan baru untuk 

pengajar antara lain manajemen kelas khusus. Adapun manajemen kelas yang telah 

disampaikan guru sebagai berikut: 

“Sebelum menerapkan manajemen saya biasa melakukan observasi apakah siswa 

membawa perangkat yang sesuai spesifikasi dan sudah bisa mengoperasikan 

perangkat pribadi mereka dengan baik dan benar. Setelah itu, adalah 

pembatasannya seperti yang saya jelaskan pada regulasi tadi, seperti kita ketahui 

siswa akan lebih cenderung ke hal negatif ketimbang hal positif. Oleh karena itu 

didalam saya mengatur/ memanajemen kelas saya selalu mengingatkan hal-hal 

yang telah saya sampaikan ketika awal pembelajaran, yang mana itu akan 

membuat siswa terbiasa akan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak 

diperbolehkan. Terlepas dari itu pembiasaan-pembiasaan yang kita berikan 

terhadap siswa paling tidak mereka tahu konsekuensi apabila mereka melanggar. 

Konsekuensi yang diberikan seperti membuat pernyataan, membuat makalah 

tentang materi pembelajaran, hingga tidak diperkenankan membawa perangkat 

pribadi di sekolah. Dengan ini diharapkan siswa akan lebih bertanggung jawab 

atas apa yang mereka lakukan ketika proses pembelajaran berlangsung. Apabila 

dalam proses pelaksanaan menemui kendala, maka akan dilakukan evaluasi seperti 

penggantian konsekuensi yang lebih tegas misalnya: pemanggilan wali murid.”  
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Dari pernyataan guru tersebut dapat disimpulkan bahwa guru telah 

merencanakan manajemen kelas yang sesuai dengan penerapan BYOD, terutama 

dalam mengantisipasi adanya penyimpangan penggunaan perangkat pribadi 

tersebut. Ketika siswa membawa perangkat kedalam kelas, siswa wajib mengikuti 

peraturan kelas dan apabila melanggar siswa siap mendapatkan konsekuensinya. 

Diharapkan dengan penggunaan perangkat pribadi siswa lebih bertanggung jawab. 

Selanjutnya, untuk melihat potensi penerapan BYOD bagaimana kepemilikan 

perangkat pribadi siswa dan spesifikasinya juga perlu diketahui. 

Kepemilikan Perangkat Pribadi Siswa 

 Variabel berikutnya yang menjadi indikator dalam penerapan BYOD adalah 

kepemilikan perangkat pribadi dan yang diketahui melalui kuesioner. Adapun hasil 

dari survey kepemilikan dan spesifikasi perangkat pribadi siswa disajikan pada 

tabel 4.  

Tabel 4 Data Kepemilikan dan Spesifikasi Perangkat Pribadi Siswa 

 

 

L1 L2 L3 L4 G1 G2 G3 G4

1 √ √ √ - √ √ √ √ √ √

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3 √ √ √ - √ √ √ √ √ √

4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5 √ √ √ - - √ √ √ √ √

6 √ √ - √ √ √ √ √ √ √

7 √ √ - - √ √ √ √ √ √

8 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

9 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10 - √ - - - - √ √ √ √

11 √ √ - - √ √ √ √ √ √

12 √ √ - √ √ √ √ √ √ √

13 - √ - - - - √ √ √ √

14 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

15 √ √ √ √ - √ √ √ √ √

16 √ √ - √ - √ √ √ √ √

17 - √ - - - - √ √ √ √

18 √ √ - √ √ - √ √ √ √

19 √ √ √ - √ - √ √ √ √

20 √ √ √ - √ √ √ √ √ √

21 - √ - - - - √ √ √ √

22 √ √ - √ √ √ √ √ √ √

23 √ √ √ - √ - √ √ √ √

24 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

25 - √ - - - - √ √ √ √

26 √ √ √ √ √ - √ √ √ √

27 √ √ √ √ - √ √ √ √ √

28 - √ - - - - √ √ √ √

29 - √ - - - - √ √ √ √

30 √ √ √ √ - √ √ √ √ √

Total 23 30 16/14 15/15 18/12 19/11 30/0 30/0 30/0 30/0

56,66% 100%

Spesifikasi Laptop (L)
Responden Laptop Gawai

Spesifikasi Gawai (G)

17/13 30/0Rata-rata

Kriteria
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Kode Keterangan 

√ Untuk jawaban Ya 

- Untuk Jawaban Tidak 

L1 Processor laptop ≥ AMD A9 dual core/ core i3 

L2 VGA laptop ≥ 1GB 

L3 RAM laptop ≥ 4GB 

L4 Penyimpanan data pada laptop (ROM) ≥ 500GB 

G1 Memakai android ≥ 5.0 

G2 Generasi perangkat ≥ 3G 

G3 Memiliki gawai dengan RAM ≥ 2GB 

G4 Penyimpanan data gawai  (ROM) ≥ 4GB 

 

Berdasarkan hasil survei pada tabel 4 dapat dilihat bahwa 23 siswa memiliki 

laptop dan 30 siswa memiliki gawai pribadi. Hal ini dapat diartikan bahwa gawai 

mendominasi kepemilikan perangkat siswa. Penggunaan perangkat dan gawai 

pribadi ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung proses pembelajaran. 

Siswa memiliki spesifikasi laptop yang bervariasi, dimana 17 siswa memiliki 

spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dikelas dan 13 siswa belum memenuhi 

kriteria spesifikasi yang dibutuhkan. Kriteria spesifikasi perangkat pribadi siswa 

adalah 56,66% masuk dalam kategori sesuai. Sedangkan untuk spesifikasi gawai 

siswa memiliki spesifikasi yang sama bahkan melebihi kriteria yang dibutuhkan 

yaitu dari 4 pernyataan yang dibuat, 30 siswa menjawab “Ya” yang berarti gawai 

dapat digunakan sebagai perangkat pendukung proses pembelajaran dikelas selain 

laptop. Selanjutnya, BYOD dapat diterapkan pada pembelajaran di kelas apabila 

kriteria kedisiplinan siswa juga terpenuhi. Kedisiplinan siswa disajikan pada tabel5. 

 

 

 

 

L1 L2 L3 L4 G1 G2 G3 G4

1 √ √ √ - √ √ √ √ √ √

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3 √ √ √ - √ √ √ √ √ √

4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5 √ √ √ - - √ √ √ √ √

6 √ √ - √ √ √ √ √ √ √

7 √ √ - - √ √ √ √ √ √

8 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

9 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10 - √ - - - - √ √ √ √

11 √ √ - - √ √ √ √ √ √

12 √ √ - √ √ √ √ √ √ √

13 - √ - - - - √ √ √ √

14 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

15 √ √ √ √ - √ √ √ √ √

16 √ √ - √ - √ √ √ √ √

17 - √ - - - - √ √ √ √

18 √ √ - √ √ - √ √ √ √

19 √ √ √ - √ - √ √ √ √

20 √ √ √ - √ √ √ √ √ √

21 - √ - - - - √ √ √ √

22 √ √ - √ √ √ √ √ √ √

23 √ √ √ - √ - √ √ √ √

24 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

25 - √ - - - - √ √ √ √

26 √ √ √ √ √ - √ √ √ √

27 √ √ √ √ - √ √ √ √ √

28 - √ - - - - √ √ √ √

29 - √ - - - - √ √ √ √

30 √ √ √ √ - √ √ √ √ √

Total 23 30 16/14 15/15 18/12 19/11 30/0 30/0 30/0 30/0

56,66% 100%

Spesifikasi Laptop (L)
Responden Laptop Gawai

Spesifikasi Gawai (G)

17/13 30/0Rata-rata

Kriteria

L1 L2 L3 L4 G1 G2 G3 G4

1 √ √ √ - √ √ √ √ √ √

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3 √ √ √ - √ √ √ √ √ √

4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5 √ √ √ - - √ √ √ √ √

6 √ √ - √ √ √ √ √ √ √

7 √ √ - - √ √ √ √ √ √

8 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

9 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10 - √ - - - - √ √ √ √

11 √ √ - - √ √ √ √ √ √

12 √ √ - √ √ √ √ √ √ √

13 - √ - - - - √ √ √ √

14 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

15 √ √ √ √ - √ √ √ √ √

16 √ √ - √ - √ √ √ √ √

17 - √ - - - - √ √ √ √

18 √ √ - √ √ - √ √ √ √

19 √ √ √ - √ - √ √ √ √

20 √ √ √ - √ √ √ √ √ √

21 - √ - - - - √ √ √ √

22 √ √ - √ √ √ √ √ √ √

23 √ √ √ - √ - √ √ √ √

24 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

25 - √ - - - - √ √ √ √

26 √ √ √ √ √ - √ √ √ √

27 √ √ √ √ - √ √ √ √ √

28 - √ - - - - √ √ √ √

29 - √ - - - - √ √ √ √

30 √ √ √ √ - √ √ √ √ √

Total 23 30 16/14 15/15 18/12 19/11 30/0 30/0 30/0 30/0

56,66% 100%

Spesifikasi Laptop (L)
Responden Laptop Gawai

Spesifikasi Gawai (G)

17/13 30/0Rata-rata

Kriteria
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Tabel 5 Kedisiplinan Siswa 

 

 

 

 

Kode Keterangan 

1 Konsisten dalam membawa perangkat pribadi 

2 Menaati aturan yang telah dibuat 

3 Ketepatan waktu penyelesaian tugas 

 Dari hasil perhitungan tabel 7 dapat dilihat bahwa rata-rata kedisiplinan 

siswa dalam membawa perangkat pribadi adalah sebesar 77% masuk dalam 

kategori tinggi. Kriteria tertinggi terdapat pada indikator ketepatan waktu dalam 

menyelesaikan tugas. Aspek berikutnya adalah kemandirian siswa yang disajikan 

pada tabel 6. 

Tabel 6 Kriteria Kemandirian Siswa 

 

 

Persentase

1 2 3 4 5 (%)

1 Saya selalu membawa perangkat pribadi guna 0 3 7 18 2 30 73% Tinggi

membantu kegiatan belajar di kelas

Saya akan membawa perangkat pribadi yang 0 8 5 9 8 30 71% Tinggi

sama, dan tidak mengganti dengan perangkat

lain (perangkat serupa)

2 Jika diperbolehkan saya akan membawa 0 0 8 22 0 30 75% Tinggi

perangkat pribadi

Ketika di kelas, saya akan menggunakan 0 0 3 20 7 30 83% Sangat Tinggi

perangkat pribadi hanya untuk pembelajaran

Di kelas, saya tidak akan menyalahgunakan 0 7 4 17 2 30 69% Tinggi

perangkat selain sebagai sarana pendukung 

pembelajaran

Ketika melanggar, saya bersedia menerima 0 2 9 17 2 30 73% Tinggi

konsekuensinya

3 Seluruh tugas selama ini dapat saya selesaikan 0 0 1 29 0 30 79% Tinggi

sesuai dengan waktu yang telah direncanakan 

Dengan penggunaan perangkat pribadi 0 1 2 4 23 30 93% Sangat Tinggi

pengerjaan tugas lebih efisien

Total Jawaban 0 21 39 139 44

Rata-rata 77% Tinggi

Indikator Pertanyataan
Jawaban

Total Kriteria

Persentase

1 2 3 4 5 (%)

1 Saya mampu mengeksplor sendiri hal baru 0 0 4 3 23 30 93% Sangat Tinggi

seperti mencari referensi design, teknik editing 

gambar dan lainnya

Saya menggunakan perangkat pribadi milik 0 8 6 8 8 30 71% Sedang

sendiri (tidak meminjam dari temen atau dari 

kelas lain)

2 Saya percaya dengan kemampuan diri sendiri 0 0 2 3 25 30 95% Sangat Tinggi

Dengan menggunakan perangkat pribadi 0 10 4 9 7 30 69% Sedang

BYOD, saya tidak canggung dengan materi ajar 

yang diberikan

3 Saya siap menjaga dan mengamankan 0 0 2 5 23 30 94% Sangat Tinggi

perangkat pribadi masing-masing

Saya siap mengerjakan tugas dengan 0 0 2 17 11 30 86% Sangat Tinggi

memanfaatkan perangkat pribadi

4 Saya selalu berinisiatif untuk aktif dalam 0 0 1 21 8 30 85% Sangat Tinggi

pembelajaran

Saya selalu berinisiatif dalam mengerjakan 0 2 6 15 7 30 78% Tinggi

tugas sekolah

Saya selalu mengajukan pertanyaan ketika 0 0 3 22 5 30 81% Sangat Tinggi

menemui kendala dalam pembelajaran

5 Saya dapat menahan diri untuk tidak 0 8 2 5 15 30 78% Tinggi

menyalahgunakan perangkat pribadi dalam 

kegiatan pembelajaran

Saya tahu kapan harus menggunakan perangkat 0 0 3 21 6 30 82% Sangat Tinggi

pribadi untuk kegiatan pembelajaran dan di luar 

pembelajaran

Total Jawaban 0 28 35 129 138

Rata-rata 83% Sangat Tinggi

Indikator Pertanyataan
Jawaban

Total Kriteria

Persentase

1 2 3 4 5 (%)

1 Saya selalu membawa perangkat pribadi guna 0 3 7 18 2 30 73% Tinggi

membantu kegiatan belajar di kelas

Saya akan membawa perangkat pribadi yang 0 8 5 9 8 30 71% Tinggi

sama, dan tidak mengganti dengan perangkat

lain (perangkat serupa)

2 Jika diperbolehkan saya akan membawa 0 0 8 22 0 30 75% Tinggi

perangkat pribadi

Ketika di kelas, saya akan menggunakan 0 0 3 20 7 30 83% Sangat Tinggi

perangkat pribadi hanya untuk pembelajaran

Di kelas, saya tidak akan menyalahgunakan 0 7 4 17 2 30 69% Tinggi

perangkat selain sebagai sarana pendukung 

pembelajaran

Ketika melanggar, saya bersedia menerima 0 2 9 17 2 30 73% Tinggi

konsekuensinya

3 Seluruh tugas selama ini dapat saya selesaikan 0 0 1 29 0 30 79% Tinggi

sesuai dengan waktu yang telah direncanakan 

Dengan penggunaan perangkat pribadi 0 1 2 4 23 30 93% Sangat Tinggi

pengerjaan tugas lebih efisien

Total Jawaban 0 21 39 139 44

Rata-rata 77% Tinggi

Indikator Pertanyataan
Jawaban

Total Kriteria
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Kode Keterangan 

1 Ketidaktergantungan terhadap orang lain 

2 Memiliki kepercayaan diri 

3 Memiliki rasa tanggung jawab 

4 Berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri 

5 Melakukan control diri 

 Dapat dilihat pada tabel 8 bahwa rata-rata kemandirian siswa ketika 

menggunakan perangkat pribadi adalah sebesar 83% masuk pada kategori sangat 

tinggi. Kriteria kemandirian tertinggi terdapat pada indikator memiliki kepercayaan 

diri. Aspek terakhir yang dilihat dalam penentuan potensi penerapan BYOD adalah 

keterampilan siswa yang disajikan pada tabel 7. 

 

Tabel 7 Keterampilan siswa 

 

Persentase

1 2 3 4 5 (%)

1 Saya mampu mengeksplor sendiri hal baru 0 0 4 3 23 30 93% Sangat Tinggi

seperti mencari referensi design, teknik editing 

gambar dan lainnya

Saya menggunakan perangkat pribadi milik 0 8 6 8 8 30 71% Sedang

sendiri (tidak meminjam dari temen atau dari 

kelas lain)

2 Saya percaya dengan kemampuan diri sendiri 0 0 2 3 25 30 95% Sangat Tinggi

Dengan menggunakan perangkat pribadi 0 10 4 9 7 30 69% Sedang

BYOD, saya tidak canggung dengan materi ajar 

yang diberikan

3 Saya siap menjaga dan mengamankan 0 0 2 5 23 30 94% Sangat Tinggi

perangkat pribadi masing-masing

Saya siap mengerjakan tugas dengan 0 0 2 17 11 30 86% Sangat Tinggi

memanfaatkan perangkat pribadi

4 Saya selalu berinisiatif untuk aktif dalam 0 0 1 21 8 30 85% Sangat Tinggi

pembelajaran

Saya selalu berinisiatif dalam mengerjakan 0 2 6 15 7 30 78% Tinggi

tugas sekolah

Saya selalu mengajukan pertanyaan ketika 0 0 3 22 5 30 81% Sangat Tinggi

menemui kendala dalam pembelajaran

5 Saya dapat menahan diri untuk tidak 0 8 2 5 15 30 78% Tinggi

menyalahgunakan perangkat pribadi dalam 

kegiatan pembelajaran

Saya tahu kapan harus menggunakan perangkat 0 0 3 21 6 30 82% Sangat Tinggi

pribadi untuk kegiatan pembelajaran dan di luar 

pembelajaran

Total Jawaban 0 28 35 129 138

Rata-rata 83% Sangat Tinggi

Indikator Pertanyataan
Jawaban

Total Kriteria

Persentase

1 2 3 4 5 (%)

1 Saya dapat mengoperasikan aplikasi 0 4 6 11 9 30 77% Tinggi

Bitmap/Vector dengan perangkat pribadi 

Saya mengetahui fungsi tools didalam aplikasi 0 0 3 7 20 30 91% Sangat Tinggi

vector maupun bitmap

2 Saya dapat membuat design dengan bantuan 0 5 4 8 13 30 79% Tinggi

perangkat pribadi

Saya dapat melakukan editing dengan perangkat 0 4 3 13 10 30 79% Tinggi

pribadi

3 Saya mengetahui kondisi fisik maupun non fisik 0 0 5 20 5 30 80% Tinggi

perangkat saya

Saya dapat melakukan troubleshooting pada 0 5 5 10 10 30 77% Tinggi

 perangkat pribadi yang saya milik

Saya mengetahui software yang kompetibel 0 6 5 10 9 30 75% Sedang

dengan perangkat saya

Total Jawaban 0 24 31 79 76

Rata-rata 80% Tinggi

Indikator Pertanyataan
Jawaban

Total Kriteria

Persentase

1 2 3 4 5 (%)

1 Saya mampu mengeksplor sendiri hal baru 0 0 4 3 23 30 93% Sangat Tinggi

seperti mencari referensi design, teknik editing 

gambar dan lainnya

Saya menggunakan perangkat pribadi milik 0 8 6 8 8 30 71% Sedang

sendiri (tidak meminjam dari temen atau dari 

kelas lain)

2 Saya percaya dengan kemampuan diri sendiri 0 0 2 3 25 30 95% Sangat Tinggi

Dengan menggunakan perangkat pribadi 0 10 4 9 7 30 69% Sedang

BYOD, saya tidak canggung dengan materi ajar 

yang diberikan

3 Saya siap menjaga dan mengamankan 0 0 2 5 23 30 94% Sangat Tinggi

perangkat pribadi masing-masing

Saya siap mengerjakan tugas dengan 0 0 2 17 11 30 86% Sangat Tinggi

memanfaatkan perangkat pribadi

4 Saya selalu berinisiatif untuk aktif dalam 0 0 1 21 8 30 85% Sangat Tinggi

pembelajaran

Saya selalu berinisiatif dalam mengerjakan 0 2 6 15 7 30 78% Tinggi

tugas sekolah

Saya selalu mengajukan pertanyaan ketika 0 0 3 22 5 30 81% Sangat Tinggi

menemui kendala dalam pembelajaran

5 Saya dapat menahan diri untuk tidak 0 8 2 5 15 30 78% Tinggi

menyalahgunakan perangkat pribadi dalam 

kegiatan pembelajaran

Saya tahu kapan harus menggunakan perangkat 0 0 3 21 6 30 82% Sangat Tinggi

pribadi untuk kegiatan pembelajaran dan di luar 

pembelajaran

Total Jawaban 0 28 35 129 138

Rata-rata 83% Sangat Tinggi

Indikator Pertanyataan
Jawaban

Total Kriteria
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Kode Keterangan 

1 Mampu mengoperasikan aplikasi pengolah data vector maupun bitmap 

2 Membuat produk sendiri (desing, editing, dll) 

3 Mengatasi masalah fisik maupun non fisik terhadap perangkat pribadi 

 Dapat dilihat pada tabel 7 bahwa rata-rata kriteria keterampilan penggunaan 

perangkat pribadi siswa dengan menggunakan perangkat pribadi adalah sebesar 

80% masuk dalam kategori tinggi. Skor tertinggi terdapat pada indikator mampu 

mengoperasikan aplikasi pengolah data vector maupun bitmap.  

Pembahasan 

 Kebijakan sekolah yang fleksibel dalam penggunaan perangkat pribadi saat 

pembelajaran membuat BYOD memiliki potensi untuk diterapkan. Penggunaan 

perangkat pribadi di sekolah diharapkan dapat membantu proses pembelajaran dan 

langkah efisiensi sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahat Afreen yang 

menyimpulkan bahwa penggunaan perangkat pribadi merupakan langkah untuk 

efisiensi dan sebagai sarana yang membuat peserta didik nyaman dalam proses 

pembelajaran [8] serta pendapat Kartson yang menemukan bahwa dengan adanya 

siswa yang membawa perangkat pribadi membuat instansi mampu mengurangi 

biaya operasional, serta membuat siswa lebih terampil dalam proses pembelajaran 

[10].  

 Faktor penunjang lain untuk melihat potensi BYOD adalah perangkat 

pribadi siswa yang mendukung dan kompetibel dengan aplikasi yang dibutuhkan. 

Dari hasil penelitian, walaupun tidak semua siswa memiliki perangkat laptop yang 

sesuai spesifikasi, namun semua siswa memiliki gawai yang sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran sebagai pengganti 

laptop. Artinya, ada kemungkinan besar bagi kelas Desain Grafis untuk 

Persentase

1 2 3 4 5 (%)

1 Saya dapat mengoperasikan aplikasi 0 4 6 11 9 30 77% Tinggi

Bitmap/Vector dengan perangkat pribadi 

Saya mengetahui fungsi tools didalam aplikasi 0 0 3 7 20 30 91% Sangat Tinggi

vector maupun bitmap

2 Saya dapat membuat design dengan bantuan 0 5 4 8 13 30 79% Tinggi

perangkat pribadi

Saya dapat melakukan editing dengan perangkat 0 4 3 13 10 30 79% Tinggi
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Saya dapat melakukan troubleshooting pada 0 5 5 10 10 30 77% Tinggi
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dengan perangkat saya

Total Jawaban 0 24 31 79 76

Rata-rata 80% Tinggi

Indikator Pertanyataan
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menerapkan BYOD. Manajemen kelas yang dimiliki oleh guru pengampu juga 

sudah cukup terencana matang, dimana guru sudah melakukan antisipasi terhadap 

adanya penyimpangan dalam hal penggunaan perangkat pribadi mereka. 

Manajemen kelas berbasis TIK juga sudah dimiliki oleh guru dari perencanaan 

hingga evaluasi. 

Tingkat kedisiplinan siswa yang tinggi juga ikut menentukan potensi 

penerapan BYOD. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bruder bahwa 

kedisiplinan merupakan aspek pendukung dalam pembelajaran yang memanfaatkan 

perangkat pribadi atau BYOD, dimana faktor kedisiplinan akan menentukan BYOD 

dapat bermanfaat bagi pembelajaran [18]. Selain itu, tingkat kemandirian siswa 

juga sangat tinggi sehingga potensi penerapan BYOD juga ikut besar. Hal ini 

dikarenakan dalam penerapan BYOD, siswa diharapkan memiliki kemandirian 

untuk mampu menggunakan perangkat pribadinya dalam rangka mendukung proses 

pembelajaran [21]. Yang terakhir, ditemukan juga keterampilan siswa tinggi yang 

mengindikasikan bahwa BYOD berpotensi untuk diterapkan pada matapelajaran 

Desain Grafis. Dalam penerapan BYOD diharapkan siswa terampil dalam 

kaitannya dengan penggunaan perangkat mereka untuk berlatih dimana saja dan 

kapanpun [18].  

Simpulan dan Saran 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan perangkat pribadi memiliki potensi untuk diterapkan di kelas 

Multimedia khususnya pada matapelajaran Desain Grafis. Hal ini dilihat dari 

kebijakan sekolah yang memperbolehkan membawa perangkat pribadi ke sekolah, 

manajemen kelas yang tepat, kedisiplinan siswa, kemandirian, dan keterampilan 

siswa. Selain itu, BYOD diharapkan dapat menjadi solusi untuk memenuhi 

kekurangan perangkat di sekolah agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. 

Untuk penelitian selanjutnya, dapat diarahkan dan diteliti lebih lanjut mengenai 

implementasi Bring Your Own Device (BYOD) untuk melihat efektivitasnya. 
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