
 
 ۩ Halaman 1 dari 2 halaman ۩  INS-03-2006/SW 

RESPONDEN SISWA 

INS-03-2006/SW 
  

AKTIVITAS SISWA DALAM PENERAPAN  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) 

 
 
 

IDENTITAS RESPONDEN DAN SEKOLAH 
 

NAMA RESPONDEN  
NIS           
NAMA SEKOLAH  

 
 
PENGANTAR 
 
Beberapa waktu berselang, Pemerintah telah mencanangkan program pembelajaran berbasis TIK 
(Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan pengelolaan sekolah berbasis TIK.  Sekolah anda adalah 
bagian dari komunitas tersebut yang berkewajiban untuk melaksanakan program tersebut dengan 
perencanaan yang baik. 
 
Melalui instrumen ini diharapkan kami memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi sekolah 
anda menurut pandangan siswa.  Oleh karena hal tersebut, jawablah semua pertanyaan/pernyataan 
di bawah ini dengan benar dan jujur. 
 
PERTANYAAN/PERNYATAAN 

1. Seorang siswa dapat berkomunikasi dengan guru atau warga sekolah lainnya menggunakan
fasilitas TIK (menggunakan email atau chatting misalnya), apakah anda atau teman anda
banyak yang melakukan komunikasi model ini ? 

    Tidak 
    Ya, sebagian kecil saja melakukan komunikasi model ini 
   Ya, sebagian besar melakukan komunikasi model ini 

 
2. Beberapa sekolah menyediakan alat bantu pembelajaran berbasis TIK (misalnya animasi 

tentang peredaran darah atau animasi tentang awal mula terbentuknya jagad raya) baik yang
digunakan oleh Guru untuk proses belajar mengajar atau memang disediakan untuk siswa
dalam rangka belajar mandiri.  Apakah anda atau teman anda banyak yang menggunakan alat
bantu pembelajaran seperti penjelasan di atas ? 

    Tidak 
    Ya, sebagian kecil saja yang menggunakan alat bantu pembelajaran 
    Ya, sebagian besar menggunakan alat bantu pembelajaran 

 
3. Beberapa sekolah menyediakan perpustakaan digital disamping perpustakaan konvensional

sehingga warga sekolah yang memerlukan referensi tidak harus datang langsung ke ruang 
perpustakaan untuk memperoleh layanan.  Jika sekolah anda termasuk yang menyediakan jenis
layanan ini, apakah anda atau teman anda banyak yang memanfaatkan layanan jenis ini ? 

    Tidak 
    Ya, sebagian kecil saja yang menggunakan jenis layanan ini 
    Ya, sebagian besar memanfaatkan jenis layanan ini 
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4. Internet adalah salah satu jenis layanan yang dapat disediakan oleh sekolah.  Selain dirancang

untuk diakses saat proses belajar mengajar, ada juga yang memang disediakan untuk diakses di
luar jam pelajaran.  Jika sekolah anda termasuk yang menyediakan fasilitas ini, apakah anda
atau teman anda banyak yang memanfaatkan layanan jenis ini ?

    Tidak 
    Ya, sebagian kecil saja yang memanfaatkan layanan jenis ini 
    Ya, sebagian besar memamanfaatkan layanan jenis ini 

 
5. Salah satu layanan akademik yang harus disediakan oleh sekolah adalah pengelolaan nilai siswa

yang merupakan komponen penyusun laporan hasil studi siswa.  Beberapa sekolah 
menyediakan layanan kepada siswa untuk memperoleh informasi hasil studinya secara online 
(misalnya menggunakan terminal komputer yang disediakan atau menggunakan Short
Message/SMS yang dikirim ke nomor tertentu).  Jika sekolah anda termasuk yang menyediakan
jenis layanan seperti ini, apakah anda atau teman anda banyakyang memanfaatkan layanan 
jenis ini ? 

    Tidak 
   Ya, sebagian kecil saja yang memanfaatkan jenis layanan ini 
    Ya, sebagian besar memanfaatkan jenis layanan ini 

 
6. Untuk menayangkan pengumuman, sekolah menyediakan tempat khusus (papan pengumuman) 

baik yang sifatnya elektronik maupun non elektronik.  Apakah anda atau teman anda banyak 
yang memanfaatkan layanan jenis ini ? 

    Tidak 
    Ya, sebagian kecil saja yang memanfaatkan jenis layanan ini 
    Ya, sebagian besar memanfaatkan layanan ini 

 


