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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. PROFIL KECAMATAN KALIBAGOR 

Menurut Wibowo (2014) wilayah Kabupaten Kalibagor terletak di sebelah barat 

daya dan bagian dari Propinsi Jawa Tengah. Terletak di antara garis Bujur Timur 

115015'45'' sampai 115020'40'' BT dan di antara garis Lintang Selatan 7027'45'' LS 

sampai 7031'45''LS yang berarti berada di belahan selatan garis khatulistiwa. Batas-

batas Kabupaten Kalibagor adalah : 

 Sebelah utara : Kecamatan Sokaraja 

 Sebelah selatan : Kecamatan Banyumas 

 Sebelah barat : Kecamatan Patikraja  

 Sebelah timur : Kabupaten Purbalingga 

 Luas wilayah Kecamatan Kalibagor 35,73 Km2 atau setara dengan 3,573,173 Ha, 

dengan keadaan wilayah antara daratan dan pegunungan dengan struktur 

pegunungan terdiri dari sebagian lembah Sungai Serayu untuk tanah pertanian, 

sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan. 

 Kecamatan Kalibagor terdapat 12 desa, jika dilihat dalam peta di wilayah utara 

terdapat Desa Kalibagor dan Desa Pajerukan, di wilayah timur terdapat Desa 

Kalicupak Kidul, Desa Kalicupak Lor, Desa Kalisogra Wetan dan Desa Suro, di wilayah 

selatan terdapat Desa Kaliori dan Desa Srowot, di wilayah barat terdapat Desa 

Wlahar Wetan, Desa Pekaja, dan Desa Karangdadap. Total penduduk Kecamatan 

Kalibagor adalah 54.265 penduduk pada bulan Oktober 2014. Peta Kecamatan 

Kalibagor tersaji pada lampiran 1. 
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B. WEBSITE DESA 

Menurut Pradana (2013) Website adalah langkah awal bagi desa untuk bersuara. 

Peran penting website ini membuat desa-desa berhasil mengusulkan domain 

khusus desa, yaitu “desa.id”. Diharapkan pembuatan website tiap desa 

menggunakan nama domain “desa.id” ini. Sebagai indentitas desa Indonesia di 

ranah maya. 

Pembuatan website desa bisa ikut dikoordinir melalui GDM (Gerakan Desa 

Membangun) atau swadaya. Jika berkeinginan untuk pembuatan secara mandiri, 

domain “desa.id” bisa dibeli di situs Pandi (Pengelola Nama Domain Internet 

Indonesia). Sedangkan untuk hosting dan format (CMS) website, bebas 

menggunakan apa yang mudah dan terbiasa digunakan. Sebagai alternatif 

pembuatan website mandiri, GDM mengkoordinir pembelian domain untuk desa 

tersebut dan memfasilitasi hosting dan pembuatan website desa secara gratis. 

Syarat yang diminta adalah konsistensi penulisan web dari desa. Sehingga jika 

dalam waktu tiga bulan web desa tidak aktif, akan dibekukan (suspend). Setelah 

web desa jadi, tugas berikutnya adalah mendampingi desa mengisi konten 

diwebnya.   Untuk   itu,   setidaknya   Pendamping   telah   mengusai   bagaimana 

mengunggah tulisan, halaman dan gambar di web desa. 

 

C. WEBSITE 

Menurut Nilasari (2014) website atau sering disebut situs merupakan kumpulan 

halaman web yang dijalankan dari satu alamat web domain. Web domain adalah 

alamat dimana website itu berada, sebagai contoh “kalibagor.desa.id” .desa.id 
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disebut Top Level Domain (TLD). Sedangkan kalibagor disebut Second Level Top 

Domain. Website digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau 

bergerak, suara, animasi, atau gabungan dari semuanya. Jenis website berdasarkan 

sifatnya ada dua jenis, yaitu : 

1. Website statis 

Website statis merupakan jenis website yang halamannya statis dan tidak 

berubah – ubah. Website statis biasanya digunakan untuk web profil pribadi 

atau organisasi.  

2. Website dinamis 

Website dinamis merupakan jenis website yang sering diubah – ubah atau 

ditambah kontennya. Contoh dari website jenis ini yaitu website berita 

seperti detik.com, nytimes.com, atau blog pribadi. 

 

D. SPSS 

Santoso dalam Taniredja dan Mustafidah (2011) menyatakan bahwa SPSS 

singkatan dari Statistical Package For Science yaitu merupakan paket statistika 

untuk ilmu sosial, akan tetapi SPSS banyak juga digunakan dalam bidang-bidang lain 

yang memang masih membutuhkan statistika. SPSS merupakan sebuah program 

komputer statistik yang berfungsi untuk membantu memproses data-data statistik 

secara cepat dan tepat, serta menghasilkan berbagai output yang dikehendaki oleh 

para pengambil keputusan. Statistik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang 

bertujuan untuk mengumpulkan data, meringkas  atau menyajikan data kemudian 

menganalisis data dengan menggunakan metode tertentu, dan 

menginterpretasikan hasil dari analisa tersebut.  
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Ilmu statistik dapat dibagi dua, yaitu : 

1. Statistik Deskriptif yaitu menjelaskan bagaimana cara data dikumpulkan dan 

diringkas terhadap hal-hal penting pada data. Analisis statistik deskriptif 

merupakan metode yang berkaitan dengan penyajian data sehingga 

memberikan informasi yang berguna. Penyajian ini dimaksudkan untuk 

mengungkapkan informasi penting yang terdapat dalam data ke dalam 

berntuk yang lebih ringkas dan sederhana yang pada akhirnya mengarah 

pada keperluan adanya penjelasan dan penafsiran. Deskripsi data yang 

dilakukan meliputi ukuran pemusatan dan penyebaran data. Ukuran 

pemusatan data meliputi nilai rata-rata (median), modus, dan median. 

Ukuran penyebaran data meliputi ragam (variance) dan simpangan baku 

(standard deviation). Ukuran pemusatan data adalah suatu ukuran yang 

menggambarkan pusat dari kumpulan data yang bisa mewakilinya.  

a. Mean 

Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa data. Nilai mean dapat 

ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Mean 

(rata-rata) merupakan suatu ukuran pemusatan data. Mean suatu data 

juga merupakan statistik karena mampu menggambarkan bahwa data 

tersebut berada pada kisaran mean data tersebut. Mean tidak dapat 

digunakan sebagai ukuran pemusatan untuk jenis data nominal dan 

ordinal. 

b. Median 

Median menentukan letak tengah data setelah data disusun menurut 

urutan  nilainya. Bisa juga nilai tengah dari data-data yang terurut. 
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Simbol untuk median adalah Me.  Dengan median Me, maka 50% dari 

banyak data nilainya paling tinggi sama dengan Me, dan 50% dari banyak 

data nilainya paling rendah sama dengan Me. Dalam  mencari median, 

dibedakan  untuk banyak data ganjil  dan banyak data genap.  Untuk 

 banyak data ganjil, setelah data disusun menurut nilainya, maka median 

Me adalah data yang terletak tepat di tengah. 

c. Modus 

Modus adalah nilai yang sering muncul. Modus sangat baik bila 

digunakan untuk data yang memiliki sekala kategorik yaitu nominal atau 

ordinal. Sedangkan data ordinal adalah data kategorik yang bisa 

diurutkan, misalnya menanyakan kepada 100 orang tentang kebiasaan 

untuk mencuci kaki sebelum tidur, dengan pilihan jawaban: selalu (5), 

sering (4), kadang-kadang(3), jarang (2), tidak pernah (1). Jika ingin 

melihat ukuran pemusatannya lebih baik menggunakan modus yaitu 

jawaban yang paling banyak dipilih, misalnya sering (2). Berarti sebagian 

besar orang dari 100 orang yang ditanyakan menjawab sering mencuci 

kaki sebelum tidur. 

d. Standar Deviasi 

Standar Deviasi dan Varians Salah satu teknik statistik yang digunakan 

untuk menjelaskan homogenitas kelompok. Varians merupakan jumlah 

kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok. 

Sedangkan akar dari varians disebut dengan standar deviasi atau 

simpangan baku.  
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2. Statistik inferensi adalah setelah data dikumpulkan dan diinterpretasikan 

data menjadi statistik deskriptif maka statistik mengambil peran dalam 

mengambil keputusan. 

Dari sudut pandang statistik, data bisa dibagi menjadi : 

a. Data kualitatif yaitu sebuah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan 

angka. Sebagai contoh : jenis pekerjaan seseorang (petani, nelayan, 

pegawai, dan sebagainya), status pernikahan (belum menikah, menikah, 

duda, janda), gender (pria, wanita), kepuasan seseorang (tidak puas, 

cukup puas, sangat puas), dan sebagainya. Data jenis ini harus 

dikuantifikasi agar bisa diolah dengan statistik. 

b. Data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Sebagai 

contoh, usia seseorang, tinggi seseorang, penjualan dalam sebulan, 

jumlah bakteri dalam sebuah percobaan biologi tertentu dan 

sebagainya. Oleh karena data kualitatif harus dikuantifikasikan, atau 

diubah menjadi data kuantitatif. Pengubahan bisa dengan cara memberi 

skor tertentu (seperti pria diberi skor 1, sementara wanita diberi skor 2), 

memberi ranking (tidak puas 1, puas 2, dan seterusnya) atau pendapat 

(tidak 1, dan ya 2) dan sebagainya. Berdasarkan pemaparan ilmu statistik 

maka penelitian yang dilakukan menggunakan survei deskriptif. Survei 

deskriptif dapat didefinisikan suatu penelitian yang dilakukan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di 

dalam masyarakat (Notoatmodjo, 2010). Dalam penelitian survei 

deskriptif ini memerlukan responden penelitian, yaitu: 
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1) Populasi 

Nawawi dalam Taniredja dan Mustafidah (2011) 

mengemukakan bahwa populasi adalah keseluruhan subyek yang 

terdiri dari manusia, benda – benda, hewan, tumbuhan, dan 

gejala – gejala atau peristiwa – peristiwa yang terjadi sebagai 

sumber. Dilihat dari jumlahnya, populasi dapat digolongkan 

menjadi dua, yaitu : 

a) Populasi yang jumlahnya terhingga/terbatas, yakni populasi 

memiliki sumber – sumber data yang jelas batas – batasnya 

secara kuantitatif. Misalnya seluruh peserta ujian akhir 

nasional SMA tahun 2010 di kabupaten Banyumas Jawa 

Tengah, semua guru kewarganegaraan SMA se-Kabupaten 

Banyumas Jawa Tengah, semua mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto semester genap tahun 2011 – 

2012 yang mengontrak mata kuliah Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

b) Populasi yang jumlahnya tak terhingga, yakni populasi yang 

memiliki sumber – sumber data yang tidak dapat ditentukan 

batas – batasnya secara kuantitatif. Misalnya semua 

pengunjung toko swalayan, semua kendaraan yang melewati 

Jl.Jendral Soedirman Jakarta, kelahiran manusia. 

2) Sampel 

Menurut Taniredja dan Mustafidah (2011) pengambilan 

sampel yang tepat merupakan salah satu teknik dalam penelitian. 
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Karena sampel yang kurang tepat atau  kurang mewakili, akan 

mengakibatkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian tidak 

tepat. Terdapat beberapa cara pengambilan sampel : 

a)   Teknik Random Sampling 

Teknik ini disebut juga acak, serampangan, tidak pandang 

bulu/tidak pilih kasih, obyektif, sehingga seluruh elemen 

populasi mempunyai kesempatan untuk menjadi sampel 

penelitian.  

Teknik random sampling terdiri dari tiga macam, yaitu: 

i. Cara undian/lotre, caranya seperti arisan pada ibu – ibu, 

yakni dengan membuat lintingan kertas sebanyak 

populasi, kemudian mengambil secara acak lintingan 

kertas sebanyak sampel yang diperlukan. 

ii. Cara Ordinal, yakni dengan cara mendaftar seluruh 

populasi penelitian kemudian mengambil nomor – 

nomor tertentu, apakah yang gasal atau yang genap, 

atau dengan cara kelipatannya. 

iii. Cara Randomisasi dengan tabel bilangan random. 

b) Teknik Nonrandom Sampling 

Pada teknik ini, tidak semua elemen yang ada pada populasi 

mempunyai peluang yang sama untuk menjadi sampel. 

i. Pengambilan Sampel Berlapis/Berstrata (stratified 

sampling) 
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Teknik ini dilakukan apabila populasi terdiri dari tingkat – 

tingkat, lapisan, strata, atau sub-kelompok. 

ii. Pengambilan Sampel Berkelompok (cluster sampling) 

Pengambilan sampel yang dilakukan bukan berdasarkan 

individu, tetapi berdasarkan kelompok. 

iii. Pengambilan Sampel Bertujuan (purposive 

sample/judgmental sampling) 

Teknik ini dilakukan apabila populasi terlalu banyak dan 

letaknya berjauhan, serta adanya beberapa 

pertimbangan. 

c. Metode Kombinasi 

Sugiyono (2011) menyatakan metode penelitian kombinasi adalah suatu 

metode penelitian yang mengombinasikan atau menggabungkan antara 

metode kuantitatif dan metode kualitatif yang digunakan secara 

bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data 

yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan obyektif.  

Berikut macam-macam model metode penelitian kombinasi (mixed 

methods): 

a)   Model sequential (kombinasi berurutan)  

Metode kombinasi model sequential adalah suatu kombinasi 

penelitian yang mana peneliti mengembangkan hasil penelitian 

dari suatu metode dengan metode yang lain. 
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b) Model concurrent (kombinasi campuran) 

Model kombinasi model campuran merupakan prosedur 

penelitian yang akan menggabungkan data kuantitatif dan 

kualitatif agar diperoleh analisis yang komprehensif untuk 

menjawab masalah penelitian. Kalau dalam tipe sequential 

penggabungan metode dilakukan secara berurutan dalam 

waktu yang berbeda, sedangkan tipe concurrent 

penggabungan dilakukan dalam waktu yang sama. Dalam 

metode kombinasi ini digunakan untuk menjawab satu jenis 

rumusan masalah atau satu jenis pertanyaan penelitian. 

 

E. PENELITIAN TERDAHULU 

Beberapa kajian yang membahas tentang analisis pemanfaatan website 

diantaranya adalah Fadhilah (2013) yang menganalisis pemanfaatan website 

informatika bagi  mahasiswa Teknik Informatika. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara penyebaran kuesioner kepada mahasiswa untuk mengetahui 

pemanfaatan website informatika oleh mahasiswa. Pengolahan data pada 

penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Dari pengolahan data 

tersebut diperoleh hasil bahwa dari 94 mahasiswa sebanyak 61% atau 58 

mahasiswa setuju dengan website informatika yang memprioritaskan kebutuhan 

pengguna website, penulisan berita pada website juga dilakukan secara berkala, 

dan menyediakan informasi yang bagus.  

Penelitian juga dilakukan oleh Muawanah, dkk (2013) tentang analisis 

pemanfaatan situs web di PSTA LAPAN menggunakan metode pieces. Pengumpulan 
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data dengan cara observasi dan wawancara. Pengolahan data pada penelitian ini 

menggunakan metode analisis deskriptif. Dari pengolahan data tersebut diperoleh 

hasil situs web pada lapan.go.id telah menampilkan informasi yang baik, karena 

informasi yang dihasilkan mampu memenuhi keinginan pengguna. Sistem web PSTA 

LAPAN telah memiliki efisiensi yang baik, karena sistem yang ada telah dapat 

digunakan dengan baik dan juga dapat menghasilkan output yang diharapkan.  

Penelitian juga dilakukan oleh Nusantari, dkk (2013) yang menganalisis 

pemanfaatan jurnal online ScienceDirect di perpustakaan IPB. Penelitian ini adalah 

jenis penelitian kuantitatif menggunakan survei kuisioner. Untuk menguji pengguna 

jurnal online ScienceDirecet dan tingkat pemanfaatannya belum maksimal. Tingkat 

pemanfaatan yang ditunjukan dengan frekuensi dan jumlah artikel yang diunduh 

masih rendah. Dari lima faktor yang diuji pengaruhnya yang paling kuat yaitu 

sebesar (33,27%), berikutnya adalah Kualitas Informasi (30,12%), diikuti oleh 

Antarmuka sistem (24,3%) dan sedikit oleh Kemampuan Komputer (6,45%) 
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