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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Peran Guru TIK 

Dalam pembelajaran kurikulum 2013, mata pelajaran TIK telah 

diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain. Oleh karena itu, guru yang 

mengampu mata peajaran TIK mengalami kebingungan. Guru TIK khawatir 

tentang peran dan tugasnya dalam kurikulum ini. Dalam mengatasi hal 

tersebut, guru TIK mengajar mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan 

bidang Rekayasa. Prakarya dan Kewirausahaan bidang Rekayasa ini 

membahas tentang memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari dengan 

berpikir rasional dan kritis sehingga menemukan kerangka kerja yang efektif 

dan efisien.  

Dilihat dari kata ‘rekayasa’ merupakan terjemahan bebas dari kata 

engineering yaitu perancangan dan rekonstruksi benda atau pun produk untuk 

memungkinkan penemuan produk baru yang lebih berperan dan kegunaan. 

Dengan konsep teknologi dapat mengembangkan diri dengan kemampuan 

yang diperoleh dari belajar tersebut. Maka dari itu, guru TIK yang mengajar 

mata pelajaran tersebut karena disamping berhubungan dengan TIK juga agar 

guru TIK mempunyai peran dan fungsi dalam kurikulum 2013. Mata 

pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan bidang Rekayasa ini dilaksanakan 

setiap kelasnya hanya 2 X 45 menit dalam seminggu. 

Mengajar mata pelajaran tersebut, guru TIK masih khawatir tentang 

peran dan tugas guru TIK dalam kurikulum 2013. Dengan hanya mengajar 

mata pelajaran tersebut, bagi guru yang telah mendapat sertifikasi khawatir 

akan dicabut karena tidak memenuhi 24 jam mengajar dalam seminggu. 
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Kemudian,  untuk mengatasi permasalahan guru TIK Kementrian Pendidikan 

Nasional mengeluarkan Permendiknas Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran 

dan Tugas Guru TIK/KKPI dalam Implementasi Kurikulum 2013.  

Keluarnya Permendiknas Nomor 68 Tahun 2014 membuat 

kekhawatiran guru TIK/KKPI menjadi hilang. Dalam Permendiknas peran 

dan tugas guru TIK/KKPI menjadi jelas. Namun, solusi yang diberikan 

Kementrian Pendidikan Nasional belum sempurna. Permendiknas tersebut 

baru akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2015/2016, sehingga guru TIK baru 

mengajar mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan bidang Rekayasa 

dikarenakan belum ada sosialisasi dan pelatihan tentang permendiknas 

tersebut. Pihak sekolah akhirnya mengaplikasikan isi dari Permendiknas 

Nomor 68 Tahun 2014 dengan otonomi masing-masing sekolah agar guru 

TIK/KKPI di sekolahnya menjalankan peran dan tugasnya. Sehingga 

kurikulum 2013 dapat diimplementasikan tanpa ada masalah lagi. 

 

4.1.1. Gambaran Peran Guru TIK 

A. Kebijakan Pemerintah dan Sekolah 

Implementasi kurikulum 2013 menyebabkan kekhawatiran guru 

TIK/KKPI tentang peran dan tugasnya karena mata pelajaran TIK 

ditiadakan dan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain. Setelah 

menunggu lama, pemerintah memberikan solusi untuk guru TIK/KKPI 

tentang peran dan tugasnya dalam implementasi kurikulum 2013. Peran 

dan tugas guru TIK dan KKPI menjadi lebih jelas dalam kurikulum 2013 

dengan disahkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Peran Guru 

Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer 
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dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013. Berikut 

adalah isi dokumen Permendikbud No. 68 Tahun 2014 : 

 

BAB III 

PERAN, KEWAJIBAN, DAN HAK 

Pasal 3 

(1) Guru TIK dan guru KKPI dalam pelaksanaan kurikulum 2013 

difungsikan menjadi Guru TIK. 

(2) Guru TIK berperan sebagai berikut: 

1. membimbing peserta didik pada SMP/MTs, SMA/MA, 

SMK/MAK, atau yang sederajat untuk mencapai standar 

kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. 

2. memfasilitasi sesama guru pada SMP/MTs, SMA/MA, 

SMK/MAK, atau yang sederajat dalam menggunakan TIK untuk 

persiapan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran pada 

pendidikan dasar dan menengah; dan 

3. memfasilitasi tenaga kependidikan pada SMP/MTs, SMA/MA, 

SMK/MAK, atau yang sederajat dalam mengembangkan sistem 

manajemen sekolah berbasis TIK. 
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Pasal 4 

(1) Guru TIK berkewajiban: 

1. membimbing peserta didik SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, 

atau yang sederajat untuk mencari, mengolah, menyimpan, 

menyajikan, serta menyebarkan data dan informasi dalam 

berbagai cara untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran; 

2. memfasilitasi sesama guru SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, 

atau yang sederajat untuk mencari, mengolah, menyimpan, 

menyajikan, serta menyebarkan data dan informasi dalam 

berbagai cara untuk persiapan, pelaksanaan, dan penilaian 

pembelajaran; dan 

3. memfasilitasi tenaga kependidikan SMP/MTs, SMA/MA, 

SMK/MAK, atau yang sederajat untuk mengembangkan sistem 

manajemen sekolah berbasis TIK. 

(2) Beban kerja guru TIK melakukan pembimbingan paling sedikit 150 

(seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada 1 (satu) atau lebih 

satuan pendidikan. 

(3) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara: 

1. klasikal atau kelompok belajar; dan/atau 

2. individual. 

 

Pasal 5 

Guru TIK sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan telah melaksanakan beban 

dan kewajiban kerja berhak mendapatkan tunjangan profesi pendidik 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
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BAB IV 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

Pasal 6 

(1) Guru TIK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan 

pembimbingan dan pelayanan TIK terhadap peserta didik, guru, dan 

tenaga kependidikan. 

(2) Guru TIK melaksanakan layanan bimbingan TIK kepada peserta didik 

pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat dalam 

rangka: 

1. mencari, mengolah, menyimpan, menyajikan, serta menyebarkan 

data dan informasi dalam rangka untuk mendukung kelancaran 

proses pembelajaran; dan 

2. pengembangan diri peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, 

potensi, bakat, minat, dan kepribadian peserta didik di 

sekolah/madrasah dengan memanfaatkan TIK sebagai sarana 

untuk mengeksplorasi sumber belajar. 

(3) Guru TIK melaksanakan layanan bimbingan TIK kepada sesama guru 

pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat dalam 

rangka: 

1. pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran; 

2. persiapan pembelajaran; 

3. proses pembelajaran; 

4. penilaian pembelajaran; dan 

5. pelaporan hasil belajar. 
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(4) Guru TIK melaksanakan fasilitasi kepada tenaga kependidikan pada 

SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat dalam rangka 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem manajemen sekolah. 

 

Pasal 7 

Rincian kegiatan guru TIK dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai berikut: 

1. menyusun rancangan pelaksanaan layanan dan bimbingan TIK; 

2. melaksanakan layanan dan bimbingan TIK per tahun; 

3. menyusun alat ukur/lembar kerja program layanan dan bimbingan 

TIK; 

4. mengevaluasi proses dan hasil layanan dan bimbingan TIK; 

5. menganalisis hasil layanan dan bimbingan TIK; 

6. melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi dengan memperbaiki 

layanan dan bimbingan TIK; 

7. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan 

hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; 

8. membimbing peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler ; 

9. membimbing guru dalam penggunaan TIK; 

10. membimbing tenaga kependidikan dalam penggunaan TIK; 

11. melaksanakan pengembangan diri; dan 

12. melaksanakan publikasi ilmiah dan/atau membuat karya inovatif. 

Dalam isi Permendikbud diatas disebutkan bahwa guru TIK/KKPI 

mempunyai peran dan tugas dalam implementasi kurikulum 2013 yaitu 

memberikan bimbingan dan layanan TIK terhadap peserta didik, guru, 

dan tenaga kependidikan. Permendikbud ini adalah solusi dari pemerintah 



57 
 

dan menjadi acuan kepada pihak sekolah di SMA Negeri 1 dan 3 kota 

Salatiga tentang peran dan tugas guru TIK/KKPI dalam implementasi 

kurikulum 2013. Sebelum Permendikbud tersebut dikeluarkan oleh 

pemerintah, guru TIK/KKPI di SMA Negeri 1 dan 3 kota Salatiga merasa 

sangat khawatir karena dalam implementasi kurikulum 2013 mata 

pelajaran TIK ditiadakan dan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain 

sehingga guru TIK/KKPI tidak mempunyai peran dan tugas. Akhirnya, 

pihak sekolah memberikan kebijakan kepada guru TIK/KKPI untuk 

mengajar muatan lokal mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan 

peminatan Rekayasa dan Multimedia dengan alokasi waktu mengajar 2 x 

45 menit per kelas dalam seminggu. Materi yang diajarkan adalah 

prakarya dan kewirausahaan yang memanfaatkan TIK seperti desain 

grafis, perfilman, dan lain-lain.  

Mengajar muatan lokal mata pelajaran Prakarya dan 

Kewirausahaan peminatan Rekayasa dan Multimedia dirasa belum cukup 

bagi guru TIK/KKPI di SMA Negeri 1 dan 3 Salatiga karena hanya 

diberikan kewajiban mengajar selama 2 x 45 menit saja. Hal ini membuat 

guru TIK/KKPI yang telah mendapatkan tunjangan profesi sangat 

khawatir tunjangan profesinya akan dicabut karena tidak memenuhi 

persyaratan tunjangan profesi bahwa harus mempunyai 24 jam mengajar. 

Setelah Permendikbud dikeluarkan dan disahkan oleh pemerintah 

membuat guru TIK/KKPI sedikit lega. Tetapi, Permendikbud ini baru 

akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2015/2016 dan sosialisasi dan 

pelatihan Permendikbud belum juga dilaksanakan oleh pemerintah 

sehingga guru TIK/KKPI di SMA Negeri 1 dan 3 kota Salatiga masih 

merasa khawatir tentang peran dan tugasnya. 

Dalam mengatasi kekhawatiran guru TIK/KKPI di SMA Negeri 1 

dan 3 kota Salatiga, pihak sekolah menerapkan isi dalam Permendikbud 
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No. 68 Tahun 2014 dengan otonomi sekolah masing-masing. Guru 

TIK/KKPI memberikan bimbingan dan layanan TIK terhadap peserta 

didik, guru, dan tenaga kependidikan di sekolah masing-masing. Selain 

itu, guru TIK/KKPI yang sudah mendapatkan tunjangan profesi tidak 

akan dicabut karena dalam Permendikbud telah disebutkan dalam Pasal 5 

yaitu guru TIK yang telah melaksanakan beban dan kewajiban kerja 

berhak mendapatkan tunjangan profesi pendidik sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. Beban dan kewajiban kerja yang menjadi acuan 

pihak sekolah adalah  melakukan pembimbingan paling sedikit 150 

(seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada 1 (satu) atau lebih 

satuan pendidikan yang dilaksanakan secara:klasikal atau kelompok 

belajar dan/atau individual itu sudah dianggap memenuhi 24 jam 

mengajar sehingga berhak mendapatkan tunjangan profesi. Selain 

membimbing dan melayani TIK, guru TIK/KKPI di SMA Negeri 1 dan 3 

masih diberikan peran dan tugas untuk mengajar mata pelajaran Prakarya 

dan Kewirausahaan peminatan Rekayasa dan Multimedia 

 

B. Bentuk-Bentuk Peran Baru Guru TIK 

Peran baru Guru TIK/KKPI di SMA Negeri 1 dan 3 kota Salatiga 

dalam implementasi kurikulum 2013 yaitu : 

1. Mengajar muatan lokal mata pelajaran Prakarya dan 

Kewirausahaan peminatan Rekayasa dan Multimedia dalam 

kurikulum 2013. 

2. Memberikan bimbingan dan layanan TIK kepada terhadap peserta 

didik, guru, dan tenaga kependidikan sesuai Permendikbud No. 68 

Tahun 2014 dengan otonomi sekolah masing-masing. 

3. Masih mengajar mata pelajaran TIK dalam kurikulum KTSP. 
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Tabel 4.1 Reduksi Data (Data Reduktion) Peran dan Tugas 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 implementasi 
kurikulum 2013. 
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. 
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Gambar 4.1 Penyajian Data (Data Display) Peran dan Tugas Guru 

TIK/KKPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Penyajian Data (Data Display) Peran dan Tugas Guru 

TIK/KKPI 

 

Keterangan Data Display Guru TIK/KKPI 

 Sosialisasi Kurikulum 2013 

 Guru TIK/KKPI telah mendapatkan sosialisasi kurikulum 2013. 

Permendikbud No. 

68 Tahun 2014 

Guru TIK/KKPI 

Sosialiasi Kurikulum 

2013 

Kendala dalam Penerapan 

Permendikbud No. 68 Tahun 

2014 

Kegiatan Belajar 

Mengajar 

Peminatan  

Rekayasa dan Multimedia 

Peminatan   

1. Pengolahan 

2. Kerajinan 

3. Budidaya 

 

Muatan Lokal  

Prakarya dan 

Kewirausahaan 

 

Bimbingan dan 

Layanan TIK 

Kurikulum 2013 
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 Permendikbud No. 68 Tahun 2014 

 Guru TIK/KKPI dalam Implementasi Kurikulum 2013 mempunyai 

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

 Bimbingan dan Layanan TIK 

 Guru TIK/KKPI dalam Implementasi Kurikulum 2013 mempunyai 

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

yaitu melakukan bimbingan dan layanan TIK terhadap peserta didik, 

guru, dan tenaga kependidikan di sekolah masing-masing. 

 Kendala dalam Penerapan Permendikbud No. 68 Tahun 2014 

 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 

 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. 

 

4.1.2. Gambaran Umum Pengintegrasian Konten TIK ke Dalam Mata 

Pelajaran Lain 

Dalam dasar pertimbangan penetapan struktur kurikulum 2013 

disebutkan bahwa TIK merupakan sarana pembelajaran, dipergunakan sebagai 

media pembelajaran mata pelajaran lain. Pengintegrasian TIK ke dalam mata 
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pelajaran lain telah diperkenalkan pertama kali oleh Mishra dan Koehler pada 

tahun 2005 dengan konsep TPCK (Technology Pedagogy Content 

Knowledge). Menurut Misra dan Koehler (2008), ada tiga komponen 

pengetahuan penting yang harus dimiliki pendidik yakni penguasaan materi 

bidang studi sesuai kualifikasi dan kompetensinya yang termaktup dalam 

kurikulum, pedagogi, dan teknologi.  

Dalam kurikulum 2013, guru mata pelajaran non TIK 

mengintegrasikan konten TIK ke dalam mata pelajaran yang diampu. Guru di 

SMA Negeri 1 dan 3 kota Salatiga mengintegrasikan konten TIK sebagai 

media pelajaran pada pelajaran yang diampu dengan cara menggunakan 

sarana dan prasana seperti : Laptop/Netbook, LCD Proyektor, internet, dan 

aplikasi-aplikasi yang menunjang pembelajaran. Guru mencari bahan ajar dari 

internet, kemudian dikemas dengan aplikasi penunjang pembelajaran seperti 

Microsoft Office, kemudian disampaikan dan ditampilkan melalui LCD 

Proyektor dan Laptop/Netbook. 

Dalam implementasi kurikulum 2013 guru di SMA Negeri 1 dan 3 

kota Salatiga sudah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan yang menekankan 

pembelajaran berbasis TIK dari pemerintah. Tetapi, baru sebagian guru saja 

yang sudah mendapat pelatihan sehingga kemampuan guru dalam 

menggunakan TIK sebagai media pelajaran belum cukup memadai. Hal ini 

menyebabkan kendala dalam mengintegrasikan konten TIK ke dalam mata 

pelajaran. 

Sebagian besar guru menggunakan aplikasi dari Microsoft Office, 

aplikasi Adobe Flash, video, dan sumber-sumber dari internet sebagai media 

pelajaran. Ada juga yang menggunakan sosial media seperti Facebook, 

Twitter, dan lain-lain. Padahal masih banyak selain yang telah disebutkan 

yang dapat dijadikan sebagai media pelajaran. Selain media yang digunakan, 
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guru juga menggunakan alat-alat seperti : Laptop/Netbook, PC Tablet, 

internet, dan LCD Proyektor. Alat-alat tersebut kadang mengalami kendala 

sehingga menghambat guru dalam mengintegrasikan TIK. Misalnya, 

sambungan internet kadang tersambung kadang tidak karena jangkauan area 

Wi-Fi kurang luas. Selain kendala kemampuan guru dalam mengintegrasikan 

konten TIK belum cukup memadai, kendala yang lainnya adalah guru tidak 

mempunyai banyak waktu dan kesempatan untuk mengembangkan 

pembelajaran dengan mengintegrasikan TIK ke dalam mata pelajaran yang 

diampu dikarenakan tuntutan dalam kurikulum 2013 lebih pada hal 

administratif. Mulai dari Silabus, RPP, Lembar Penilaian dan lain-lain yang 

sangat menyita banyak waktu. Hal ini sangat mengganggu guru dalam 

meningkatkan kemampuannya mengintegrasikan TIK ke dalam mata 

pelajaran yang diampu. 
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Tabel 4.2 Reduksi Data (Data Reduktion) Pengintegrasian Konten TIK 

dari Guru Non TIK 

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 
Konten 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 Konten 
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 
untuk Mengintegrasikan Konten 
TIK ke dalam Mata Pelajaran 
yang Diampu 

Guru menggunakan Laptop/Netbook, LCD 
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.  
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Gambar 4.2 Penyajian Data (Data Display) Pengintegrasian Konten TIK 

dari Guru Non TIK 

Keterangan Data Display Guru Mata Pelajaran  

 Sosialisasi Kurikulum 2013 

 Guru mata pelajaran telah mendapatkan sosialisasi kurikulum 2013 di 

sekolah masing-masing. 

 Pelatihan Kurikulum 2013 

 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 

 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 

Sosialiasi Kurikulum 

2013 

Guru Mata Pelajaran 

Pelatihan Kurikulum 

2013 

Kegiatan Belajar 

Mengajar 

Kendala dalam 

Mengintegrasikan TIK ke dalam 

Mata Pelajaran 

Pengintegrasian konten TIK ke 

dalam Mata Pelajaran 

Kurikulum 2013 
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Proyector, Internet, Software Presentation, dan Software penunjang 

pembelajaran.   

 Kendala dalam Mengintegrasikan TIK ke dalam Mata Pelajaran 

 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. 

 

A. Kemampuan TIK dari Guru Non TIK 

Dalam pengintegrasian konten TIK ke dalam mata pelajaran lain, 

kemampuan TIK dari guru non TIK harus cukup memadai karena TIK 

sangat membantu dalam proses pembelajaran guna mencapai kompetensi 

yang telah ditetapkan. Guru non TIK di SMA Negeri 1 dan 3 kota 

Salatiga berpendapat bahwa kemampuan TIK yang dimiliki belum cukup 

memadai. TIK merupakan inovasi dalam proses pembelajaran agar 

hasilnya optimal. Tetapi, TIK tidak dapat menjadi inovasi apabila 

kemampuan penguasaan akses TIK dan perangkat lunak penunjang 

pembelajaran cukup memadai serta dapat menggabungkan dengan 

pengetahuan pedagogisnya. 

Guru non TIK di SMA Negeri 1 dan 3 kota Salatiga 

mengintegrasikan konten TIK ke dalam pembelajaran menggunakan 

perangkat penunjang pembelajaran seperti : Microsoft Word, Microsoft 

Power Point, Microsoft Excel, Adobe Flash, Search Engine Google, 

Email, Social Media Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp, penerbitan 

online Blogspot, Wordpress, dan publikasi video Youtube. Untuk 

kebutuhan presentasi, guru non TIK di SMA Negeri 1 dan 3 kota Salatiga 
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menggunakan Microsoft Power Point dan Adobe Flash. Untuk sumber 

bahan ajar menggunakan Search Engine Google dan Youtube. Social 

Media, Email,  dan penerbitan online digunakan untuk media berdiskusi, 

bertanya kepada guru, dan  pengumpulan tugas. 

Kemampuan TIK tiap-tiap guru non TIK di SMA Negeri 1 dan 3 

kota Salatiga berbeda-beda. Ada yang bisa menguasai semua perangkat 

penunjang pembelajaran dan ada yang bisa menguasai sebagian saja. Hal 

ini dapat menyebabkan tujuan pembelajaran kurikulum 2013 yang 

berpusat pada siswa aktif tidak dapat tercapai secara optimal. Maka dari 

itu, kemampuan TIK harus ditingkatkan oleh setiap guru non TIK guna 

membantu dalam proses dan hasil pembelajaran agar tercapai kompetensi 

yang telah ditetapkan.  

 

B. Keadaan Sarana dan Prasarana TIK yang Dibutuhkan 

Pengintegrasian konten TIK ke dalam mata pelajaran guru non 

TIK membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana seperti : Komputer, 

Laptop/Netbook, LCD Proyector, Internet, Software Presentation, dan 

Software penunjang pembelajaran.  Komputer dan Laptop/Netbook 

menawarkan fasilitas multimedia dalam satu sistem untuk penyajian 

materi pembelajaran. Internet dapat memungkinkan siswa untuk 

mengakses sumber belajar mereka. Untuk keperluan presentasi di kelas 

sarana seperti : LCD Proyector, Software Presentation, dan Software 

penunjang pembelajaran digunakan untuk memacu siswa agar aktif dalam 

kegiatan belajar.  

Ketersediaan sarana dan prasana sangat dibutuhkan guru non TIK 

dalam mengintegrasikan konten TIK ke dalam mata pelajaran. Sarana dan 



68 
 

prasarana ini dibutuhkan guru non TIK di SMA Negeri 1 dan 3 kota 

Salatiga agar implementasi kurikulum 2013 dapat dilaksanakan dengan 

baik. Namun, sarana dan prasarana yang tersedia kadang mengalami 

kendala, seperti yang terjadi di SMA Negeri 1 Salatiga antara lain : 

1. Sambungan Wi-Fi bermasalah. Sinyalnya kadang ada dan kadang 

tidak. Kadang terputus di beberapa kelas tertentu karena sinyalnya 

tidak terjangkau. Pada saat dibutuhkan, sambungannya gagal atau 

tidak terkoneksi. 

2. Padamnya listrik atau down karena jaringan listrik di semua kelas 

berbeda sehingga sarana dan prasarana tidak berfungsi. 

Kendala dalam penggunaan sarana dan prasarana juga dialami SMA 

Negeri 3 Salatiga antara lain : 

1. Sambungan Wi-Fi bermasalah. Pada saat akan dibutuhkan  

sambungannya gagal atau tidak terkoneksi. 

2. LCD Proyektor mati. LCD Proyektor yang tiba-tiba mati akhirnya 

harus mencari dahulu sehingga waktu belajar berkurang. 

 

C. Upaya Sekolah dalam Pengembangan Kemampuan TIK dari Guru 

Non TIK 

SMA Negeri 1 dan 3 kota Salatiga telah mengupayakan hal yang 

berkaitan dengan pengembangan kemampuan TIK dari guru non TIK 

berupa mengirim beberapa guru non TIK untuk mengikuti pelatihan dan 

pendidikan tentang pengintegrasian TIK ke dalam pembelajaran yang 

diadakan oleh Provinsi. Setelah guru-guru mengikuti pelatihan dan 

pendidikan kemudian apa yang telah di dapat dibagikan ke guru-guru 

yang ada di sekolah masing-masing dalam IHT (In House Training). 

Selain itu, bimbingan dan layanan guru TIK untuk mengembangkan 

proses pembelajaran dianjurkan pihak sekolah kepada guru non TIK agar 



69 
 

saling berbagi tentang kemampuan TIK dalam proses pembelajaran. 

Ketersedian sarana dan prasarana yang dibutuhkan guru non TIK juga 

dilengkapi dan diperbaiki agar pengintegrasian konten TIK dapat berjalan 

lancar sehingga tujuan kurikulum dapat tercapai optimal.  

Upaya dalam pengembangan kemampuan TIK dari guru TIK 

harus dilakukan agar tercipta pembelajaran yang sesuai tujuan 

pembelajaran kurikulum 2013. Pihak sekolah SMA Negeri 1 dan 3 kota 

Salatiga telah menyediakan dan memperbaiki sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan guru TIK serta pelatihan dan diklat guna mengembangkan 

kemampuan TIK dari guru non TIK. 

 

4.2. Analisis Dampak Implementasi Kurikulum 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Dampak Analisis Implementasi Kurikulum 2013 
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 Analisis Dampak Implementasi Terhadap Guru TIK 

Implementasi kurikulum 2013 yang mengintegrasikan TIK ke dalam 

mata pelajaran lain menimbulkan dampak terhadap peran dan tugas guru 

TIK/KKPI. Maka dari itu, pemerintah mengupayakan untuk mengatasi 

kekhawatiran para guru TIK/KKPI dengan mengeluarkan Permendikbud No. 

68 Tahun 2014 tentang peran dan fungsi guru TIK/KKPI dalam implementasi 

kurikulum 2013. Pelaksanaan Permendikbud No. 68 Tahun 2014 masih belum 

jelas dikarenakan petunjuk teknis dan pelaksanaan belum disosialisasikan oleh 

pemerintah karena Permendikbud No. 68 Tahun 2014 baru akan diberlakukan 

pada tahun ajaran  2015/2016. 

Masalah ini menyebabkan pelaksanaan Permendikbud No. 68 Tahun 

2014 belum mampu mengatasi kekhawatiran guru TIK/KKPI di implementasi 

kurikulum 2013. Upaya yang dilakukan sekolah untuk mengatasi 

kekhawatiran guru TIK/KKPI dengan melaksanakan apa yang tertera dalam 

Permendikbud No. 68 Tahun 2014 sesuai otonomi sekolah masing-masing 

dan memberikan kesempatan guru TIK/KKPI untuk mengajar muatan lokal 

Prakarya dan Kewirausahaan dalam Pemintanan Rekayasa dan Multimedia. 

Analisis Dampak Implementasi Terhadap Guru non TIK 

Implementasi kurikulum 2013 yang mengintegrasikan TIK ke dalam mata 

pelajaran lain menimbulkan dampak terhadap guru-guru mata pelajaran non 

TIK/KKPI. Pengintegrasian konten TIK kedalam mata pelajaran lain sebagai 

media pelajaran dapat memperbaiki proses pembelajaran untuk menumbuhkan 

pembelajaran aktif yang berpusat pada siswa sesuai dengan pedoman 

kurikulum 2013. Baru sebagian guru yang sudah mendapat sosialisai dan 

pelatihan dalam mengintegrasikan konten TIK ke dalam mata pelajaran yang 

diampu sehingga kemampuan dalam pengintegrasian belum cukup memadai. 

Selain kemampuan pengintegrasian TIK belum cukup memadai, saran dan 

prasarana yang digunakan kadang mengalami kendala sehingga menghambat 

guru dalam mengintegrasikan TIK ke dalam mata pelajaran. Guru tidak 

mempunyai banyak waktu dan kesempatan untuk mengembangkan 

pembelajaran dengan mengintegrasikan TIK ke dalam mata pelajaran yang 

diampu dikarenakan tuntutan dalam kurikulum 2013 lebih pada hal 

administratif. Mulai dari Silabus, RPP, Lembar Penilaian dan lain-lain yang 

sangat menyita banyak waktu. Upaya pengintegrasian TIK ke dalam mata 

pelajaran yang diampu dalam kurikulum 2013 bisa terlaksana jika guru bisa 
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fokus dalam meningkatkan kemampuan TIK sehingga dapat mengembangkan 

pembelajaran berbasis TIK. 

 

4.2.1. Analisis Terhadap Pembelajaran 

Integrasi TIK ke dalam proses belajar mengajar bergantung pada 

ketersediaan sarana pendukung, pengetahuan, keterampilan, dan kemauan 

guru, serta dukungan dari pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat. 

Penggunaan yang tepat akan menjadikan TIK sebagai solusi agar 

pembelajaran dapat optimal. Apabila sarana dan prasarana, kemampuan 

penguasaan TIK, dan dukungan dari semua pihak yang berhubungan dengan 

pendidikan di Indonesia tidak didukung dengan baik sama saja penggunaan 

TIK menjadi tidak tepat dan kurang layak dalam mencapai tujuan kurikulum 

2013.  

Pengintegrasian TIK ke dalam mata pelajaran hanya akan menjadi 

sebuah mimpi di siang bolong jika tidak didukung dengan baik. Karena 

ketersediaan sarana dan prasarana dan kemampuan penguasaan TIK sangat 

dibutuhkan dalam integrasi ini. Jika hanya sarana dan prasarana saja yang baik 

tetapi kemampuan penguasaan TIK tidak cukup memadai hasilnya akan sama 

saja. Begitu juga, hanya kemampuan penguasaan TIK yang cukup memadai 

tetapi sarana dan prasarana tidak mendukung hanya akan menjadi 

pembelajaran yang tidak terintegrasi TIK. Kedua hal tersebut harus berjalan 

beriringan dan harus mendukung agar tercipta pembelajaran yang optimal 

sehingga tujuan kompetensi yang ada dalam kurikulum 2013 dapat tercapai.  

 

4.2.2. Sikap Kepala Sekolah dan Wakasek Kurikulum 

Kepala Sekolah dan Wakasek Kurikulum di SMA Negeri 1 dan 3 kota 

Salatiga menolak jika mata pelajaran TIK tidak ada dalam struktur kurikulum 

2013. Mereka berpendapat bahwa TIK itu luas dan perkembangannya setiap 
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hari semakin pesat. Bimbingan dan layanan TIK saja tidak akan efektif 

apabila digunakan untuk mengembangkan kemampuan TIK guru non TIK. Di 

SMA Negeri 1 dan 3 kota Salatiga menerapkan dualisme kurikulum yaitu 

kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Sebagai perbandingan, siswa yang 

masih menggunakan kurikulum KTSP dan mendapatkan mata pelajaran TIK 

dalam merancang desain grafis itu lebih bagus daripada siswa yang hanya 

dapat mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan peminatan Rekayasa dan 

layanan TIK. Hal ini adalah sebuah bukti bahwa mata pelajaran TIK memang 

harus berdiri sendiri demi mempersiapkan siswa yang harus berkompetisi dan 

harus survive di era globalisasi teknologi yang semakin pesat ini.   

 

4.2.3. Sikap Guru 

Guru TIK/KKPI di SMA Negeri 1 dan 3 kota Salatiga menolak 

implementasi kurikulum 2013 karena berdampak pada mata pelajaran TIK 

yang ditiadakan sehingga guru TIK/KKPI khawatir dengan peran dan 

tugasnya. Walaupun sudah dikeluarkannya Permendikbud No. 68 Tahun 2014 

tentang Peran dan Tugas Guru TIK/KKPI dalam Implementasi Kurikulum 

2013 sebagai solusi pemerintah agar guru TIK/KKPI mempunyai peran dan 

tugas dalam kurikulum 2013, mereka tetap menolak.  Mereka berpendapat 

bahwa bimbingan dan layanan TIK saja tidak cukup sehingga TIK harus tetap 

sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri bukan hanya sebuah integrasi 

sebagai media pembelajaran. Mereka juga berpendapat bahwa sebenarnya 

pengintegrasian TIK ke dalam mata pelajaran itu bagus karena tujuan 

kurikulum dapat tercapai secara optimal. Tetapi, mereka tetap ingin bahwa 

mata pelajaran TIK harus ada dalam struktur kurikulum 2013.  

Guru mata pelajaran non TIK di SMA Negeri 1 dan 3 kota Salatiga  

berpendapat bahwa pengintegrasian konten TIK ke dalam mata mata pelajaran 



73 
 

yang diampu sangat bagus karena dengan pengintegrasian konten TIK 

memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Selain itu, 

pembelajaran menjadi menarik dan dapat menghilangkan kejenuhan siswa 

karena pembelajarannya yang bervariasi. Sumber belajar tidak hanya terbatas 

pada sumber yang tidak diperbaharui saja, tetapi bisa menjadi sumber belajar 

yang tidak terbatas yang tepat dan layak untuk diberikan. Tetapi, 

pengintegrasian konten TIK ke dalam mata pelajaran tidaklah mudah. Banyak 

yang harus dibutuhkan guru, seperti : ketersediaan akses sarana dan prasarana 

yang memadai dan kemampuan dan kesiapan guru dalam hal pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengintegrasikan TIK ke dalam pembelajaran. Hal ini 

dapat membatasi penggunaan dan integrasi TIK sehingga tujuan kurikulum 

tidak dapat tercapai optimal. 

 

4.2.4. Sikap Peneliti 

Dampak Implementasi Kurikulum 2013 menyebabkan ditiadakannya 

mata pelajaran TIK dan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain. Peran 

dan tugas guru TIK/KKPI menjadi tidak jelas. Walaupun sudah 

dikeluarkannya Permendikbud No. 68 Tahun 2014, guru TIK/KKPI tetap 

tidak bisa menerima kalau hanya memberikan bimbingan dan layanan TIK. 

Peneliti berpendapat bahwa TIK sebagai bimbingan dan layanan saja tidak 

cukup optimal dalam proses pembelajaran yang mengintegrasikan TIK. 

TIK harus berdiri sendiri sebagai mata pelajaran karena TIK tidak 

hanya mengajarkan bagaimana menggunakan TIK saja tetapi juga 

mengajarkan etika dalam penggunaannya. Bagaimana dalam mencari sumber-

sumber belajar yang tepat dan layak untuk dijadikan sumber belajar. Jika TIK 

digunakan hanya sebagai integrasi, maka tugas guru non TIK akan bertambah 

yaitu dengan mengajarkan cara mendapatkan sumber informasi yang layak. 



74 
 

Hal ini menambah beban kerja guru non TIK dan akhirnya kompetensi yang 

akan dicapai tidak optimal.   

Peneliti juga berpendapat bahwa pengintegrasian TIK ke dalam mata 

pelajaran `terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana berupa peralatan 

TIK dan jaringannya yang baik dan lengkap, persiapan untuk perubahan 

proses pembelajaran, dan pengembangan materi presentasi dalam proses 

pembelajaran itu sendiri. Penggunaan sarana dan prasarana TIK yang tepat 

dan kemampuan pedagogis guru yang inovatif akan menjadi solusi dalam 

proses pembelajaran. Peneliti merasa implementasi kurikulum 2013 yang 

meniadakan mata pelajaran TIK kurang tepat. Mata pelajaran TIK tetap harus 

ada dalam struktur kurikulum.  

Peneliti sendiri sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi 

yang menyelenggarakan pendidikan yang outputnya sebagai guru TIK/KKPI 

sehingga merasa bahwa pengintegrasian TIK ke dalam mata pelajaran sebagai 

‘aborsi’ masal untuk peneliti dan mahasiswa yang sedang menempuh 

pendidikan serupa ketika sudah menyelesaikan study. Calon-calon pendidik 

mata pelajaran TIK akan patah semangat setelah lulus nanti. Memang sebuah 

kebijakan akan menghasilkan pro dan kontra. Tetapi, jika melihat dampak 

implementasi kurikulum 2013 seharusnya pemerintah membatalkan 

penghapusan mata pelajaran TIK dan membuat mata pelajaran TIK berdiri 

sendiri dalam kurikulum 2013. Pengintegrasian konten TIK juga bisa berjalan 

sesuai yang diharapkan pemerintah jika guru TIK/KKPI tidak hanya 

memberikan bimbingan dan layanan TIK saja tetapi juga sebagai pengajar 

yang mengajar mata pelajaran TIK. 

 

 

 


