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1. Pendahuluan 

Peran teknologi dalam dunia pendidikan berhubungan dengan penanganan 

informasi yang meliputi pengolahan, penyimpanan, pengumpulan dan pengambilan data. 

Salah satu peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pendidikan  adalah 

sebagai alat bantu dan fasilitas pendidikan[1]. Jika TIK diterapkan di sekolah maka akan 

mempermudah guru dalam menjalankan semua kegiatan dalam sebuah program. Salah 

satu bentuk pemanfaatan teknologi adalah pemasangan closed circuirt televison (CCTV). 

CCTV merupakan alat untuk pengambilan gambar atau rekaman video yang digunakan 

untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang tertentu. Dengan kata lain, adanya 

CCTV di lingkungan sekolah dapat membantu para guru dan kepala sekolah dalam 

memonitor kegiatan siswa yang terlihat baik di kelas dan lingkungan sekolah.  

Afifah (2018) menyebutkan bahwa penggunaan CCTV begitu efektif karena dapat 

memantau siswa, guru dan staff untuk meningkatkan kinerja guru yang terlihat dari 

kurangnya permasalahan seperti perkelahian siswa serta pencurian barang di sekolah[2]. 

Dengan kata lain, adanya CCTV di sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan siswa serta 

dapat membantu guru dalam memantau perilaku siswa. Adanya CCTV membuat baik itu 

siswa maupun guru berperilaku lebih baik karena mereka merasa apa yang akan mereka 

lakukan dapat terlihat dan terekam melalui CCTV. Secara umum, tujuan pemasangan 

CCTV di sekolah ialah untuk mengawasi aktivitas siswa di sekolah serta mencegah 

permasalahan mulai dari mencontek di kelas sampai pencurian di lingkungan sekolah.[3] 

Di sisi lain, Putri (2017) juga menemukan bahwa CCTV yang dipasang di setiap 

sudut sekolah tidak memberikan dampak positif. Hal ini dapat diketahui dari terekamnya 

berbagai macam tingkah laku dan berbagai ragam jenis pelanggaran yang dilakukan 

siswa di sekolah tersebut. Dengan kata lain, ditemukan bahwa tidak ada hubungan 

pemakaian CCTV terhadap kedisiplinan di sekolah. CCTV tidak memberikan konstribusi 

terhadap perubahan kedisiplinan  di sekolah pada siswa [4].Oleh karena itu, perlu 

dilakukan evaluasi terhadap penggunaan CCTV di sekolah apakah sudah sesuai dengan 

tujuan (yang diharapkan) atau belum. 

Berdasarkan hasil observasi, SMPN 9 Salatiga sudah menggunakan CCTV selama 

hampir sepuluh tahun, dimana CCTV sudah dipasang di setiap kelas dan dipantau 

langsung di ruang kepala sekolah. Kepala Sekolah bisa memantau atau mengawasi 

perilaku siswa secara langsung melalui CCTV. Pemasangan CCTV di SMPN 9 Salatiga 

memiliki beberapa tujuan sehingga CCTV tersebut akan dikatakan efektif. Akan tetapi, 

belum diketahui apakah tujuan pemasangan CCTV sudah terlaksana atau belum. Dengan 

kata lain, efektivitas pemasangan CCTV di SMPN 9 belum diketahui. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan CCTV melalui 

ketercapaian tujuannya di SMP Negeri 9 Salatiga. Penelitian ini akan menjawab dua 

pertanyaan yaitu (1) apa tujuan pemasangan CCTV di SMPN 9 Salatiga dan  (2) 

bagaimana ketercapaian tujuan pemasangan CCTV di SMP Negeri 9 Salatiga.  Dari hasil 

penelitian diharapkan dapat diketahui efektivitas penggunaan CCTV di SMP N 9 

disesuaikan dengan tujuan pemasangannya. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

Terdapat beberapa penelitian berkaitan dengan penggunaan CCTV dalam dunia 

pendidikan. Penelitian pertama dilakukan oleh  Siti Nuraida (2017) dengan judul 

“Pengelolaan CCTV sebagai instrumen pengawasan kinerja guru” dengan tujuan 

mengetahui pengelolaan CCTV sebagai instrumen pengawasan kinerja guru di SMAN 8 



Malang dan SMKN 3 Malang. Dari hasil penelitiannya menunjukkan hasil yang cukup 

baik dalam arti CCTV dapat membantu memantau kinerja guru saat proses pembelajaran 

dikelas dan dapat memantau guru saat mengaplikasikan media pembelajaran di kelas 

sehingga tanggapan dari sekolah juga mendukung dengan adanya pemasangan CCTV 

[5]. Lebih lanjut, ditemukan juga bahwa meskipun CCTV di pasang di setiap titik 

sekolah, guru dan siswa tidak merasa terganggu. Penelitian kedua diambil dari Sekarini 

(2016) dengan judul “Pengendalian perilaku siswa berbasis teknologi CCTV(studi di 

SMA Negeri 1 Namang)” dengan tujuan menjelaskan dan menganalisis penerapan 

teknologi CCTV dalam upaya pengendalian pola perilaku siswa, serta mengidentifikasi 

dampak apa saja yang timbul dari penerapan teknologi CCTV terhadap perilaku siswa di 

SMA Negeri 1 Namang. Dari hasil penelitiannya, Sekarini menyebutkan bahwa peranan 

pemasangan CCTV memberikan dampak positif terhadap pola perilaku siswa di SMAN 

1 Namang. Penggunaan CCTV juga memberikan dampak positif yang dirasakan sejak 

awal pemasangan CCTV. Dampak positif yang dimaksud ialah berkurangnya 

pembolosan  dan pelanggaran lain yang dilakukan oleh siswa[6]. Dapat dilihat dari kedua 

penelitian terdahulu bahwa CCTV dapat membantu kinerja guru dan membantu siswa 

untuk membentuk perilaku siswa menjadi lebih baik. Oleh karena itu, CCTV terbukti 

bermanfaat baik bagi guru maupun siswa, bahkan sekolah secara umum.  

Penelitian ketiga dilakukan oleh Putri (2017) dengan judul “Hubungan Pemakaian 

CCTV Terhadap Kedisiplinan Siswa di Sekolah SMA N 1 Lintau Bou Kabupaten Tanah 

Datar” dengan tujuan penelitian untuk melihat hubungan antara pemakain CCTV 

terhadap kedisiplinan siswa di sekolah SMA 1 Lintau Bou. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara pemakaian CCTV terhadap 

kedisiplinan siswa di sekolah  SMA N 1 Lintau Bou [4].  Berdasarkan penelitian 

terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan CCTV  tidak ada pengaruhnya 

terhadap kedisiplinan siswa. Oleh karena itu, dapat dilakukan sebuah evaluasi mengenai 

penggunaan CCTV. Karena pemasangan CCTV di sekolah memiliki sebuah tujuan, jika 

tujuan tidak tercapai secara maksimal maka pemasangan CCTV dapat dikatakan kurang 

efektif sehingga dapat dilakukan sebuah evaluasi untuk dapat memperbaiki serta 

meningkatkan kualitas penggunaan CCTV tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini 

memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan CCTV melalui ketercapaian 

tujuannya di SMPN 9 Salatiga sebagai salah satu bentuk pemanfaatan TIK dalam dunia 

pendidikan. 

TIK dalam dunia pendidikan merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari di era 

globalisasi saat ini,  perkembangan TIK di dunia pendidikan memberikan kemudahan 

serta memberikan manfaat terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dengan melihat 

globalisasi inovasi teknologi informasi, maka semakin tidak dapat dipungkiri bahwa 

teknologi informasi sangat baik diterapkan dalam dunia pendidikan. TIK juga mampu 

memberikan kemudahan bagi pihak sekolah untuk menjalankan kegiatan dan 

meningkatkan kredibilitas sekolah. Manfaat TIK dalam dunia pendidikan ialah untuk 

mempermudah siswa, guru dan kepala sekolah untuk melakukan aktivitas di sekolah 

maupun di luar sekolah, terlebih khusus dalam sekolah, guru dapat dengan mudah 

mengerjakan pekerjaan, lebih cepat dan tidak memakan waktu lebih lama. Ada begitu 

banyak alat teknologi yang dipakai di dalam dunia pendidikan, yang salah satunya adalah 

CCTV. CCTV kini digunakan oleh hampir semua kalangan pendidikan untuk mengontrol 

siswa dan lingkungan sekolah [7].  

CCTV sendiri merupakan sebuah alat untuk merekam video serta mengambil 

gambar yang dipasang di suatu ruangan tertentu. Sistem penggunaan CCTV ialah untuk 

mengontrol dan mengawasi pada tempat-tempat tertentu yang dipasang CCTV [4]. Oleh 



karena itu, pemasangan CCTV sangat diperlukan di setiap sekolah untuk memantau 

situasi dan keadaan di lingkungan sekolah. Sekolah memiliki pertimbangan atau 

tujuannya masing-masing dalam pemasangan CCTV. Akan tetapi secara umum, 

pemasangan CCTV bertujuan untuk (1). Deterrence/ Faktor pencegahan: Pelaku kriminal 

seringkali mengurungkan niat/ takut setelah melihat adanya kamera CCTV yang sudah 

terpasang di tempat sasaran apabila sasaran memiliki kamera CCTV. (2) Monitoring/ 

Pemantauan: Sistem CCTV berguna untuk memonitoring/ mengawasi keadaan dan 

kegiatan di lokasi yang terpasang kamera CCTV (3) Intensify/ Peningkatan kinerja: 

Dengan adanya system CCTV) terbukti meningkatkan kinerja karyawan secara 

signifikan. (4) Investigation/ Penyelidikan: System closed CCTV berguna untuk 

menunjang penyelidikan tindak kejahatan yang telah terjadi. (5) Evidence/Bukti: Hasil 

rekaman video CCTV dapat dijadikan bukti pelanggaran seperti tindak 

kejahatan/kriminal [8]. 

Berdasarkan tujuan diatas maka CCTV dapat membantu pihak sekolah baik kepala 

sekolah dan guru dalam mengawasi siswa di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah 

dan dapat mengontrol pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh siswa, sehingga 

CCTV juga bisa dikatakan sebagai alat bantu dalam evaluasi oleh kepala sekolah[9]. 

Manfaat CCTV di lingkungan sekolah ialah sebagai perangkat keamanan maupun untuk 

mengontrol. Penempatan CCTV biasanya dipasang di depan gerbang sekolah, dalam 

kelas, maupun di lingkungan sekolah. CCTV di pasang di depan gerbang sekolah untuk 

mengontrol guru dan siswa yang sering datang terlambat, di dalam kelas untuk melihat 

kedisiplinan siswa dan selama pelajaran berlangsung dan untuk lingkungan sekolah 

untuk mengamati lalu lalang siswa di lingkungan sekolah [2]. Dalam perkembangannya, 

CCTV bisa dikatakan efektif jika tujuan pemasangannya dapat tercapai.  

Efektivitas adalah seberapa baiknya pekerjaan yang dilakukan dan sejauh mana 

penghasilan yang diharapkan [10]. Selanjutnya Ravianto menjelaskan bahwa efektivitas 

merujuk pada empat aspek yaitu: aspek tugas atau fungsi, aspek rencana atau program, 

aspek ketentuan dan peraturan dan aspek tujuan atau kondisi ideal. Pertama, sesuatu yang 

dikatakan efektif dalam aspek tugas atau fungsi adalah ketika tugas atau fungsinya 

terlaksana dengan baik. Kedua, efektif dalam aspek rencana atau program adalah ketika 

semua rencana atau program dapat telaksana. Ketiga, efektif dalam aspek ketentuan dan 

peraturan adalah ketika aturan dan ketentuan terlaksana dengan baik. Terakhir, sesuatu 

dikatakan efektif dalam aspek tujuan atau kondisi ideal, jika tujuan atau kondisi ideal 

yang di harapkan dapat tercapai. Dalam penelitian ini, aspek tujuan atau kondisi ideallah 

yang dipakai untuk mengetahui efektifitas penggunaan CCTV di SMPN 9 Salatiga. 

3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu suatu langkah penelitian 

dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian, yaitu kualitatif dan 

kuantitatif deskriptif. Pendekatan ini menggabungkan metode penelitian kuantitatif 

dengan kualitatif secara berurutan, di mana pada tahap pertama menggunakan metode 

kualitatif untuk mengetahui tujuan pemasangan CCTV dan tahap kedua dengan metode 

kualitatif dan metode kuantitatif untuk mengetahui ketercapaian tujuan pemasangan 

CCTV. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pemasangan CCTV dilihat 

dari ketercapaian tujuan pemasangan CCTV, dimana penelitian ini dilakukan di SMP 



Negeri 9 Salatiga. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, 6 guru dan sampel 258 

siswa dari jumlah populasi 724 siswa sebagai sumber data. Teknik sampling yang dipakai 

untuk data kuantitatif adalah random sampling dengan menggunakan rumus Slovin [11]. 

Sampel 258 siswa telah dihitung berdasarkan rumus dibawah ini.  

Keterangan :  

n  =   ukuran sampel  

N =   ukuran populasi  

e   = persen kelonggaran ketidak telitian  

Teknik pengambilan data kuantitatif random sampling atau sumber data yang 

diambil secara acak, dalam penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dengan 

tingkat kesalahan 5% dan dari 724 ditemukan sampel 258. Dalam penelitian ini, 

pengumpulan data kuantitatif diperoleh melalui kuesioner. Untuk mengetahui sejauh 

mana kuesioner yang dibuat tepat dan dapat diandalkan, dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas pada tiap butir dari instrumen kuesioner tersebut. Uji validitas dan reliabilitas 

dihitung menggunakan bantuan program aplikasi IBM SPSS v.22. 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, N(Netral)=3, 

TS(Tidak Setuju)=2, dan STS(Sangat Tidak Setuju)=1. Untuk penghitungan ini 

dibutuhkan interval dan juga presentase hasilnya. Pada penelitian ini, jumlah skor yang 

digunakan = 5, sehingga diperoleh hasil I = 100/5 = 20. Dengan hasil interval ini, maka 

dapat ditentukan kriteria interval, dimana datanya adalah sebagai berikut : 

            Tabel 3.1 Hasil Perhitungan Interval skala Likert 

Interval  Keterangan 

0%-19,99%            Sangat Tidak  Setuju 

20%-39,99%       Tidak Setuju 

40%-59,99% Netral  

  60%-79,99% Setuju 

  80%-100% Sangat Setuju 

 

Karena pernyataan dalam kuesioner adalah positif, ini berarti semakin responden 

setuju semakin terlaksana tujuan dari penggunaan CCTV di SMPN 9 Salatiga. Teknik 

pengambilan data yang dilakukan untuk metode kualitatif adalah wawancara. 

Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah untuk mengetahui tujuan pemasangan 

CCTV  dan wawancara kepada enam guru untuk mengetahui keterlaksanaan tujuan 

pemasangan CCTV dan keterlaksanaan berkaitan dengan supervisi di sekolah tersebut. 

Sedangkan untuk metode kuantitatif adalah pembagian kuesioner (angket) untuk 258 

siswa. Pertanyaan wawancara dan pertanyaan kuesioner dibuat dalam pertanyaan yang 

positif. Teknik analisa data kualitatif deskriptif dan kuantitatif deskriptif dibuat dalam 

bentuk uraian singkat, atau tabel yang sesuai dengan hakikat data yang dianalisis. 

Pengolahan data kuantitatif menggunakan aplikasi IBM SPSS v.22. Setelah dilakukan 

uji validitas, ditemukan bahwa hasil ouput dari 6 pernyataan untuk 258 responden 

menunjukkan hasilnya sebesar 0.320 sehingga dapat dikatakan valid karena nilai 

significant lebih besar dari 0.126 diperoleh dari (N=258, signifikasi 5%). Pada uji 

relibialitas diperoleh Cronbach’s Aplha= 0.811 dan dengan hasil tersebut dapat dikatakan 

bahwa kuesioner reliable karena hasil Cronbach’s Aplha lebih besar dari 0.666. Oleh 



karena itu, dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian valid dan reliable sehingga layak 

dan dapat digunakan dalam penelitian ini.  

Untuk melihat ketercapaian tujuan pemasangan CCTV, terlebih dahulu harus 

diketahui tujuan pemasangannya. Setelah itu, tujuan pemasangan CCTV dijadikan aspek 

tujuan dan kondisi ideal. Di SMP Negeri 9 Salatiga memiliki empat tujuan pemasangan 

CCTV, yaitu (1) memantau proses pembelajaran di kelas lewat layar monitor sehingga 

dapat berjalan dengan baik, (2) memantau keterlambatan siswa dan guru sehingga tidak 

banyak guru dan siswa yang datang terlambat (baik terlambat datang ke sekolah maupun 

masuk kelas), (3) memantau keamanan sekolah baik di dalam kelas maupun di ruangan-

ruangan yang terpasang CCTV sehingga pelanggaran dapat diminimalisir, dan (4) 

membantu supervisi oleh kepala sekolah. Dalam penelitian ini terdapat empat tujuan 

pemasangan CCTV. Akan tetapi, dalam penelitian ini lebih berfokus pada proses 

pembelajaran yang berkaitan dengan tujuan 1, 2 dan 4. Ketercapaian tujuan pemasangan 

CCTV pada tujuan nomor 1 dilihat dari hasil wawancara kepada guru dan pembagian 

kuesioner kepada siswa. Ketercapaian tujuan pemasangan CCTV nomor 2, didapatkan 

melalui wawancara kepada guru dan pembagian kuesioner kepada siswa. Sedangkan 

untuk melihat ketercapaian tujuan pemasangan CCTV nomor 4 dilakukan wawancara 

dengan kepala sekolah.  

4. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala sekolah, didapatkan empat tujuan dari 

pemasangan CCTV di SMPN 9 Salatiga. Empat tujuan tersebut antara lain: (1) memantau 

proses pembelajaran di kelas lewat layar monitor sehingga dapat berjalan dengan baik, 

(2) memantau keterlambatan siswa dan guru sehingga tidak banyak guru dan siswa yang 

datang terlambat (baik terlambat datang ke sekolah maupun masuk kelas), (3) memantau 

keamanan sekolah baik di dalam kelas maupun di ruangan-ruangan yang terpasang 

CCTV sehingga pelanggaran dapat diminimalisir, dan (4) membantu supervisi oleh 

kepala sekolah. Jika dilihat dari tujuan pemasangan CCTV secara umum yang 

disampaikan oleh [8], tujuan pemasangan CCTV di SMPN 9 Salatiga masuk dalam 

kategori deterrence (pencegahan), monitoring (pengawasan), dan intensify (peningkatan 

kinerja). Yang termasuk dalam tujuan detterence adalah tujuan nomor 3, yaitu memantau 

keamanan sekolah baik di dalam kelas maupun di ruangan-ruangan yang terpasang 

CCTV sehingga pelanggaran dapat diminimalisir. Yang termasuk tujuan monitoring dan 

sekaligus intensify adalah tujuan nomor 1, 2, dan 4.  Akan tetapi, dalam penelitian ini, 

hanya akan melihat ketercapaian tujuan yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan 

kinerja guru dan siswa, yaitu tujuan nomor 1, 2, dan 4.  

Wawancara kepada enam orang guru dilakukan untuk mengetahui ketercapaian 

dua tujuan pemasangan CCTV, yaitu memantau proses pembelajaran di kelas dan 

memantau keterlambatan siswa dan guru. Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa guru 

rata-rata tidak menggunakan CCTV sebagai alat memantau proses pembelajaran di kelas. 

Hal ini dikarenakan layar monitor hanya ada di ruang kepala sekolah. Pernyataan ini 

disampaikan oleh seorang guru berinisial I R sebagai berikut:  

“Jujur saja saya tidak menggunakan CCTV sebagai alat pemantauan proses pembelajaran 

di kelas dan pemantauan keterlambatan siswa karena layar monitor hanya ada di ruang kepala 

sekolah, sehingga guru yang mau menggunakan CCTV harus minta ijin dulu sama kepala 

sekolah.”  

Selanjutnya wawancara juga dilakukan kepada guru untuk melihat ketercapaian 

tujuan nomor dua, yaitu memantau keterlambatan guru dan siswa. Mengenai 



keterlambatan guru, enam guru tersebut menyampaikan bahwa dengan adanya CCTV 

membuat mereka lebih tertib datang ke sekolah maupun masuk kelas karena selalu 

dipantau oleh kepala sekolah. Adapun pernyataan guru berinisial S B adalah sebagai 

berikut: “kalau menurut saya CCTV itu sebagai alat bantu kepala untuk memantau guru 

dan siswa sehingga mendorong guru tetap masuk kelas karena selalu di pantau terus sama 

kepala sekolah.”  

Selain itu, guru menambahkan bahwa terdapat sistem absensi berbasis teknologi, 

yaitu melalui scan wajah di ruang TU yang membuat guru lebih tertib dan disiplin dalam 

hal kehadiran ke sekolah. Dengan kata lain, CCTV bukanlah satu-satunya hal yang 

dipakai untuk memantau keterlambatan guru di sekolah. Dari hasil wawancara dengan 

guru, guru mengatakan bahwa dengan adanya peraturan absensi guru maka guru datang 

lebih awal untuk melakukan absen pada alat scan wajah, tetapi CCTV juga tetap menjadi 

salah satu alat bantu untuk melihat keterlambatan guru. 

Di sisi lain, berkaitan dengan keterlambatan siswa, dua orang guru menyatakan 

bahwa mereka tidak menggunakan CCTV sebagai alat pemantauan keterlambatan siswa. 

Sebaliknya, untuk mengetahui keterlambatan siswa, guru dapat mengetahuinya saat 

bersalaman di depan pintu gerbang sekolah dan saat siswa masuk terlambat di dalam 

kelas. Hal ini disampaikan oleh seorang guru berinisial W P sebagai berikut:  

“kalau untuk mengetahui keterlambatan siswa kami lebih mengetahui lewat salaman di 

depan gerbang sekolah dan ketika si siswa masuk telat di kelas ketika proses pembelajaran 

berlangsung, kalau untuk memantau langsung lewat layar monitor, jujur saja saya belum pernah 

mengecek langsung di layar monitor karena layar monitornya terpasang di ruang kepala sekolah, 

jadi semisal mau pakai harus ijin dulu sama bapak kepala sekolah.”  

Dari sisi guru, dapat disimpulkan bahwa pada tujuan kedua, yaitu memantau 

keterlambatan guru dan siswa, penggunaan CCTV hanya efektif untuk peningkatan 

kinerja guru. Akan tetapi, CCTV tidak begitu efektif digunakan dalam memantau 

keterlambatan siswa karena hal ini dilakukan secara langsung saat bersalaman di pintu 

gerbang tanpa menggunakan CCTV. Dengan kata lain, tujuan penggunaan CCTV nomor 

dua, yaitu memantau keterlambatan guru dan siswa belum sepenuhnya tercapai 

berdasarkan hasil wawancara kepada guru. Hal ini salah satunya disebabkan oleh 

keterbatasan jumlah layar monitor yang hanya ada satu buah dan diletakkan di ruang 

kepala sekolah dan adanya teknik lain yang lebih efektif untuk mencapai tujuan tersebut.  

Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan kepala sekolah mengenai tujuan nomor 

empat (membantu supervisi oleh kepala sekolah), didapatkan data bahwa CCTV yang 

digunakan di SMPN 9 Salatiga adalah CCTV yang hanya merekam gambar dan bukan 

suara. Akan tetapi, menurut kepala sekolah, CCTV sangat membantu beliau untuk 

melakukan supervisi walaupun kepala sekolah tidak sepenuhnya menggunakan CCTV 

sebagai alat bantu untuk supervisi. Kepala sekolah juga tetap datang untuk memantau 

langsung proses pembelajaran oleh guru di kelas. Pemantauan yang dilakukan kepala 

sekolah melalui CCTV ialah untuk melihat kondisi kelas, perilaku guru saat di dalam 

kelas serta melihat kehadiran guru di kelas. Dengan adanya CCTV, kepala sekolah 

merasa lebih mudah untuk memantau kehadiran guru baik saat datang ke sekolah dan 

maupun kehadiran guru untuk mengajar di dalam kelas. Setelah mengetahui ketercapaian 

tujuan pemasangan CCTV dari guru dan kepala sekolah, kuesioner kepada 258 siswa 

dibagikan untuk melihat ketercapaian tujuan pemasangan CCTV nomor 1, 2 dan 4. 

Adapun hasil kueioner mengenai ketercapaian tujuan nomor 1 dapat dilihat pada tabel 

4.1.  



 

Tabel 4.1 Hasil kuesioner mengenai tujuan pemasangan CCTV pada proses 

pembelajaran di  kelas (tujuan nomor 1) 

 

No     Pernyataan        SS     S      N      TS    STS     Total      Hasil          Ket 

                                                                                               Presentase      

1.   Dengan adanya        57   165    32      2         2        258          81%        Sangat    setuju 

      CCTV,  siswa 

      dapat mengikuti           

      proses pembelajaran  

      dengan baik saat guru  

      berada di dalam kelas.  

2.  Dengan adanya         51     139     59     8       1         258          78%          Setuju 

     CCTV siswa  

     dapat mengikuti  

     proses pembelajaran  

     dengan baik saat guru 

     tidak berada di dalam  

     kelas. 

3.   CCTV mendorong     59     159     35      2      1         258       81%      Sangat setuju 

       siswa untuk bersik- 

       ap baik saat proses  

       pembelajaran  

       berlangsung 

    Rata-rata                                                                                      80%    Sangat setuju 

 

Berdasarkan tabel 4.1, dapat dikatakan butir pernyataan pada tujuan pemantauan 

proses pembelajaran kepada siswa berhasil diterapkan sehingga CCTV dapat 

memberikan dampak positif kepada siswa. Hal ini terlihat dari respon positif siswa, yaitu 

memperoleh skor 80% dan masuk pada kategori “sangat setuju.” Hal ini sejalan dengan 

penelitian dari [6] yang membuktikan bahwa CCTV memberikan dampak positif kepada 

perilaku siswa. Berdasarkan kedua hasil penelitian, maka dapat dikatakan CCTV dapat 

memberikan hasil positif kepada siswa sehingga CCTV sangat penting untuk dipasang 

di setiap sekolah, untuk meningkatkan kinerja siswa dalam proses pembelajaran di dalam 

kelas. Selain itu, dapat dikatakan bahwa dari sisi siswa, tujuan nomor satu, yaitu untuk 

memantau proses pembelajaran di dalam kelas, tercapai. Selanjutnya, hasil perhitungan 

kuesioner kepada siswa untuk melihat ketercapaian tujuan mengenai keterlambatan siswa 

(tujuan nomor 2) disajikan pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Hasil kuesioner mengenai tujuan pemasangan CCTV pada pemantauan 

keterlambatan siswa datang ke sekolah (tujuan nomor 2). 

 

No       Pernyataan                    SS       S      N     TS    STS     Total         Hasil              Ket 

                                                                                                                   Presentase       

1.  CCTV dapat mendorong        48      112   74    16      8       258            74%           Setuju 

     siswa untuk hadir ke sekolah  

     tepat waktu. 



2.  CCTV dapat mendorong        46     128    63    14      7        258            75%           Setuju 

     siswa untuk hadir ke kelas  

     tepat waktu. 

3.  Dengan adanya CCTV          75      140    34     3       6        258            81%   Sangat setuju 

     membuat siswa lebih  

     disiplin. 

     Rata-rata                                                                                                 77%           Setuju  

 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa tujuan pemasangan CCTV pada pemantauan 

keterlambatan siswa berhasil karena skor yang diperoleh sebesar 77% dan masuk pada 

kategori setuju atau tercapai. Dapat dikatakan bahwa CCTV memberikan dampak positif 

kepada siswa untuk datang lebih tepat waktu ke sekolah. Dengan kata lain, adanya CCTV 

membawa pengaruh positif terhadap kedisiplinan siswa. Akan tetapi, hal ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh [4] yang menemukan bahwa “CCTV tidak 

membawa pengaruh positif  kepada siswa sehingga dapat dikatakan CCTV tidak ada 

hubungannya dengan kedisiplinan siswa”.  

Jika dilihat lebih lanjut dan satu-persatu pada tiap tujuan pemasangan CCTV di 

SMPN 9 Salatiga, terdapat perbedaan data yang didapatkan dari guru dan siswa. Pada 

tujuan pertama, yaitu CCTV untuk memantau proses pembelajaran di kelas, tidak 

tercapai dari sisi guru. Hal ini dikarenakan guru tidak pernah menggunakan CCTV untuk 

memantau siswanya di kelas mengingat layar monitor hanya ada satu dan diletakkan di 

ruang kepala sekolah. Akan tetapi, dari sisi siswa sebenarnya tujuan ini memungkinkan 

untuk tercapai karena berdasarkan kuesioner, siswa memberikan respon positif terhadap 

penggunaan CCTV dalam proses pemebelajaran di kelas. Pada tujuan kedua, yaitu CCTV 

untuk memantau keterlambatan guru dan siswa juga terdapat sedikit perbedaan data dari 

guru dan siswa. Untuk memantau keterlambatan guru tujuan pemasangan CCTV tercapai 

karena guru mengakui bahwa CCTV membuat mereka datang ke sekolah dan ke kelas 

tepat waktu. Sedangkan untuk memantau keterlambatan siswa, guru tidak menggunakan 

CCTV namun memantau langsung saat bersalaman di pintu gerbang. Sebaliknya, dari 

respon siswa dalam kuesioner sebetulnya memungkinkan untuk tujuan tersebut tercapai 

karena siswa setuju jika dengan adanya CCTV mendorong mereka untuk lebih tepat 

waktu dalam hal kehadiran di sekolah maupun di kelas. Terakhir, pada tujuan nomor 4, 

yaitu untuk supervisi oleh kepala sekolah, tercapai. Kepala sekolah menyampaikan 

bahwa CCTV cukup membantu untuk melakukan supervisi, terutama untuk melihat 

kondisi kelas, perilaku guru saat di dalam kelas serta melihat kehadiran guru di kelas.  

5. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat 

tujuan penggunaan CCTV di SMPN 9 Salatiga, dimana terdapat tiga tujuan yang 

berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu tujuan nomor 1, 2, dan 4. Tujuan yang ada 

masuk dalam kategori deterrence (pencegahan), monitoring (pengawasan), dan intensify 

(peningkatan kinerja). Selanjutnya, dalam hal ketercapaian tujuan, tujuan pertama dan 

kedua tercapai namun kurang maksimal karena layar monitor hanya ada satu dan 

diletakkan di ruang kepala sekolah. Sedangkan tujuan nomor 4 mengenai supervisi sudah 

terlaksana.  



Terdapat beberapa saran berdasarkan hasil penelitian. Pertama, sebaiknya layar 

monitor tidak hanya satu dan tidak hanya diletakkan di ruang kepala sekolah namun juga 

di ruang guru. Harapannya dengan begitu, guru bisa memaksimalkan penggunaan CCTV 

untuk memantau proses pembelajaran siswa di kelas saat tidak berada di dalam kelas dan 

memantau kedisiplinan siswa. Selain itu, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya 

disarankan untuk melakukan perbandingan keterlambatan guru dan siswa sebelum dan 

sesudah menggunakan CCTV. 
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