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Lampiran 1 : Pedoman Wawancara 

 

Pedoman Wawancara 

 

Data Pelaksanaan Wawancara 

Tempat dan Tanggal Wawancara : 

Waktu Wawancara   : 

 

Data Key Informant  

Nama     : 

Jenis Kelamin    : 

Usia : 

Organisasi/Sekolah   : 

Jabatan    : Guru TIK/KKPI 

Pendidikan Terakhir   : 

Lama Bekerja    : 

Pengalaman Menggunakan TIK : 

 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Kapan Kurikulum 2013 (K13) mulai diimplementasikan di sekolah ini? 
2. Apakah sosialisasi tentang Implementasi K13 sudah diselenggarakan? Sudah 

berapa kali? 
3. Bagaimana pendapat Anda tentang Implementasi K13 yang mengintegrasikan 

TIK ke dalam mata pelajaran lain? 
4. Bagaimana peran dan tugas Anda sebagai guru TIK/KKPI dalam 

Implementasi K13? 
5. Apa kendala yang Anda hadapi dalam menjalankan peran dan tugas guru 

TIK/KKPI di K13?  
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Pedoman Wawancara 

 

Data Pelaksanaan Wawancara 

Tempat dan Tanggal Wawancara : 

Waktu Wawancara   : 

 

Data Key Informant  

Nama     : 

Jenis Kelamin    : 

Usia : 

Organisasi/Sekolah   : 

Jabatan    : Guru Mata Pelajaran IPA, IPS, dan Bahasa 

Pendidikan    : 

Lama Bekerja    : 

Pengalaman Menggunakan TIK : 

 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Kapan Kurikulum 2013 (K13) mulai diimplementasikan di sekolah ini? 
2. Apakah sosialisasi tentang Implementasi K13 sudah diselenggarakan? Sudah 

berapa kali? 
3. Bagaimana pendapat Anda tentang Implementasi K13 yang mengintegrasikan 

TIK ke dalam mata pelajaran lain? 
4. Apakah Anda telah mendapat pelatihan dalam mengintegrasikan TIK ke 

dalam mata pelajaran yang Anda ampu? 
5. Bagaimana cara Anda dalam mengintegrasikan TIK ke dalam mata pelajaran 

yang Anda ampu? 
6. Alat dan media apa yang Anda gunakan dalam mengintegrasikan TIK ke 

dalam mata pelajaran yang Anda ampu? 
7. Apa kendala yang Anda hadapi dalam mengintegrasikan TIK ke dalam mata 

pelajaran yang Anda ampu di K13?  
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Pedoman Wawancara 

 

Data Pelaksanaan Wawancara 

Tempat dan Tanggal Wawancara : 

Waktu Wawancara   : 

 

Data Key Informant  

Nama     : 

Jenis Kelamin    : 

Usia : 

Organisasi/Sekolah   : 

Jabatan    : Kepala Sekolah 

Pendidikan    : 

Lama Bekerja    : 

Pengalaman Menggunakan TIK : 

 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Kapan Kurikulum 2013 (K13) mulai diimplementasikan di sekolah ini? 
2. Apakah sosialisasi tentang Implementasi K13 sudah diselenggarakan? Sudah 

berapa kali? 
3. Bagaimana pendapat Anda tentang Implementasi K13 yang mengintegrasikan 

TIK ke dalam mata pelajaran lain? 
4. Bagaimana peran dan tugas guru TIK/KKPI dalam Implementasi K13 di 

sekolah ini? 
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Pedoman Wawancara 

 

Data Pelaksanaan Wawancara 

Tempat dan Tanggal Wawancara : 

Waktu Wawancara   : 

 

Data Key Informant  

Nama     : 

Jenis Kelamin    : 

Usia : 

Organisasi/Sekolah   : 

Jabatan    : Wakasek Kurikulum 

Pendidikan    : 

Lama Bekerja    : 

Pengalaman Menggunakan TIK : 

 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Kapan Kurikulum 2013 (K13) mulai diimplementasikan di sekolah ini? 
2. Apakah sosialisasi tentang Implementasi K13 sudah diselenggarakan? Sudah 

berapa kali? 
3. Bagaimana pendapat Anda tentang Implementasi K13 yang mengintegrasikan 

TIK ke dalam mata pelajaran lain? 
4. Bagaimana peran dan tugas guru TIK/KKPI dalam Implementasi K13 di 

sekolah ini? 
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Lampiran 2 : Data Collection 

 

Pedoman Wawancara 

 

Data Pelaksanaan Wawancara 

Tempat dan Tanggal Wawancara : SMA N 3 Salatiga, 30 Oktober 2014 

Waktu Wawancara   : 10.18 

Data Key Informant  

Nama     : Agus Nugroho, S.Pd. 

Jenis Kelamin    : Laki-laki 

Usia : 34 Tahun  

Organisasi/Sekolah   : SMA N 3 Salatiga 

Jabatan    : Guru TIK/KKPI 

Pendidikan Terakhir   : S1 

Lama Bekerja    : 10 Tahun 

Pengalaman Menggunakan TIK : 6 Tahun 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Kapan Kurikulum 2013 (K13) mulai diimplementasikan di sekolah ini? 
Tahun ini. Tahun ajaran 2014/2015 

2. Apakah sosialisasi tentang Implementasi K13 sudah diselenggarakan? Sudah 
berapa kali? 
Sudah. Dari dalam sekolah 4 kali. Dari luar sekolah itu individual personal. 

3. Bagaimana pendapat Anda tentang Implementasi K13 yang mengintegrasikan 
TIK ke dalam mata pelajaran lain? 
Ya baguslah. Semua orang kan sudah menguasai dan bisa IT. Mungkin apa 
tuntutan jaman ya. Mungkin lebih bagus seperti itu daripada  apa sebagai 
mata pelajaran. 

4. Bagaimana peran dan tugas Anda sebagai guru TIK/KKPI dalam 
Implementasi K13? 
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Perannya sesuai yang diatur di Permen apa itu namanya 68 Tahun 2014. 
Rambu-rambunya itu aja. Membimbing. 

5. Apakah yang di Permendikbud No. 68 tahun 2014 sudah dilaksanakan di 
sekolah ini tentang peran dan tugas guru TIK/KKPI? 
Sudah kelas X dan XI. 

6. Apa kendala yang Anda hadapi dalam menjalankan peran dan tugas guru 
TIK/KKPI di K13?  
Sementara belum ada sih. Masalahnya hampir seluruh siswa sudah 
menguasai IT. Lebih pinter siswanya daripada gurunya dalam hal-hal 
tertentu jadi sementara tidak ada. 

7. Didalam Permendikbud No. 68 Tahun 2014 itu guru TIK/KKPI membimbing 
siswa, guru, dan staf kependidikan dalam mengelola data dan informasi. 
Apakah beberapa guru dan staf sudah melakukan bimbingan pada guru 
TIK/KKPI di sekolah ini? 
Secara struktural dan formalnya belum. Tapi kalau dalam informal sudah 
tanya tanya apa biasa gitu. Anak-anak juga tanya masalah gimana cara 
menyalin film dari sini ke sini tapi kan tidak terstruktur tidak formal. 

8. Kalau bimbingannya tidak formal dan struktural itu bagaimana bisa 
memenuhi 150 anak bimbingan? 
Itu kan anu. Konotasinya kan bentuknya tanggung jawab bukan pengajaran. 
Selagi guru dan siswa tidak membutuhkan kita ya sudah berarti ITnya 
berhasil. Ya to? Tapi kalau ada yang bertanya dan sebagainya berarti 
memang butuh bimbingan. Jadi yang kita pahami 150 itu bentuk tanggung 
jawab terhadap siswa pada kelas yang telah ditentukan. Itu ga jauh beda 
dengan waka yang diberikan waktu 12 jam. Itu bukan 12 jam tatap muka tapi 
pekerjaan atau tanggung jawabnya. Jadi seperti itu. 

9. Dalam membimbing siswa, guru, dan staf kependidikan dalam mengelola data 
dan informasi itu tidak terjadwal? Dan apakah ada bagan atau struktur data? 
Tidak terjadwal. Tapi kalau konseling BK itu terjadwal. Belum ada struktur 
datanya. 

10. Selain membimbing, guru TIK/KKPI dialihkan menjadi apa? 
Menjadi guru Prakarya dan masih guru TIK untuk kelas XII yang masih 
KTSP. 

11. Dalam mata pelajaran Prakarya itu masuk menjadi Intrakulikuler atau 
Ekstrakulikuler? 
Termasuk Intrakulikuler. Bukan pengembangan dari IT. Satu minggu itu 2 X 
45 menit per kelas. Dan wajib. 

12. Dalam mata pelajaran Prakarya itu sudah dijuruskan multimedia atau 
jaringanatau rekayasa? 
Justru dari kurikulum itu, prakarya tidak boleh diisi dalam implementasi IT. 
Jadi dijadikan ke muatan lokal. Kelas X bisa diarahkan ke budidaya tanaman. 
Kelas XI bisa diarahkan ke kerajinan. Ada 4 yang bisa dipilih yaitu : 
Pengolahan, Budidaya, Rekayasa, dan Kerajinan. 
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Pedoman Wawancara 

 

Data Pelaksanaan Wawancara 

Tempat dan Tanggal Wawancara : SMA N 3 Salatiga, 30 Oktober 2014 

Waktu Wawancara   : 12.20 

Data Key Informant  

Nama     : Inti Artini Palupi 

Jenis Kelamin    : Perempuan 

Usia : 43 Tahun 

Organisasi/Sekolah   : SMA Negeri 3 Salatiga 

Jabatan    : Guru Mata Pelajaran IPA (Fisika) 

Pendidikan    : S2 

Lama Bekerja    : 19 Tahun 

Pengalaman Menggunakan TIK : 14 Tahun 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Kapan Kurikulum 2013 (K13) mulai diimplementasikan di sekolah ini? 
Tahun ajaran 2014/2015. 

2. Apakah sosialisasi tentang Implementasi K13 sudah diselenggarakan? Sudah 
berapa kali? 
Sudah. 4 kali. 

3. Bagaimana pendapat Anda tentang Implementasi K13 yang mengintegrasikan 
TIK ke dalam mata pelajaran lain? 
Ya menurut saya lebih senang yang dulu ya mas masih ada KTSP. Ada 
pelajaran TIK sendiri yang sebetulnya materi TIK ada banyak sekali. 

4. Apakah Anda telah mendapat pelatihan dalam mengintegrasikan TIK ke 
dalam mata pelajaran yang Anda ampu? 
Saya sendiri belum. Tapi sebetulnya beberapa guru yang lain sudah 
mendapat pelatihan. Jadi harus ada yang berangkat diklat pembelajaran 
berbasis TIK di mapelnya. Itu ada pelatihan guru umum tapi ya ngirimnya 
sembarang mapel. Pelatihan guru mapel berbasis TIK sudah banyak seperti 
itu.  
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5. Bagaimana cara Anda dalam mengintegrasikan TIK ke dalam mata pelajaran 
yang Anda ampu? 
Kalau saya pembelajarannya termasuk alat bantu saya dalam pembelajaran 
menggunakan aplikasi Power Point, kemudian pake Flash. Sehingga materi-
materi Fisika tidak bisa dengan eksperimen untu mapel saya. Kemudian saya 
menggunakan bantuan program-program yang sudah banyak download di 
internet dan diberikan kepada siswa di kelas. Dan mungkin nanti siswa-siswa 
juga banyak yang saya suruh tugasitu harus mencari atau mendownload 
materi pembelajaran dari internet. 

6. Alat dan media apa yang Anda gunakan dalam mengintegrasikan TIK ke 
dalam mata pelajaran yang Anda ampu? 
Flash dan Power Point. 

7. Apa kendala yang Anda hadapi dalam mengintegrasikan TIK ke dalam mata 
pelajaran yang Anda ampu di K13?  
Saya sendiri kemampuan di TIK terbatas ya mas. Jadi yang gampang-
gampang saja. Jadi emang betul kalau banyak pelatihan berbasis TIK juga 
mungkin sangat dibutuhkan ya. Jadi tidak hanya dengan Power Point saja, 
anak itu sudah jenuh dan harus ada variasinya. Sebenarnya TIK berkembang 
dengan pesat tetapi guru belum menguasai variasi-variasi dalam 
pembelajaran. 
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Pedoman Wawancara 

 

Data Pelaksanaan Wawancara 

Tempat dan Tanggal Wawancara : SMA N 3 Salatiga, 30 Oktober 2014 

Waktu Wawancara   : 10.38 

Data Key Informant  

Nama     : Drs. Suwarjo 

Jenis Kelamin    : Laki-laki 

Usia : 50 

Organisasi/Sekolah   : SMA N 3 Salatiga 

Jabatan    : Guru Mata Pelajaran IPS (Sejarah) 

Pendidikan    : S1 

Lama Bekerja    : 26 Tahun 

Pengalaman Menggunakan TIK :  

Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Kapan Kurikulum 2013 (K13) mulai diimplementasikan di sekolah ini? 
Tahun ajaran 2014/2015 

2. Apakah sosialisasi tentang Implementasi K13 sudah diselenggarakan? Sudah 
berapa kali? 
Sudah sering. Kalau ga salah 4 kali mas. 

3. Bagaimana pendapat Anda tentang Implementasi K13 yang mengintegrasikan 
TIK ke dalam mata pelajaran lain? 
Menurut saya kalau kurikulum 2013 diterapkan, itu sebenarnya kalau mampu 
dan bisa itu bagus sekali ya. Jadi kalau diintegrasikan dengan mata pelajaran 
lain itu pas kalau bisa memanfaatkannya. Itu sangat menunjang dan bisa 
berhasil. 

4. Apakah Anda telah mendapat pelatihan dalam mengintegrasikan TIK ke 
dalam mata pelajaran yang Anda ampu? 

5. Bagaimana cara Anda dalam mengintegrasikan TIK ke dalam mata pelajaran 
yang Anda ampu? 
Melalui media pembelajaran yang berbasis TIK ya.  
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6. Alat dan media apa yang Anda gunakan dalam mengintegrasikan TIK ke 
dalam mata pelajaran yang Anda ampu? 
Ya masih Power Point mas. Yang lain belum mas. 

7. Apa kendala yang Anda hadapi dalam mengintegrasikan TIK ke dalam mata 
pelajaran yang Anda ampu di K13?  
Kendalanya belum menguasai secara maksimal. Kalau sudah menguasai 
betul kan penak wae. Kalau bisa ibaratnya mau ngopo wae kan iso. Tapi ndak 
durung panggih ya ra isa.  Terbatasnya pengetahuan tentang itu. 
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Pedoman Wawancara 

 

Data Pelaksanaan Wawancara 

Tempat dan Tanggal Wawancara : SMA N 3 Salatiga, 30 Oktober 2014 

Waktu Wawancara   : 11.52 

Data Key Informant  

Nama     : Ndaru Dian Pratiwi 

Jenis Kelamin    : Perempuan 

Usia : 33 Tahun 

Organisasi/Sekolah   : SMA N 3 Salatiga 

Jabatan    : Guru Mata Pelajaran Bahasa (B. Inggris) 

Pendidikan    : S1 

Lama Bekerja    : 10 Tahun 

Pengalaman Menggunakan TIK : 9 Tahun 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Kapan Kurikulum 2013 (K13) mulai diimplementasikan di sekolah ini? 
Tahun ajaran 2014/2015. 

2. Apakah sosialisasi tentang Implementasi K13 sudah diselenggarakan? Sudah 
berapa kali? 
Sudah. 4 kali. 

3. Bagaimana pendapat Anda tentang Implementasi K13 yang mengintegrasikan 
TIK ke dalam mata pelajaran lain? 
Dilihat dari TIK di kurikulum 2013 sangat membantu sekali. Anak-anak juga 
lebih bebas berkreaqsi dengan TIK. Dan juga dalam mencari bahan-bahan 
juga lebih mudah dengan TIK dan menyampaikannya lebih mudah. 

4. Apakah Anda telah mendapat pelatihan dalam mengintegrasikan TIK ke 
dalam mata pelajaran yang Anda ampu? 
Sudah pernah di sekolah ini. 1 atau 2 kali. 

5. Bagaimana cara Anda dalam mengintegrasikan TIK ke dalam mata pelajaran 
yang Anda ampu? 
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Misalnya bahan-bahan dari internet kemudian disampaikan dengan 
menggunakan bantuan dengan TIK juga. Lalu memberikan penugasan kepada 
anakdan anak menyampaikan presentasi menggunakan TIK. 

6. Alat dan media apa yang Anda gunakan dalam mengintegrasikan TIK ke 
dalam mata pelajaran yang Anda ampu? 
Netbook, internet, social media seperti Facebook, photogrid, video, 
todaysmeet. 

7. Apa kendala yang Anda hadapi dalam mengintegrasikan TIK ke dalam mata 
pelajaran yang Anda ampu di K13? 
Kadang-kadang anak-anak suka presentasi terus menggunakan Power Point 
lalu di Power Point ditulis point-pointnya terus nanti dikasihpenjelasan 
pengembangan sendiri. Tetapi, anak-anak enggak. Semuanya ditulis, mereka 
tinggal baca. Jadi, anak-anak agak malas. Lalu, masalah kalau LCD rusak 
lalu kesulitan nyari. Sama wifinya kadang ga jalanitu kendalanya. 
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Pedoman Wawancara 

 

Data Pelaksanaan Wawancara 

Tempat dan Tanggal Wawancara : SMA N 3 Salatiga, 30 Oktober 2014 

Waktu Wawancara   : 11.04 

Data Key Informant  

Nama     : Inti Artini Palupi 

Jenis Kelamin    : Perempuan 

Usia : 43 Tahun 

Organisasi/Sekolah   : SMA N 3 Salatiga 

Jabatan    : Wakasek Kurikulum 

Pendidikan    : S2 

Lama Bekerja    : 19 Tahun 

Pengalaman Menggunakan TIK : 14 Tahun 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Kapan Kurikulum 2013 (K13) mulai diimplementasikan di sekolah ini? 
Tahun ajaran 2014/2015. 

2. Apakah sosialisasi tentang Implementasi K13 sudah diselenggarakan? 
Sudah. 4 kali. 

3. Bagaimana pendapat Anda tentang Implementasi K13 yang mengintegrasikan 
TIK ke dalam mata pelajaran lain? 
Ya menurut saya lebih seneng yang dulu yang KTSP. Yang mata pelajaran 
TIK ada sendiri yang sebetulnya materi TIK ada banyak sekaliaplikasinya, 
pembuatan program dan sebagainya.itu kan materi yang sangat banyak. Nah 
itu kan siswa-siswa bias mendalami itu juga. Mungkin kalautidak yang bias 
mereka pakai itu aplikasinya tidak sampai pembuatan program banyak yang 
mereka belum tau.  

4. Dalam Implementasi Kurikulum 2013 apakah ada guru yang menolak? 
Guru TIK sendiri menjadi tidak jelas nasibnya. Ya sempat bagi kami itu 
masalah. Harus diberi mapel apa. Ya beruntung ada permen nomor 68 itu 
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guru TIK ada solusinya. Mau ga mau harus menerima kebijakan pemerintah 
bagaimana. Ya itu tadi solusinya tidak merugikan. 

5. Apakah menurut Anda Permendikbud No. 68 Tahun 2014 sudah adil? 
Sebetulnya menurut saya tidak eh belum. Jadi gini mas terstukturnya agak 
susah. Seperti guru BK itu hamper sama. Jadi dipasrahi sekian kelas sekian 
siswa begitu. Tapi kan BK ya anak-anak yan bermasalah dan biasanya 
sering-sering ada konseling yang akhirnya terwadahi. Intinya guru TIK 
hamper sama. Tidak semua murid tidak kena bimbingan. Tinggal siapa aja 
yang membutuhkan hanya seperti itu. Mungkin TIK pun bisa saja yang aktif 
tahu itu bagus. Nek mengajar kan jelas. Ini gak membutuhkan kan enggak ya. 
Misalnya tidak ada siswa yang aktif tidak membimbing. Hanya kalau ada 
masalah dan sebagainya itu yang kurang ya. Nasibnya anak-anak tidak 
tersentuh bimbingan. Tapi kalau mengajar kan mau ga mau harus mengikuti. 
Mau ga mau harus mendapat pembelajaran. 

6. Jadi dalam kebijakan sekolah tidak mewajibkan anak-anak harus melakukan 
bimbingan berapa jam? 
Endak bukan begitu. Bapak ibu guru memberikan bimbingan kan gitu. Na itu 
yang agak sulit. Kalau ada anak-anak butuh bimbingan harus menemui guru 
untuk bimbingan. Mas ini dengan bapak ini. Tapi kalau mas gak aktif bapk 
ibu guru banyak nganggurnya.  

7. Apa yang Anda harapkan dari Implementasi Kurikulum 2013 dapat berjalan 
baik? 
Ya kalau kita bisa melaksanakan itu bagus. Untuk masalah apa namanya 
konsep di K13 di sekolah ini tidak bisa diterapkan semua. Misal diambil 
sistem penilaian banyak sekali. Itu maksudnya bagus tapi siswa kan banyak 
ada 1.034 hanya untuk penilaian saja itu waktunya habis. Kemudian 
strateginya atau metodenya itu lebih banyak CTL, PjBL, anak-anak belum 
siap dengan metode pembelajaran seperti itu. Mungkin harus bertahap. 
Karena yang terjadi, bapak ibu guru banyak sekali memberikan tugas dan 
anak-anak banyak sekali tugas-tugas saja dan harus presentasi di semua 
mata pelajaran. Jadi mungkin belum match ya anatara keinginan pemerintah 
harusnya seperti ini tapi realitanya ternyata begini. Jadi harus butuh 
pengertian dan pemahaman yang lebih mendalam. Dan yang dituntut itu guru 
benar-benar harus jadi fasilitator. Jadi kalau guru hebat pasti akan hebat. 
Kuncinya disitu. Mungkin tuntutannya guru harus semakin bagus, tetapi 
kenyataannya begini. 
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Pedoman Wawancara 

 

Data Pelaksanaan Wawancara 

Tempat dan Tanggal Wawancara : SMA N 1 Salatiga, 10 November 2014 

Waktu Wawancara   : 9.25 

Data Key Informant  

Nama     : Sri Rahayuningsih, S.Pd.Kom. 

Jenis Kelamin    : Perempuan 

Usia : 30 Tahun  

Organisasi/Sekolah   : SMA N 1 Salatiga 

Jabatan    : Guru TIK/KKPI 

Pendidikan Terakhir   : S1 

Lama Bekerja    : 5,5 Tahun 

Pengalaman Menggunakan TIK : 15 Tahun 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Kapan Kurikulum 2013 (K13) mulai diimplementasikan di sekolah ini? 
Dua tahun lalu yaitu tahun 2013/2014. 

2. Apakah sosialisasi tentang Implementasi K13 sudah diselenggarakan? Sudah 
berapa kali? 
Sudah berkali-kali. 3-4 kali. 

3. Bagaimana pendapat Anda tentang Implementasi K13 yang mengintegrasikan 
TIK ke dalam mata pelajaran lain? 
Kalau menurut saya sama dengan kurikulum yang kemarin KTSP. TIK tidak 
terlalu berperan penting dalam mata pelajaran yang lain. Seperti sebelumnya 
KTSP tidak ada pengaruhnya.  

4. Berarti dalam kurikulum lama dan kurikulum baru dalam TIK tidak ada 
bedanya? 
Dalam TIK ya tidak ada bedanya.tidak terlalu berpengaruh. 

5. Bagaimana peran dan tugas Anda sebagai guru TIK/KKPI dalam 
Implementasi K13? 
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Peran guru TIK ga hanya ngajar jadi beralih ke mata pelajaran Prakarya 
dan Kewirausahaan. Jadi tidak ada pelajaran TIK tetapi ngajar dengan mata 
pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kemudian Rekayasa dan Multimedia 
yang menyangkut desain grafis. Itu mapel pilihan. Kemudian juga membantu 
guru-guru dalam peran TIK. Kemudian administrasi dalam menggunakan 
TIK. 

6. Jadi Permendikbud No. 68 Tahun 2014 telah diberlakukan di sekolah ini? 
Sudah diberlakukan tetapi sebagian.karena itu, guru TIK berperan seperti 
guru BK tetapi disini endak. Ada guru TIK melakukan bimbingan jadi ngajar. 
Kalau membantu guru sudah sebagian. Kemudian administrasi TU juga 
sudah. 

7. Apa kendala yang Anda hadapi dalam menjalankan peran dan tugas guru 
TIK/KKPI di K13?  
Tidak ada pelatihan khusus mungkin ya.  Tidak ada pelatihan guru TIK jadi 
spontanitas ya. Siapa yang mau diajari ini, ini, ini, langsung diajari. Gak ada 
pelatihan khusus dalam satu waktu bareng-bareng seperti itu enggak. Jadi 
harus melayani satu per satu guru. Masih bingung juga peran khusus guru 
TIK itu apa. Karena di sekolah lain juga belum terlalu seperti diterapkan 
dalam Permendikbud. Jadi masih pada bingung sebenere TIK perannya apa 
sekarang belum jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

Pedoman Wawancara 

 

Data Pelaksanaan Wawancara 

Tempat dan Tanggal Wawancara : SMA N 1 Salatiga, 10 November 2014 

Waktu Wawancara   : 10.31 

Data Key Informant  

Nama     : Kristien Helly Tambotoh, M.Pd. 

Jenis Kelamin    : Perempuan 

Usia : 40 Tahun 

Organisasi/Sekolah   : SMA Negeri 1 Salatiga 

Jabatan    : Guru Mata Pelajaran IPA (Fisika) 

Pendidikan    : S2 

Lama Bekerja    : 17 Tahun 

Pengalaman Menggunakan TIK : 17 Tahun 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Kapan Kurikulum 2013 (K13) mulai diimplementasikan di sekolah ini? 
Ini merupakan tahun kedua. Jadi mulainya sejak Juli 2013. 

2. Apakah sosialisasi tentang Implementasi K13 sudah diselenggarakan? Sudah 
berapa kali? 
Di sekolah sudah diselenggarakan dalam bentuk IHT, selain itu juga guru-
guru disini sebagian besar sudah mengikuti pelatihan atau workshop yang 
diselenggarakan oleh Provinsi. 

3. Bagaimana pendapat Anda tentang Implementasi K13 yang mengintegrasikan 
TIK ke dalam mata pelajaran lain? 
Kalau menurut saya itu, bagi kami guru IPA yang mungkin sebelumnya 
memang sudah menggunakan TIK, kebiasaan menggunakan TIK sebelum 
Kurikulum 2013 dan sesudah Kurikulum 2013 bagi kami sama saja gak ada 
bedanya. Sehingga kalau pendapat saya pribadi sebagai guru IPA lalu 
kemudian TIK diintegrasikan ke dalam mata pelajaran itu, siswa tidak akan 
mendapat lebih dari kalau dia mendapatkan mapel khusus TIK. Karena kalau 
seperti guru kan kemampuan misalnya sebelum kurikulum 2013 saya 
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pemakainya kan terbatas pada batas-batas tertentu seperti kemampuan saya. 
Nah setelah itun pun masih berkutat disitu. Jadi prakteknya saya belum bisa 
menerapkan pengintegrasian TIK dalam Kurikulum 2013 lebih dari yang 
diharapkan dalam Kebijakan Kurikulum 2013. Katakanlah dulu sering pake 
sekarang sering pake. Dulu 60 persen ya sekarang 60 persen gitu. Gak ada 
perbedaan. Ya artinya untuk saya seperti itu dulu ya sekarang seperti itu. Jadi 
bagi saya itu, sebenarnya kalau dulu TIK dibuat seperti mapel lain jauh lebih 
baik. 

4. Apakah Anda telah mendapat pelatihan dalam mengintegrasikan TIK ke 
dalam mata pelajaran yang Anda ampu? 
Dalam workshop dan pelatihan dan bahkan IHT yang kami ikuti selalu 
diketekankan penggunaan TIK. Tapi apa yang ditekankan itu, dulu-dulunya 
sudah pernah kami lakukan. Jadi misalkan dengan menggunakan media 
pembelajaran memudahkan siswa untuk memahami konsep dengan nyetel 
video atau nyetel apa tapi sepengetahuan saya dulu-dulunya saya sudah 
sering menggunakan misalnya Power Point itu sudah biasa. Video juga sudah 
biasa. Terus apa ya penggunaan media yang lain browsing atau apa gitu. 
Jadi ketika pelatihan itu, misalnya penggunaan video untuk pembelajaran 
baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun yang kita download itu kan 
sebenarnya udah banyak juga. Sekarang di kurikulum 2013 menyarankan 
kembali. Jadi, menurut saya memang dulu sudah make kok sekarang enak. 
Saya tidak tahu apakah ini kebijakan di kurikulum 2013 itu kan setiap sekolah 
itu kan beda-beda. Tapi saya pikir untuk SMA 1 Salatiga saya kira 
penggunaan medianya itu sudah seperti yang diminta kurikulum 2013. Jadi 
saya merasa sebelum dan sesudah kurikulum 2013 sama saja untuk guru IPA 
gitu. Artinya kami tidak ada plusnya untuk ke TIKnya karena dulu ya pakenya 
itu. 

5. Bagaimana cara Anda dalam mengintegrasikan TIK ke dalam mata pelajaran 
yang Anda ampu? 
Ya seperti yang sebelum-sebelumnya itu menggunakan media-media 
pembelajaran baik interaktif itu ya sebisa mungkin saya menggunakan itu 
untuk pembelajaran. Untuk sekarang ini dari segi intensitas penggunaan 
media yang pengintegrasian TIK untuk saya sebelum dan sesudah kurikulum 
2013 itu sama saja. Bahkan cenderungnya gini, efek dibalik kurikulum 2013 
itu kan ada banyak sekali tuntutan administrasi yang harus dipenuhi guru. 
Sekarang guru harus mebuat lembar untuk ininya, ininya, lha beban di 
kurikulunm 2013 itu justru fokus ke situ. Menyiapkan ini menyiapkan itu. 
Sehingga pembelajaran itu keteteran begitu. Jadi ga mikir lagi gimana 
supaya di pelajaran itu TIK yang diharapkan terintegrasi tidak kepikiran itu 
lahi. Jadi kita itu lebih kepada ke penilaian. Kayaknya kalau saya dengan 
kurikulum 2013 itu konsentrasi guru itu lebih banyak disedot pada hal 
penilaian. Yang kedua penilaian terhadap guru sendiri sekarang bersifat 
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administratif jadi bagaimana administrasi saya mulai dari silabus, RPP, 
kemudian lembar penilaian dan sebagainya jadi malah ke situ. 

6. Apa kendala yang Anda hadapi dalam mengintegrasikan TIK ke dalam mata 
pelajaran yang Anda ampu di K13?  
Ya mungkin kendalanya yaitu tadi yang saya sampaikan. Bahwa tuntutan di 
kurikulum 2013 itu lebih pada administrasi. Sehingga guru tidak mempunyai 
waktu dan kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan 
pembelajarannya dengan mengintegrasikan TIK itu. Mestinya setelah pake 
idealnya guru itu lebih. Intensitasnya lebih besar. Karena di kurikulum 2013 
supaya integrasi TIK betul-betul kelihatan tetapi karena itu tadi,maslah 
tuntutanyang lain tentang penilaian tentang administrasi cukup menyita 
waktu. Gak sempat mikir bagaimana kalu dulu sudah memakai ini bagaimana 
untuk mengembangkan diinovasi lagi. Gak mikir sampai kesana karena sibuk 
dengan lembar penilaian, RPP, lembar yang ini dan ini.  
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Pedoman Wawancara 

 

Data Pelaksanaan Wawancara 

Tempat dan Tanggal Wawancara : SMA N 1 Salatiga, 10 November 2014 

Waktu Wawancara   : 08.57 

Data Key Informant  

Nama     : Dwi Danik Suswardani, M.Pd. 

Jenis Kelamin    : Perempuan 

Usia : 50 

Organisasi/Sekolah   : SMA N 1 Salatiga 

Jabatan    : Guru Mata Pelajaran IPS (Sosiologi) 

Pendidikan    : S2 

Lama Bekerja    : 25 Tahun 

Pengalaman Menggunakan TIK : 6 Tahun 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Kapan Kurikulum 2013 (K13) mulai diimplementasikan di sekolah ini? 
Sudah tahun kedua ik berarti tahun ajaran 2013-2014. 

2. Apakah sosialisasi tentang Implementasi K13 sudah diselenggarakan? Sudah 
berapa kali? 
Sudah. 3 atau 4 kali. 

3. Bagaimana pendapat Anda tentang Implementasi K13 yang mengintegrasikan 
TIK ke dalam mata pelajaran lain? 
Sangat membantu. Terutama dalam penayangan spot gambar, anak-anak 
memberi argumentasi dan berpendapat tentang sesuatu hal yang sesuai 
materi pelajaran. Anak sudah mendapat gambaran.  

4. Apakah Anda telah mendapat pelatihan dalam mengintegrasikan TIK ke 
dalam mata pelajaran yang Anda ampu? 
Sudah. 1 kali ke Solo. 

5. Bagaimana cara Anda dalam mengintegrasikan TIK ke dalam mata pelajaran 
yang Anda ampu? 
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Maksute kita lihat TIKnya di situ membahas apa kemdian kita lihat dengan 
situasi di masyarakat seperti apa dilihat kondisinya. Misalnya di materi saya 
ada pembahasan perilaku menyimpang di kehidupan kita. Di kehidupan kita 
kan banyak perilaku menyimpang terus kita member gambaran seperti ini 
seperti itu. Karena kalau dilihat dari teknologi sendiri dengan gampangnya 
kita cari informasi kan juga mempercepat adanya perilaku-perilaku yang 
tidak kita kehendaki. Itu salah satu hal. Tapi nek manfaatnya lebih baik, 
efisien, dan efektif.  

6. Alat dan media apa yang Anda gunakan dalam mengintegrasikan TIK ke 
dalam mata pelajaran yang Anda ampu? 
Yang jelas ya, leptop, lcd, media kan tetep. Kemudian ada buku-buku itu juga 
termasuk media. Mereka kan dipinjami lha untuk melihat untuk membahas 
tentang gambar, diberi tugas untuk hal-hal yang berkaitan karena kita telah 
dipinjami. Dalam mempresetasikan juga menggunakan Power Point. Nanti 
anak-anak dalam mempresentasikan juga menggunakanseperti itu kalo nggak 
ya itu untuk tugas berikutnya anak harus membuat dulu. Tapi kalau harus 
selesai, mereka ya mengemukakan dengan catatan-catatan kemudian 
mempresentasikan.  

7. Apa kendala yang Anda hadapi dalam mengintegrasikan TIK ke dalam mata 
pelajaran yang Anda ampu di K13?  
Kadang-kadang misalnya kalau kita dalam arti ketoke yo dalam mapel saya 
kan kehidupan sehari-hari. Dalam sosiologi kan kehidupan sehari-hari jadi 
saya kira gak ada masalah-masalah seperti itu. Tinggal gurunya saja yang 
main. Misalkan di rumah sudah mencari dulu seperti apa. Sebenarnya gak 
ada. Misalkan sekarang untuk media gambarnya menayangkan nanti guru 
memberikan istilahnya fasilitatornya apalgi guru membuat RPP jadi sudah 
direncanakan. Jadi dalam pembelajaran kondisinya sama terus dengan 
pendekatan SCIENTIFIC itu dengan 5M kadang-kadang anak-anak bosan. 
Jadi guru harus bisa membuat kondisi yang nyaman. Istilahnya guru itu 
dalang jadi ya harus bisa membuat kondisi yang nyaman untuk belajar. 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

Pedoman Wawancara 

 

Data Pelaksanaan Wawancara 

Tempat dan Tanggal Wawancara : SMA N 1 Salatiga, 21 November 2014 

Waktu Wawancara   : 08.50 

Data Key Informant  

Nama     : Uswatun Hasanah, S.Pd. 

Jenis Kelamin    : Perempuan 

Usia : 44 Tahun 

Organisasi/Sekolah   : SMA N 3 Salatiga 

Jabatan : Guru Mata Pelajaran Bahasa (B. Indonesia) 

Pendidikan    : S1 

Lama Bekerja    : 10 Tahun 

Pengalaman Menggunakan TIK : 9 Tahun 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Kapan Kurikulum 2013 (K13) mulai diimplementasikan di sekolah ini? 
Sudah tahun kedua ini. Tahun ajaran 2013/2014. 

2. Apakah sosialisasi tentang Implementasi K13 sudah diselenggarakan? Sudah 
berapa kali? 
Sudah. 3-4 kali. 

3. Bagaimana pendapat Anda tentang Implementasi K13 yang mengintegrasikan 
TIK ke dalam mata pelajaran lain? 
Menurut saya bagus karena dengan mengintegrasikan TIK ke dalam mata 
pelajaran memudahkan guru dalam menyampaikan materi yang akan 
diajarkan. Sekarang kan jaman canggih. Semua sudah menggunakan 
teknologi. Mencari materi dan bahan ajar tinggal mencari di internet. 
Semuanya sudah ada dan lengkap.  

4. Apakah Anda telah mendapat pelatihan dalam mengintegrasikan TIK ke 
dalam mata pelajaran yang Anda ampu? 
Sudah. Saya sudah mendapat pelatihan tentang pengimplementasian TIK ke 
dalam mata pelajaran itu sudah dari tahun 2008. Sekarang dalam kurikulum 
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2013 harus mengimplementasikan TIK jadi lebih mudah karena dulu sudah 
mendapatkan pelatihan. 

5. Bagaimana cara Anda dalam mengintegrasikan TIK ke dalam mata pelajaran 
yang Anda ampu? 
Saya menggunakan blog untuk mengumpulkan tugas siswa. Karena saya 
kadang sedang sibuk dan lebih enak mengoreksi tugas-tugas dari anak-anak 
tinggal melihat dan mengoreksi lewat blog daripada mengumpulkan dengan 
kertas. Jadi anak-anak tinggal mengupload tugasnya di blog kemudian saya 
koreksi. Kalau sedang sibuk, saya bisa mengoreksi tugas dimana saja dan 
kapan saja lewat tablet. Jadi ya memudahkan. Pernah juga saya menyuruh 
siswa mengumpulkan tugas lewat email. Kemudian banyak sosial media yang 
saya gunakan. Seperti Facebook, Whatsapp, BBM, dan lain-lain. Anak-anak 
sering bertanya tentang tugas dan hal yang lain melalui akun sosial media 
saya. Itu sangat memudahkan siswa dalam berkomunikasi dengan saya. 
Apalagi anak-anak mayoritas sudah mempunyai Android jadi lebih mudah 
dalam mencari tugas dan referensi di internet.  

6. Alat dan media apa yang Anda gunakan dalam mengintegrasikan TIK ke 
dalam mata pelajaran yang Anda ampu? 
Ya Power Point, kemudian blog, lalu email juga sudah. Facebook juga 
pernah saya gunakan. Whatsapp dan lain-lain.  

7. Apa kendala yang Anda hadapi dalam mengintegrasikan TIK ke dalam mata 
pelajaran yang Anda ampu di K13? 
Kendalanya itu hanya kadang di ruang kelas tertentu listriknya itu tiba-tiba 
down, mati. Karena jaringan listrik di semua ruang kelas itu tidak sama. 
Kemudian kendala yang lain adalah sambungan wifi. Kadang di kelas yang 
sebelah sana itu sinyal wifi ada kadang tidak. Jadi ya itu mengganggu. Ketika 
sedang dibutuhkan malah tidak konek. Sinyalnya ada kadang tidak. Hanya 
masalah sarana dan prasarana sih kendalanya. 
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Pedoman Wawancara 

 

Data Pelaksanaan Wawancara 

Tempat dan Tanggal Wawancara : SMA N 1 Salatiga, 26 November 2014 

Waktu Wawancara   : 10.14 

Data Key Informant  

Nama     : Dra. Wahyu Tri Astuti, M.Pd. 

Jenis Kelamin    : Perempuan 

Usia : 47 Tahun 

Organisasi/Sekolah   : SMA N 1 Salatiga 

Jabatan    : Kepala Sekolah 

Pendidikan    : S2 

Lama Bekerja    : 16 Tahun 

Pengalaman Menggunakan TIK : 25 Tahun 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Kapan Kurikulum 2013 (K13) mulai diimplementasikan di sekolah ini? 
2013. Sudah 2 tahun. Tahun kedua. 

2. Apakah sosialisasi tentang Implementasi K13 sudah diselenggarakan? Sudah 
berapa kali? 
Sudah. 3 kali. 

3. Bagaimana pendapat Anda tentang Implementasi K13 yang mengintegrasikan 
TIK ke dalam mata pelajaran lain? 
Sebetulnya saya sangat setuju sekali karena kalau tanpa TIK. Karena kalau 
saya mengajar selalu menggunakan TIK ya di matematika menggunakan TIK 
kaya lembar grafik terus statistik dan sebagainya semuanya menggunakan 
TIK. Sebetulnya sangat disayangkan  kalo TIK dihapus ya. Karena apa? 
Semua butuh TIK. Suka ngetik-ngetik atau apa. Itu kalo namanya TIK kalo 
gak pernah diolah lama-lama lupa ya. Kaya saya aya dulu pake Flash bisa. 
Tapi sekarang gak pernah megang ya udah lupa sama sekali.  Jadi gak ada 
waktu butuh waktu ya. Tapi kalau sudah terbiasa setiap hari dipake gak usah 
belajar pun jadi ingat. Karena TIK harus dipake sewaktu-waktu kaya gini. 
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Lembar soal, lembar ini, bikin soal kita juga ngitung-ngitung ini biar gak 
secara manual. Kalo saya sih seperti itu memakai TIK. Tinggal masukkan 
nilainya, grafiknya, tinggal ini dan sebagainya.  

4. Berarti Anda setuju dengan Implementasi K13 yang mengintegrasikan TIK ke 
dalam mata pelajaran lain? 
Sangat setuju. Kalau saya sangat dianjurkan. Karena kalau dihapus itu 
sangat disayangkan. Karena apapun kalau ada pelajaran TIK dan gak ada 
pelajaran TIK anak-anak itu suruh buat prototype kaya tampilan layoutnya 
masih anak yang dapat TIK sama yang tidak itu bagusan yang dapat 
pelajaran TIK. Desain grafis dan yang lain itu masuk ke Rekayasa. Seperti 
kelas XI yang TIK dihapus dan kelas X tetap saya adakan yaitu dengan mata 
pelajaran Rekaysa dengan desain grafis, dengan buat perfilman. TIK kan ga 
dihapus sebenarnya. Yaitu guru TIK harus memenuhi 150 anak untuk 
dibimbing. Gak hanya siswa, tetapi juga membimbing guru, TU dan yang 
lain. Cukup 150 dianggap 24 jam.  

5. Bagaimana peran dan tugas guru TIK/KKPI dalam Implementasi K13 di 
sekolah ini? 
Tugasnya banyak membantu sih sebetulnya. Terutama dalam pendataan 
sekolah dan banyak sih kalau disini. Karena juga semua data-data guru harus 
diinput ya. Dapodik dan Padamu Negeri juga. Nah terpaksa guru harus 
menginput. Kalau dia gak bisamenginput harus minta bantuan dari guru TIK. 
Guru TIK sangat dibutuhkan dalam hal ini. 

6. Apakah Permendikbud No. 68 Tahun 2014 sudah diberlakukan di sekolah ini? 
Sudah diberlakukan.  

7. Apakah teknis pelaksanaan sudah diberikan oleh pemerintah? 
Belum diberikan.. Itu tergantung otonomi sekolah masing-masing. Asalkan 
sudah 150 anak bimbingan itu dianggap 24 jam mengajar. Kemudian data-
data bimbingan dari pemerintah itu belum ada. Karena Permendikbud itu 
diberlakukan tahun depan. Tetapi di sekolah ini secara teknis sudah 
melakukan yang dalam Permendikbud. Itukan wacana yang akan diberlakukan 
tahun depan dan kita sudah memulai itu. Istilahnya sudah pra Permendikbud, 
kalau nanti sudah ada tidak kaget lagi.  
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Pedoman Wawancara 

 

Data Pelaksanaan Wawancara 

Tempat dan Tanggal Wawancara : SMA N 1 Salatiga, 10 November 2014 

Waktu Wawancara   : 10.16 

Data Key Informant  

Nama     : Drs. Budianto 

Jenis Kelamin    : Laki-laki 

Usia : 50 Tahun 

Organisasi/Sekolah   : SMA N 1 Salatiga 

Jabatan    : Wakasek Kurikulum 

Pendidikan    : S1 

Lama Bekerja    : 19 Tahun 

Pengalaman Menggunakan TIK : 14 Tahun 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Kapan Kurikulum 2013 (K13) mulai diimplementasikan di sekolah ini? 
Mulai tahun 2013. 

2. Apakah sosialisasi tentang Implementasi K13 sudah diselenggarakan? Sudah 
berapa kali? 
Sudah 3 atau 4 kali.  

3. Bagaimana pendapat Anda tentang Implementasi K13 yang mengintegrasikan 
TIK ke dalam mata pelajaran lain? 
Bagus ya. Sekarang memang harus menggunakan TIK karena sekarang sudah 
canggih. Dalam pencarian materi dan bahan bisa searching dulu di internet. 
Jadi ya sumber materi tidak terbatas dari buku dan guru saja. Apalagi 
sekarang banyak yang mempunyai gadget-gadget. Jadi ya memudahkan guru 
dalam mengajar sebenarnya.  

4. Bagaimana peran dan tugas guru TIK/KKPI dalam Implementasi K13 di 
sekolah ini? 
Perannya seperti guru BK ya. Seperti yang telah ditetapkan dalam 
Permendikbud 68 itu. Jadi guru TIK membimbing siswa, guru, dan TU dalam 
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mengolah informasi yang berkaitan dengan TIK. Guru TIK juga membantu 
dalam administrasi TU sekolah. Menginput data guru, nilai dan sebagainya. 
Selain itu, guru TIK disini juga mengajar mata pelajaran Rekayasa. Itu mata 
pelajaran dalam muatan lokal untuk kelas X dan kelas XI. Tetapi kelas XII 
yang masih KTSP guru TIK tetap mengajar mata pelajaran TIK.  
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Lampiran 3 : Data Reduction 

1. Guru TIK/KKPI 

Pelaksanaan Implementasi 
Kurikulum 2013 

Pelaksanaan Implementasi Kurikulum 2013 
secara serentak dilaksanakan pada tahun 
ajaran ini yaitu tahun ajaran 2014/2015. 

Sosialisasi Implementasi 
Kurikulum 2013 

Sosialisasi Implementasi Kurikulum 2013 
telah diselenggarakan di semua sekolah. 

Peran dan Tugas Guru 
TIK/KKPI di Implementasi 
Kurikulum 2013 

Peran dan tugas guru TIK di Implementasi 
Kurikulum 2013 sesuai yang diatur dalam 
Permendikbud No. 68 Tahun 2014. 
Peran dan tugas guru TIK juga menjadi 
guru dalam Muatan Lokal mata pelajaran 
Prakarya dan Kewirausahaan peminatan 
Rekayasa dan Multimedia. 

Kendala Guru TIK/KKPI menolak  
Petunjuk teknis dan pelaksanaan peran dan 
tugas guru TIK di Implementasi Kurikulum 
2013 belum ada. Karena belum ada 
sosialisasi dan pelatihan khusus tentang 
guru TIK/KKPI di Implementasi Kurikulum 
2013. 

 

2. Guru IPA, IPS, dan Bahasa 

Pelaksanaan Implementasi 
Kurikulum 2013 

Pelaksanaan Implementasi Kurikulum 2013 
secara serentak dilaksanakan pada tahun 
ajaran ini yaitu tahun ajaran 2014/2015. 

Sosialisasi Implementasi 
Kurikulum 2013 

Sosialisasi Implementasi Kurikulum 2013 
telah diselenggarakan di semua sekolah. 

Pelatihan Pengintegrasian TIK 
ke dalam Mata Pelajaran yang 
Diampu 

Guru sudah mendapat pelatihan dari dalam 
sekolah maupun luar sekolah. Pelatihan 
yang keluar sekolah bersifat personal atau 
individu sesuai mata pelajaran yang 
diampu. 

Cara Mengintegrasikan TIK ke 
dalam Mata Pelajaran yang 
Diampu 

Guru sudah mengintegrasikan TIK dalam 
mata pelajaran yang diampu dengan 
menggunakan media software-software 
presentasi dan menggunakan internet untuk 
mendownload bahan ajar dan lain-lain. 

Alat dan Media yang Digunakan Guru menggunakan Laptop/Netbook, LCD 
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untuk Mengintegrasikan TIK ke 
dalam Mata Pelajaran yang 
Diampu 

Proyector, Internet, Software Presentation, 
dan Software penunjang pembelajaran. 

Kendala Guru terlalu terfokus dalam hal administrasi 
sehingga dalam hal pengintegrasian TIK ke 
dalam mata pelajaran yang diampu belum 
maksimal.  
Kemampuan guru dalam mengintegrasikan 
TIK ke dalam mata pelajaran yang diampu 
belum cukup memadai.  

 

3. Kepala Sekolah dan Wakasek Kurikulum 

Pelaksanaan Implementasi 
Kurikulum 2013 

Pelaksanaan Implementasi Kurikulum 2013 
secara serentak dilaksanakan di seluruh 
Indonesia pada tahun ajaran ini yaitu tahun 
ajaran 2014/2015. 

Sosialisasi Implementasi 
Kurikulum 2013 

Sosialisasi Implementasi Kurikulum 2013 
telah diselenggarakan di semua sekolah. 

Peran dan Tugas Guru 
TIK/KKPI di Implementasi 
Kurikulum 2013 

Peran dan tugas guru TIK di Implementasi 
Kurikulum 2013 sesuai yang diatur dalam 
Permendikbud No. 68 Tahun 2014. 
Peran dan tugas guru TIK/KKPI juga 
menjadi guru dalam Muatan Lokal mata 
pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan 
peminatan Rekayasa dan Multimedia. 

Kendala Petunjuk teknis dan pelaksanaan peran dan 
tugas guru TIK di Implementasi Kurikulum 
2013 belum ada. Karena belum ada 
sosialisasi dan pelatihan khusus tentang 
guru TIK/KKPI di Implementasi Kurikulum 
2013. Tetapi Permendikbud No. 68 Tahun 
2014 sudah dicoba diberlakukan untuk 
menyongsong penerapan Permendikbud 
No. 68 Tahun 2014 di tahun ajaran 
2015/2016 dengan otonomi sekolah 
masing-masing. 
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Lampiran 4 : Data Display 

1. Guru TIK/KKPI 
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Keterangan Data Display Guru TIK/KKPI 

 Sosialisasi Kurikulum 2013 

 Sosialisasi kurikulum 2013 

Makna 

 Guru TIK/KKPI telah mendapatkan sosialisasi kurikulum 2013. 

 Permendikbud No. 68 Tahun 2014 

 Peran dan fungsi guru TIK/KKPI dalam Implementasi Kurikulum 

2013. 

Makna 

 Guru TIK/KKPI dalam Implementasi Kurikulum 2013 mempunyai 

peran dan fungsi yang diatur dalam Permendikbud No. 68 Tahun 2014 

 Kendala dalam Penerapan Permendikbud No. 68 Tahun 2014 

 Kendala yang dihadapi guru TIK/KKPI dalam menerapkan 

Permendikbud No. 68 Tahun 2014. 

Makna 

 Petunjuk dan teknis pelaksanaan peran dan fungsi guru TIK/KKPI 

yang diatur dalam Permendikbud No. 68 Tahun 2014 belum ada. 

Belum ada sosialisasi lebih lanjut dari pemerintah karena 

Permendikbud No. 68 Tahun 2014 akan diberlakukan mulai tahun 

ajaran 2015/2016. Sehingga guru TIK/KKPI menjadi bingung dengan 

peran dan fungsinya. Akhirnya, masing-masing sekolah memberikan 

otonominya dalam menerapkan Permendikbud No. 68 Tahun 2014. 

 Muatan Lokal Prakarya dan Kewirausahaan 

 Dalam kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran intrakulikuler muatan 

lokal Prakarya dan Kewirausahaan yang mempunyai 4 pilihan minat. 

Makna 

 Mata pelajaran muatan lokal Prakarya dan Kewirausahaan mempunyai 

4 pilihan minat yaitu : 

1. Peminatan Rekayasa dan Multimedia. 

Guru TIK/KKPI mengajar dalam peminatan Rekayasa dan 

Multimedia. Dalam seminggu mengajar 2x45 menit per kelas. 

Materi yang diajarkan adalah prakarya dan kewirausahaan yang 

memanfaatkan TIK seperti desain grafis, perfilman, dan lain-lain. 

2. Peminatan Pengolahan. 

3. Peminatan Budidaya. 

4. Peminatan Kerajinan. 



111 
 

2. Guru Mata Pelajaran 
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Keterangan Data Display Guru Mata Pelajaran  

 Sosialisasi Kurikulum 2013 

 Sosialisasi kurikulum 2013 

Makna 

 Guru mata pelajaran telah mendapatkan sosialisasi kurikulum 2013 di 

sekolah masing-masing. 

 Pelatihan Kurikulum 2013 

 Pelatihan kurikulum 2013 yang bersifat umum. 

Makna 

 Guru mata pelajaran telah mendapatkan pelatihan kurikulum 2013 

secara umum di sekolah masing-masing. Secara khususnya, guru mata 

pelajaran mendapatkan pendidikan dan pelatihan di luar sekolah yang 

bersifat individu dengan mata pelajaran yang diampu. 

 Pengintegrasian TIK ke dalam Mata Pelajaran 

 Diintegrasikannya TIK ke dalam mata pelajaran yang lain sehingga 

TIK dimanfaatkan sebagai penunjang dalam memberikan pengajaran. 

Makna 

 Guru mata pelajaran mengintegrasikan TIK ke dalam mata pelajaran 

yang diampu dengan memanfaatkan TIK sebagai media pembelajaran. 

Pemanfaaatan TIK antara lain menggunakan Laptop/Netbook, LCD 

Proyector, Internet, Software Presentation, dan Software penunjang 

pembelajaran.   

 Kendala dalam Mengintegrasikan TIK ke dalam Mata Pelajaran 

 Kendala yang dihadapi guru mata pelajaran dalam mengintegrasikan 

TIK ke dalam mata pelajaran yang diampu. 

Makna 

 Dalam mengintegrasikan TIK ke dalam mata pelajaran yang diampu, 

guru mata pelajaran mempunyai beberapa kendala yaitu terlalu fokus 

dalam hal administrasi sehingga dalam hal pengintegrasian TIK ke 

dalam mata pelajaran yang diampu belum maksimal, dan kemampuan 

guru dalam mengintegrasikan TIK ke dalam mata pelajaran yang 

diampu belum cukup memadai. Sehingga perlu adanya pendidikan dan 

pelatihan agar guru mata pelajaran dapat mengintegrasikan TIK ke 

dalam mata pelajaran yang diampu secara maksimal. 
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Lampiran 5 : Coding 

 Axial coding (Pengkodean Berporos), model hubungan kategori. 
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