
 

 

PENDAHULUAN 

         Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sudah mempengaruhi kehidupan 

manusia di berbagai aspek, tak terkecuali aspek pendidikan. Peluang yang ditawarkan oleh 

penggunaan teknologi di bidang pendidikan sangat banyak, terutama mengarah pada pengalaman 

belajar yang lebih baik dan menarik. Tidak hanya terbatas pada ruang kelas tetapi juga transformasi 

model pendidikan yang menawarkan pilihan baru dalam penyampaian seperti e-learning dan 

blended learning. Peluang yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi lainnya adalah adanya 

layanan pelatihan guru di bidang TIK dan dukungan infrastruktur berbasis TIK lainnya (Supianti, 

2018).  

Namun di sisi lain, kemajuan teknologi yang terus berkembang pesat ini juga menjadi 

tantangan bagi guru untuk melek teknologi atau memiliki kompetensi digital dengan harapan akan 

terjadinya integrasi teknologi dalam pembelajaran dan tercipta guru yang profesional abad 21. 

Kompetensi digital merupakan pengetahuan, kesadaran, dan sikap terhadap nilai teknologi sejalan 

dengan kemampuan berkaitan dengan teknologi terbaru dan informasi digital (Ferrari, 2013). 

Kompetensi digital tidak hanya menunjukkan kemampuan untuk menggunakan segala potensi 

teknologi digital dan mengatasi tantangan yang mungkin menyertai, namun juga mengindikasikan 

partisipasi bermakna dalam ekosistem masyarakat berpengetahuan abad 21 (Khateeb, 2017).  

Dalam konteks pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan, kompetensi digital juga 

menjadi sebuah kebutuhan dalam meningkatkan mutu pendidikan, dimana salah satu tujuan 

pendidikan di SMK adalah membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar 

mampu mengembangkan diri ke jenjang pendidikan lebih tinggi (Suyitno, 2020). Guru sebagai 

agen perubahan dan inovasi pembelajaran diharapkan dapat menggunakan TIK secara tepat dan 

maksimal untuk memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dirinya. TIK dapat digunakan 

sebagai media dan sumber belajar, yang memberikan kemudahan bagi guru dalam menyiapkan 

perangkat dan keefektifan dalam pembelajaran. Guru yang memiliki kompetensi digital secara 

tidak langsung berdampak positif dalam hal pengembangan profesionalisme secara berkelanjutan. 

Kompetensi digital yang dimiliki seorang guru diharapkan dapat memperjelas konsep dalam 

pembelajaran, sehingga penyampaian pembelajaran tidak terlalu monoton.  



 

 

Pelatihan perlu dilakukan jika dibutuhkan. Guru yang masih memiliki kompetensi digital 

yang rendah perlu dilatih lebih lanjut demi pengembangan diri dan peningkatan mutu pendidikan. 

Supaya pelatihan yang diberikan tepat sasaran, perlu diketahui bagaimana kompetensi digital yang 

dimiliki oleh guru saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi 

digital guru di SMK Negeri 3 Salatiga. Dari hasil penelitian, diharapkan dapat menjadi informasi 

yang bermanfaat bagi sekolah untuk lebih lanjut menentukan pelatihan terkait kompetensi digital 

bagi peningkatan mutu pengajarnya. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini. Salah satunya 

adalah penelitian dari Amalia (2020) yang menemukan bahwa guru dapat memanfaatkan TIK 

secara maksimal jika sudah memiliki kompetensi penguasaan TIK. Dengan penguasaan TIK guru 

dapat menemukan informasi, bahan ajar, dan metode pembelajaran dengan cepat. TIK juga dapat 

membantu guru mengenali karakteristik peserta didiknya dan membantu mencari solusi ketika 

peserta didiknya ada yang mendapat masalah dengan gejala-gejala tertentu. Kompetensi yang 

dimiliki oleh guru dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK sudah cukup baik, 

namun masih diperlukan banyak bimbingan dalam mencari media serta bahan ajar dari internet. 

Kompetensi tersebut dapat diperoleh dari mengikuti seminar atau workshop mengenai TIK.  

Selanjutnya, Maysitoh dan Agung (2018) juga menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan 

dari kemampuan awal dengan prestasi belajar. Sejalan dengan Maysitoh dan Agung, Lengkong 

dkk (2018) juga menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari kompetensi yang dimiliki 

guru terhadap efektivitas pelatihan yang diikuti guru. Dari kedua penelitian terdahulu diketahui 

bahwa ada keterkaitan antara kompetensi awal dengan capaian pembelajaran, dalam hal ini adalah 

pelatihan guru. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi digital guru 

di SMK Negeri 3 Salatiga. Dari hasil penelitian, diharapkan dapat menjadi informasi yang 

bermanfaat bagi sekolah untuk lebih lanjut menentukan pelatihan terkait kompetensi digital bagi 

peningkatan mutu pengajarnya. 

 



 

 

Kompetensi Guru 

         Kompetensi menurut Saepudin (2012) adalah satu kesatuan yang utuh yang 

menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang terkait dengan profesi 

tertentu yang dapat diaktualisasikan dan diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk 

menjalankan profesi tertentu. Menurut Siswandari dan Susilaningsih (2013), kompetensi dimaknai 

sebagai kemampuan atau kecakapan yang biasanya diasosiasikan dengan performansi profesional 

yang tinggi di dunia pendidikan. Selanjutnya Siswandari dan Susilaningsih meyakini bahwa ada 

korelasi antara kompetensi profesional guru dengan performansi peserta didik, yang ditunjukkan 

dari hasil prestasi belajar peserta didik. Dengan demikian, kompetensi guru adalah satu kesatuan 

dari keempat kompetensi (pedagogik, kepribadian, social, dan profesional) yang harus dimiliki dan 

diterapkan guru secara penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator 

pembelajaran. 

Kompetensi yang harus dimiliki guru menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 adalah: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Di samping keempat kompetensi ini, 

seorang guru menurut Rahman (20 13) harus menjadi suri tauladan dan pemimpin untuk dirinya 

dan orang lain. Dalam hal ini, guru harus memiliki tujuh karakter, yaitu; (1) leadership character; 

(2) leadership responsibilities; (3) leadership strategy; (4) leadership and execution; (5) 

leadership and change; (6) leadership influence; dan (7) leadership and the team. Selain 

berkompeten dan menjadi suri teladan, guru juga harus memiliki kreativitas dalam membelajarkan 

dan memotivasi peserta didik belajar sehingga mampu menghasilkan pembelajaran yang 

berkualitas. Artinya peserta didik yang memiliki motivasi tinggi dalam belajar didampingi oleh 

guru sebagai fasilitator pembelajaran yang akan membawa keberhasilan pencapaian belajar yang 

berkualitas. 

 

 

 

 



 

 

 Kompetensi Digital 

         Menurut Sysoyev and Evstigneev (2015), alasan mengapa penting untuk segera 

mengadopsi TIK dan keterampilan digital adalah karena kompetensi tersebut merupakan bagian 

integral untuk menjadi guru profesional. Kompetensi digital merupakan pengetahuan, kesadaran 

dan sikap terhadap nilai-nilai TIK juga kemampuan/penguasaan akan teknologi terbaru dan 

informasi digital, dimana pengguna dapat membuat, memanipulasi, mendesain dan 

mengaktualisasikan dirinya (Ferrari, 2013). Kompetensi digital berkaitan dengan informasi yang 

diberikan dalam rangka penggunaan komputer/perangkat elektronik, yang tidak hanya sebatas 

pengetahuan berbasis online sebagai pelengkap bentuk lain dari literasi (Jones-Kavalier & 

Flannigan, 2008). Adapun kerangka kompetensi digital yang diusulkan oleh European 

Commission terdiri dari lima area inti, yaitu pemrosesan informasi, komunikasi, pembuatan 

konten, pemecahan masalah dan keamanan.  

Pemrosesan informasi mengukur kemampuan pengguna untuk mengidentifikasi, menentukan, 

memperoleh, menyimpan, mengorganisasikan dan menganalisis informasi digital, menilai 

relevansi dan tujuannya. Komunikasi mengukur potensi pengguna untuk berkomunikasi dalam 

lingkungan digital, berbagi sumber melalui perangkat online, terhubung dan berkolaborasi melalui 

perangkat digital, berinteraksi dengan dan berpartisipasi dalam komunitas dan jaringan, juga 

kesadaran budaya. Pembuatan konten berhubungan dengan kemampuan untuk membuat dan 

mengedit konten baru (dari pemrosesan kata sampai gambar dan video); mengintegrasikan dan 

mengelaborasi kembali pengetahuan dan konten sebelumnya; menghasilkan kreativitas, luaran 

program dan media, serta berhubungan dengan dan menerapkan lisensi hak kekayaan intelektual 

(HAKI). Area keamanan mengacu pada keterampilan pengguna berkaitan dengan proteksi 

personal, data, identitas digital, dan penggunaan yang aman dan berkelanjutan. Yang terakhir, 

pemecahan masalah menguji kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan sumber digital, 

penentuan perangkat digital yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan, memecahkan masalah 

konseptual melalui sarana digital, kreativitas dalam penggunaan teknologi, dan pembaruan 

kompetensi. Kelima area kompetensi digital tersebut dikembangkan dalam sebuah penilaian diri 

berdasarkan tiga level kecakapan: basic (dasar), intermediate (menengah) dan advanced (lanjutan) 

(Al Kateeb, 2017).  



 

 

Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 

Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK merupakan salah satu tempat untuk menghasilkan 

sumber daya manusia yang berkualitas karena pendidikan SMK memiliki tujuan untuk membekali 

dan memastikan kesiapan peserta didiknya dengan kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan 

dalam memasuki dunia kerja (Maysitoh dan Agung, 2018). Pendidikan SMK tentu saja harus 

sesuai dengan tuntutan zaman yang sering dikaitkan dengan revolusi industri 4.0, yang dicirikan 

dengan penggunaan teknologi digital. Menurut (Kumar et al., 2019), penekanan pendekatan 

pendidikan SMK adalah pada sektor industri sehingga SMK memiliki peluang dan sekaligus 

tantangan dalam revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, dibutuhkan pula guru/pengajar yang 

mumpuni atau memiliki kompetensi digital yang baik.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yang 

bertujuan untuk mengetahui kompetensi digital guru di SMK Negeri 3 Salatiga. Subjek dari 

penelitian ini adalah guru di Sekolah Menengah Kejuruan 3 Salatiga yang berjumlah 37. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah melalui kuesioner kompetensi digital yang diadaptasi 

dan dimodifikasi dari Al Khateeb (2017) yang meliputi: pemrosesan informasi, komunikasi, 

pembuatan konten, keamanan dan pemecahan masalah. Dalam kuesioner, terdapat 3 item 

pernyataan untuk area pemrosesan informasi 4 item untuk area komunikasi 4 item untuk 

pembuatan konten, 4 item untuk keamanan, dan 4 item untuk pemecahan masalah. Kuesioner 

dikembangkan menggunakan skala Likert 3 yang kemudian dari jawaban tersebut dimasukan 

dalam kategori basic (dasar), intermediate (menengah) dan advanced (lanjutan) seperti yang 

disajikan pada Tabel 1. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 1. Interval dan Kategorisasi Kompetensi Digital 

No Interval Kategori 

1 

2 

3 

1 – 1,666 

1,667 – 2,332 

2,333 - 3 

basic (dasar) 

intermediate (menengah) 

advanced (lanjutan) 

Uji validitas dan reliabilitas juga dilakukan untuk memastikan bahwa kuesioner yang 

digunakan valid dan dapat digunakan untuk mendapatkan data mengenai kompetensi digital guru 

SMKN 3 Salatiga. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa nilai rata-rata r-hitung untuk semua item 

lebih besar dari r-tabel (0,325) dan uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha 

(0,996) lebih besar dari r-tabel (0,325). Oleh karena itu, kuesioner dinyatakan valid dan reliabel 

sehingga dapat digunakan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profil Responden 

         Berikut merupakan tabel yang menyajikan profil guru di SMK Negeri 3 Salatiga 

berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir. 

Tabel 2. Profil Responden 

Profil Jumlah Persentase 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

Jumlah 

17 

20 

37 

45,95% 

54,05% 

100,00% 



 

 

Usia 

Usia 25 tahun – 40 tahun 

Usia 41 tahun - 50 tahun 

Usia 51 tahun - 60 tahun 

Diatas usia 60 tahun 

Jumlah 

4 

11 

17 

5 

37 

10,81% 

29,73% 

45,95% 

13,51% 

100,00% 

Pendidikan Terakhir 

S1 

S2 

S3 

Jumlah 

35 

2 

0 

37 

59,46% 

29,73% 

10,81% 

100,00% 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Lama Menjadi guru 

< 2 tahun 

3 – 6 tahun 

7 – 10 tahun 

11– 13 tahun 

Lebih dari 13 tahun 

Jumlah 

2 

3 

7 

11 

14 

37 

5,41% 

8,11% 

18,92% 

29,73% 

37,84% 

100,00% 

          Pada Tabel 2 diketahui bahwa, sebagian besar guru di SMK Negeri 3 Salatiga adalah 

perempuan sebanyak 20 guru dan laki-laki sebanyak 17 guru. Sedangkan usia guru sebagian besar 

berusia 51 tahun – 60 tahun sebanyak 17 guru (45,95%) disusul kemudian guru dengan usia 41 

tahun-50 tahun sebanyak 11 guru (29,73%). Guru yang berusia diatas 60 tahun hanya 5 guru 

(13,51%) dan guru yang berusia 25 tahun – 40 tahun sebanyak 4 orang (10,81%). Jika dilihat dari 

tingkat pendidikan terakhir, sebagian besar guru memiliki gelar Sarjana (S1) sebanyak 22 guru 

(59,46%) kemudian disusul oleh guru dengan gelar Pascasarjana (S2) sebanyak 11 guru (29,73%) 

serta guru dengan gelar Doktor (S3) sebanyak 4 guru (10,81%). Berdasarkan tabel diatas juga 

Nampak bahwa sebagian besar responden menjadi guru lebih dari 13 tahun sebanyak 14 guru 

(37,84%), kemudian disusul selama 11- 13 tahun menjadi guru sebanyak 11 guru (29,73%), telah 

menjadi guru selama 7 sampai 10 tahun sebanyak 7 guru (18,92%) dan telah menjadi guru selama 

3 sampai dengan 6 tahun sebanyak 3 guru (8,11%) serta selama kurang dari 2 tahun sebanyak 2 

guru (5,41%). 

 

 



 

 

Kompetensi Digital Guru di SMK Negeri 3 Salatiga 

         Berikut merupakan penjelasan dari hasil penelitian mengenai kompetensi digital guru di 

SMK Negeri 3 Salatiga berdasarkan lima area kompetensi digital (pemrosesan informasi, 

komunikasi, pembuatan konten, keamanan dan pemecahan masalah) yang disajikan pada Tabel 3, 

Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6, Tabel 7 dan table 8. Sedangkan untuk keseluruhan kompetensi digital 

disajikan pada Tabel 9. 

Tabel 3. Pemrosesan Informasi 

 

Item       Mean       Standar Deviasi        Kategori  

1.           1,216216          0,534121                    Basic  

2.           1,567568           0,688821                  Basic 

3.           1,810811            0,84452            Intermediate 

Mean    1,531532        0,689154                    Basic 

Pada Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata kompetensi digital berdasarkan 

pemrosesan informasi sebesar 1,531 dalam kategori basic. Dari item 1 kompetensi digital guru 

berada pada kategori basic. Hal ini berarti bahwa guru dapat melakukan pencarian informasi secara 

online namun masih menggunakan mesin pencari yang terbatas dan belum memiliki strategi untuk 

melakukan pencarian informasi secara online, seperti memanfaatkan web feeds/umpan web (RSS). 

Kompetensi digital pada item 2 berada pada kategori basic yang berarti guru sudah mengetahui 

bahwa tidak semua informasi online dapat diandalkan/terpercaya namun belum dapat 

menggunakan beberapa filter saat melakukan pencarian di internet untuk membandingkan dan 

menilai keandalan informasi dan menilai validitas dan kredibilitas informasi dengan menggunakan 

berbagai kriteria. Yang terakhir, kompetensi guru berada pada kategori intermediate pada item 3 

yang berarti guru sudah dapat menyimpan file atau konten dan menarik/mengambilnya kembali 

setelah disimpan, mengklasifikasikan informasi secara metodis menggunakan folder, 

membackup/membuat cadangan informasi atau file yang telah disimpan, namun belum semua 

dapat menyimpan informasi yang ditemukan di internet dalam format yang berbeda dan 



 

 

menggunakan layanan penyimpanan informasi awan/cloud information storage services, 

contohnya seperti (Google Drive, One Drive, Mega, Dropbox, dll). 

Tabel 4. Komunikasi 

 

Item       Mean     Standar Deviasi           Kategori 

1.     1,72973         0,804455           Intermediate 

2.     1,459459       0,505228                Basic 

3.     1,702703       0,776919           Intermediate 

4.     1,756757       0,760314           Intermediate 

Mean       1,662162          0,711729             Basic 

  

         Pada Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata kompetensi digital berdasarkan area 

komunikasi sebesar 1,662162 dalam kategori basic. Dari item 1 kompetensi digital guru berada 

pada kategori intermediate. Hal ini berarti bahwa guru dapat berkomunikasi dengan orang lain 

menggunakan chat – masih menggunakan fitur dasar (mis. pesan suara, pesan teks lewat SMS 

maupun WA) dan menggunakan fitur-fitur canggih dari beberapa aplikasi komunikasi (misalnya 

menggunakan Skype dan berbagi file baik berupa audio/gambar/video). Akan tetapi, sebagian 

besar guru belum dapat secara aktif menggunakan berbagai alat/aplikasi komunikasi (email, chat, 

SMS, instant messaging, blog, mikro-blog, jejaring sosial) untuk komunikasi online. Kompetensi 

digital pada item 2 berada pada kategori basic yang berarti guru sudah dapat berbagi file dan 

konten menggunakan alat/aplikasi sederhana namun belum begitu bisa dalam menggunakan alat 

kolaborasi dan berkontribusi pada, misalnya, dokumen/ file bersama yang dibuat orang lain 

(contoh Google Drive yang dibuat orang lain) serta membuat dan mengelola konten dengan alat 

kolaborasi (misalnya sistem manajemen proyek (trello), online spreadsheet). Kompetensi guru 

berada pada kategori intermediate pada item 3 yang berarti guru sudah mengetahui bahwa mereka 

dapat menggunakan layanan online (misalnya, e-banking, e-governments, e-hospitals...dll.) serta 

menggunakan fitur layanan online (mis. layanan publik, e-banking, belanja online ...dll). Akan 



 

 

tetapi, mereka belum secara aktif berpartisipasi dalam ruang online dan menggunakan beberapa 

layanan online (misalnya layanan publik, e-banking, online belanja…dll). Terakhir, pada item 4 

kompetensi guru berada pada kategori intermediate yang berarti bahwa guru sudah mengetahui 

situs jejaring sosial dan alat/aplikasi kolaborasi online dan dapat menyampaikan atau berbagi 

pengetahuan dengan orang lain secara online (misalnya melalui alat jejaring sosial atau dalam 

komunitas online, misalnya di grup WA atau FB). Akan tetapi, guru belum dapat menggunakan 

fitur-fitur canggih dari alat/aplikasi komunikasi (misalnya konferensi video, berbagi data, aplikasi 

berbagi seperti Google Drive, One Drive, Dropbox, dll). 

 

Tabel 5. Pembuatan Konten 

 

Item        Mean          Standar Deviasi       Kategori 

    1.           1,297297         0,463373               Basic 

    2.           1,459459         0,605282               Basic 

    3.           1,540541         0,690997               Basic 

           4.           1,27027           0,450225                Basic 

Mean         1,391892        0,552469                Basic 

  

Tabel 5 menjelaskan bahwa nilai rata-rata kompetensi digital berdasarkan pembuatan 

konten sebesar 1,391892 dalam kategori basic. Dari item 1 kompetensi digital guru berada pada 

kategori basic. Hal ini berarti bahwa guru dapat melakukan menghasilkan konten digital yang 

sederhana (misalnya teks, tabel, gambar, file audio) dalam setidaknya satu format menggunakan 

perangkat digital. Kompetensi digital pada item 2 berada pada kategori basic yang berarti guru 

sudah mengetahui Saya dapat melakukan pengeditan dasar pada konten yang diproduksi oleh 

orang lain (mis., menambah dan menghapus) serta dapat menerapkan pemformatan dasar 

(misalnya menyisipkan catatan kaki, bagan, tabel) ke konten yang telah dihasilkan dan dapat 

menggunakan fungsi pemformatan lanjutan dari alat yang berbeda (misalnya gabungan surat, 

menggabungkan dokumen yang berbeda). Yang terakhir, kompetensi guru berada pada kategori 

basic pada item 3 yang berarti guru belum tahu bahwa konten dapat dilindungi oleh hak cipta serta 



 

 

belum mengetahui cara menggunakan konten yang telah memiliki hak cipta dan guru belum dapat 

menerapkan lisensi dan hak cipta. 

Tabel 7. Keamanan 

 

Item          Mean          Standar Deviasi     Kategori 

   1.          1,297297             0,463373               Basic 

   2.          1,243243             0,434959               Basic 

   3.          1,891892             0,84274           Intermediate 

   4.         1,648649             0,71555                 Basic 

Mean       1,52027               0,614155               Basic 

 

Tabel 7 menjelaskan bahwa nilai rata-rata kompetensi digital keamanan sebesar 1,52027 

dalam kategori basic. Dari item 1 kompetensi digital guru berada pada kategori basic. Hal ini 

berarti bahwa guru dapat mengambil langkah-langkah dasar untuk melindungi perangkatnya 

(misalnya menggunakan anti-virus dan kata sandi). Akan tetapi, mereka belum dapat menginstal 

program keamanan pada perangkat yang saya gunakan untuk mengakses Internet (misalnya 

antivirus, firewall) dan tidak sering atau jarang memeriksa konfigurasi dan sistem keamanan 

perangkat saya dan/atau aplikasi yang mereka gunakan secara teratur untuk mengakses 

Internet.  Kompetensi digital pada item 2 berada pada kategori basic yang berarti guru sudah 

mengetahui bahwa kredensial mereka (nama pengguna/sandi) dapat dicuri. Akan tetapi, sebagian 

besar guru belum menggunakan kata sandi yang berbeda untuk mengakses peralatan, perangkat, 

dan layanan digital dan memodifikasinya secara berkala dasar. Mereka juga belum mengetahui 

bagaimana bereaksi jika komputer saya terinfeksi virus. Saya dapat mengkonfigurasi atau 

memodifikasi firewall dan pengaturan keamanan dari perangkat digital saya. 

 



 

 

 Kompetensi guru berada pada kategori intermediate pada item 3 yang berarti guru sudah 

mengetahui bahwa menggunakan teknologi digital secara berlebihan dapat mempengaruhi 

kesehatan saya dan memahami risiko kesehatan yang terkait dengan penggunaan teknologi digital 

(misalnya, risiko kecanduan). Akan tetapi, sebagian besar belum dapat memanfaatkan penggunaan 

informasi dan komunikasi teknologi untuk menghindari gangguan kesehatan (fisik dan psikis). 

Terakhir, pada item 4 kompetensi guru berada pada kategori basic yang berarti bahwa guru sudah 

melakukan pengukuran dan tindakan dasar untuk menghemat energi. Akan tetapi, sebagian besar 

guru belum memahami dampak positif dan negatif dari teknologi terhadap lingkungan serta 

memiliki pendirian/sikap yang didukung dengan informasi yang mumpuni tentang dampak 

teknologi digital pada kehidupan sehari-hari dan lingkungan. 

 

Tabel 8. Pemecahan Masalah 

 

Item       Mean           Standar Deviasi   Kategori 

   1.          1,405405         0,64375               Basic 

   2.          1,378378         0,594014             Basic 

   3.          1,324324         0,474579             Basic 

   4.          1,378378          0,54525              Basic 

Mean       1,371622          0,564398            Basic 

 

Pada Tabel 8 dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata kompetensi digital berdasarkan 

pemecahan masalah sebesar 1,371622 dalam kategori basic. Dari item 1 kompetensi digital guru 

berada pada kategori basic. Hal ini menunjukan bahwa guru masih membutuhkan bantuan saat 

terjadi masalah teknis atau saat menggunakan program baru dan dalam memecahkan sebagian 

besar masalah yang lebih sering muncul saat menggunakan teknologi digital serta belum dapat 

menyelesaikan semua masalah yang muncul saat menggunakan teknologi digital. Kompetensi 



 

 

digital pada item 2 berada pada kategori basic yang berarti guru baru mengetahui perangkat digital 

yang dapat membantu dalam memecahkan masalah dan belum dapat menggunakan teknologi 

digital untuk memecahkan masalah (non-teknis). serta belum dapat memilih alat, perangkat, 

aplikasi, perangkat lunak atau layanan yang tepat untuk memecahkan masalah non teknis. 

Kompetensi guru berada pada kategori basic pada item 3 yang berarti guru Ketika dihadapkan 

dengan masalah teknologi, belum dapat menggunakan alat yang sesuai untuk menyelesaikannya. 

serta belum dapat memecahkan masalah teknologi dengan menjelajahi pengaturan dan pilihan 

program atau alat dan kurang mengetahui tentang perkembangan teknologi yang ada sekarang. 

         Berdasarkan hasil tersebut dapat dirangkum mengenai kompetensi digital pada guru guru 

di SMK Negeri 3 Salatiga sebagai berikut. 

Tabel 9. Kompetensi Digital Guru SMK Negeri 3 Salatiga 

No Dimensi Literasi TIK Rata-rata SD Kategori 

1 Pemrosesan Informasi 1,531532 0,689154 Basic 

2 Komunikasi 1,662162 0,711729 Basic 

3 Pembuatan konten 1,391892 0,552469 Basic 

4 Keamanan 1,52027 0,614155 Basic 

5 Pemecahan Masalah 1,371622 0,564398 Basic 

Total rata-rata 1,495495 0,626381 Basic 

 

 

 



 

 

         Pada Tabel 9 dapat dijelaskan bahwa kompetensi digital pada guru SMK Negeri 3 Salatiga 

berada pada kategori basic dengan nilai rata-rata sebesar 1,495. Jika dilihat lebih lanjut, skor 

tertinggi berada pada area komunikasi. Komunikasi mengukur potensi pengguna untuk 

berkomunikasi dalam lingkungan digital, berbagi sumber melalui perangkat online, terhubung dan 

berkolaborasi melalui perangkat digital, berinteraksi dengan dan berpartisipasi dalam komunitas 

dan jaringan, juga kesadaran budaya (Al Kateeb, 2017). Sebaliknya, skor terendah berada pada 

area pemecahan masalah, dimana area ini menguji kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan 

dan sumber digital, penentuan perangkat digital yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan, 

memecahkan masalah konseptual melalui sarana digital, kreativitas dalam penggunaan teknologi, 

dan pembaruan kompetensi (Al Kateeb, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kompetensi digital guru SMKN 3 

Salatiga berada pada kategori basic dilihat baik dari area pemrosesan informasi (1,531532), 

komunikasi (1,662162), pembuatan konten (1,391892), keamanan (1,52027) dan pemecahan 

masalah (1,371622). Oleh karena itu, Pelatihan dibutuhkan untuk peningkatan kompetensi digital guru. 

Adapun rekomendasi bagi penelitian selanjutnya adalah dapat dieksplorasi lebih lanjut mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi digital guru. 
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