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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan materi 

Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013. Materi ini merupakan muatan wajib yang 
digunakan oleh nara sumber, instruktur nasional dan kepala sekolah pendamping serta 

kepala sekolah sasaran dalam meningkatkan kompetensi sesuai dengan tujuan 
bimbingan teknis yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan pendampingan 

implementasi materi manajemen implementasi kurikulum 2013, supervisi akademik, 
manajemen kepemimpinan sekolah dan kepramukaan.  

 

Materi bimbingan teknis ini juga merupakan salah satu sumber belajar sehingga peserta 
bimbingan teknis diharapkan dapat memperkaya diri dengan referensi lain yang relevan. 
Materi yang disusun ini telah diupayakan untuk menjawab beberapa prinsip dan 

tujuan utama. Pertama, materi ini diharapkan dapat menunjang pengembangan 
kompetensi kepala sekolah yang diturunkan dari kebutuhan pelaksanaan kurikulum 2013 

pada seluruh level satuan pendidikan. Kedua, setiap materi menunjang sikap 
keberterimaan, pengetahuan, dan keterampilan serta menumbuhkan daya inisiatif untuk 
merencanakan strategi dan implementasi perencanaan, pelaksanaan, dan evalausi 
pengawasan dan pembinaan sekolah sesuai kebutuhan khas implementasi kurikulum 

2013. Ketiga, materi yang dipelajari dapat mengurangi resistensi pada implementasi 

kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Keempat, seluruh materi bimbingan teknis 
dapat berkontribusi positif terhadap pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan 
yang menunjang kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam 

mengimplementasikan kurikulum 2013. Kelima, menyelaraskan seluruh kompetensi yang 
dikembangkan untuk menunjang penjaminan mutu kompetensi lulusan, isi, proses 
pembelajaran, dan penilaian sesuai dengan karakteristik kurikulum 2013. 

 
  

Semoga materi bimbingan teknis ini dapat membantu nara sumber, instruktur nasional, 
kepala sekolah pendamping dalam melakukan pendampingan implementasi kurikulum 
2013 dan kepala sekolah sasaran dalam melakukan implementasi kurikulum 2013 
secara khusus bermanfaat sebagai referensi bagi nara sumber dan instruktur pada 
bimbingan teknis implementasi kurikulum 2013. 
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BAB I PENDAHULUAN 

 
Dalam struktur Kurikulum 2013, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

tidak lagi termasuk sebagai mata pelajaran yang diajarkan, akan tetapi akan menjadi 

sarana pembelajaran pada semua mata pelajaran. Artinya, meskipun tercantum sebagai 

mata pelajaran, namun keterampilan menggunakan peralatan TIK mutlak digunakan 

untuk kelancaran proses pembelajaran. Keterampilan menggunakan TIK dibutuhkan 

untuk melakukan pengindividualisasian pembelajaran pada semua mata pelajaran. 

Dalam kaitan itu, peranan guru dalam Kurikulum 2013 adalah sebagai 

fasilitator, mediator, dan motivator yang membantu peserta didik memecahkan 

masalah belajar yang dialaminya. Artinya, bukan perkara mudah merubah mindset para 

guru dari sebelumnya sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi fasilitator dalam 

proses pembelajaran, sehingga diperlukan kebijakan yang mendukung guru untuk terus 

menerus belajar dan melatih dirinya dengan pengetahuan dan keterampilan 

menggunakan TIK.  

Oleh karena, itu peran guru TIK masih sangat diperlukan dalam pemberian 

layanan baik kepada siswa maupun rekan guru dari mata pelajaran yang lain. 

Penjelasan berikut ini akan mengulas mengenai kualifikasi guru TIK, perannya dalam 

kurikulum 2013, kewajiban dan beban kerja dari guru TIK. Serta peran dan fungsi 

kepala sekolah dalam pengelolaan guru TIK. 
 

 

A. Petunjuk Pembelajaran 

1. Materi ajar ini digunakan selama mengikuti Bimtek pendampingan kurikulum 

pada mata latih pengelolaan guru TIK dengan alokasi waktu tatap muka 2 JP 

atau 90 menit. 

2. Materi ajar ini memandu ketercapaian kompetensi yang harus dicapai selama 

proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan metode 

yang sesuai dengan karakteristik materi sehingga peserta berperan aktif 

selama pelatihan untuk memperoleh pengalaman belajar yang optimal. 

3. Selama pembelajaran materi pokok/submateri pokok difasilitasi dengan 

Lembar Kerja  (LK), untuk mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. 

4. Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran dalam pelatihan dan produk 

yang dihasilkan oleh peserta baik secara individu/dan atau kelompok. 

 

B. Kompetensi yang Akan Dicapai 

Kompetensi yang dikembangkan oleh peserta pelatihan adalah memiliki 

kemampuan untuk: 

1. Memiliki kemampuan menjelaskan konsep perubahan peran guru TIK dalam 

kurikulum 2013. 

2. Memiliki kemampuan mengatur dan mengelola guru TIK. 

3. Memiliki kemampuan melakukan monev dan merencanakan tindak lanjut. 
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C. Ruang Lingkup Materi 

1. Konsep Perubahan Peran Guru TIK(50 menit): 

a. Kualifikasi guru TIK 

b. Peran guru TIK dalam kurikulum 2013 

c. Kewajiban guru TIK 

d. Tanggung jawab guru TIK 

2. Peran dan Fungsi Kepala Sekolah dalam Pengelolaan guru TIK (40 menit): 

a. Mengatur dan mengelola guru TIK 

b. Merencanakan tindak lanjut. 

 

D. Langkah-Langkah Pembelajaran 

a. Curah pendapat tentang kompetensi pelatih mengacu pada pengalaman 

melaksanakanprogram pelatihan di Gugus, MGMP, KKKS atau KKPS sehingga 

diperoleh pemahaman bersama konsep dasar pelatih sebagai acuan kompetensi yang 

harus dimiliki. 

b. Menyimak bahan ajar dan bahan tayang untuk mendapatkan gambaran tentang 

konsep perbahan peran guru TIK dan peran kepala sekolah dalam pengelolaan guru 

TIK. 

c. Mendiskusikan dan menyusun program pengelolaan dalam kelompok untuk dapat 

mengidentifikasi strategi kepala sekolah dalam pengelolaan peran guru TIK di 

sekolah. 
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BAB II KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 
  

E. DESKRIPSI 

Muatan materi berisi tentang (1) Konsep perubahan peran guru TIK: a). 

Kualifikasi guru TIK, b).Peran guru TIK dalam kurikulum 2013, c). Kewajiban guru 

TIK, d). Tanggung jawab guru TIK. (2) Peran dan Fungsi Kepala Sekolah dalam 

Pengelolaan guru TIK: a). Mengatur dan mengelola guru TIK, b). Merencanakan 

tindak lanjut. 

F. PENGELOLAAN PERAN GURU TIK DALAM KURIKULUM 2013 

Pemanfaatan TIK dalam Pembelajaran 

Menurut Weiser seperti yang dikutip Santrock (2004 : 499), sekarang ini kita berada 

di era komputer pribadi (PC) di mana satu orang punya satu komputer. Tetapi generasi 

komputer berikutnya akan berupa ubiquitous computing, yang menekankan pada 

distribusi komputer ke lingkungan, ketimbang ke personal. Dalam lingkungan ini, 

teknologi akan menjadi latar belakang. Ringkasnya, ubiquitous computingakan berupa 

dunia pasca-PC. Perangkat teknologi umum, seperti telepon dan perangkat elektronik 

lainnya akan terkoneksi dengan internet dan pengguna mungkin tidak menyadari 

perangkat mana di lingkungannya yang terkoneksi. Perangkat komputer baru yang kecil, 

portable,mobile, dan murah diperkirakan akan menggantikan komputer desktop. 

Ubiquitous adalah kebalikan dari realitasvirtual. Jika realitas virtual menempatkan 

orang di dalam dunia yang diciptakan orang di dalam dunia yang diciptakan komputer, 

ubiquitouscomputing akan memaksa komputer eksis didunia manusia. Perangkat 

komputer baru yang kecil, portable, mobile, dan murah ini dapat disediakan kepada lebih 

banyak siswa ketimbang komputer desktop.Perangkat baru ini, dipasangkan dengan 

jaringan murah, dapat memampukan siswa untuk membawa perangkat informasi 

personal ke lapangan untuk membantu mengerjakan suatu tugas dan bisa dibawa 

pulang.Mereka bisa meningkatkan kolaborasi dan memudahkan penggunaan tanpa 

dibatasi lokasi. 

Di sisi lain, menurut (2010: 244), TIK memberikan peluang bagi berkembangnya 

kreativitas dan kemandirian peserta didik. Pembelajaran dengan dukungan TIK memung-

kinkan peserta didik menghasilkan karya-karya baru yang orisinil, memiliki nilai tinggi, dan 

dapat dikembangkan lebih jauh untukkepentingan yang lebih bermakna. Melalui TIK, 

peserta didik akan memperoleh berbagai informasi dalam lingkup yang lebih luas dan 

mendalam sehingga meningkatkan wawasannya. Hal ini memberikan peluang untuk 

mengembangkan dan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. 

Dari kedua pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan TIK dalam 

pembelajaran menjadi tuntutan yang mendesak di abad 21, mengingat semakin derasnya 

arus informasi dan tuntutan zaman yang semakin maju setidaknya kecil kemungkinan 

bagi guru untuk menjadi satu-satunya sumber belajar paling sahih.Namun tidak dapat 

dipungkiri bahwa dalam satuan pendidikan sekolah guru memiliki peranan yang 

strategis.Oleh karena itu, penggunaan TIK di sekolah hendaknya dimulai dari titik pangkal 
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yang strategis pula yaitu guru. 

Di samping itu, TIK dalam dunia pendidikan juga digunakan untuk menunjang 

proses pembelajaran, dimana pemanfaatan TIK dalam pembelajaran dapat dilakukan 

dengan: 

 

a. Memanfaatkan fasilitas multimedia yang sudah tersedia untuk mempermudah 

kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran. Misalnya, untuk presentasi. 

Jika dahulu presentasi hanya menggunakan media OHP yang monoton, sekarang 

presentasi sudah dapat ditampilkan dengan LCD projector dan dibuat lebih kreatif 

dengan menampilkan berbagai konten multimedia, seperti gambar, video, suara, dan 

sebagainya; 

b. Memanfaatkan internet untuk proses pembelajaran jarak jauh (kelas virtual). Kelas 

virtual ini sudah menjadi tren di era globalisasi sekarang. Karena kelas virtual mmiliki 

beberapa keuntungan, seperti: peserta didik dapat mengekspresikan diri, bersosiali-

sasi, saling berbagi pengetahuan, meningkatkan kreativitas, dan menumbuhkan cara 

belajar yang mandiri;  

c. Memungkinkan peserta didik untuk berdemonstrasi dengan perangkat multimedia 

yang ada. Misalnya, menampilkan suatu kegiatan eksperimen dengan tujuan untuk 

memperlihatkan bagaimana cara yang dilakukan dalam ekseperimen tersebut. 

 

Menurut pemanfaatannya, TIK di dalam pendidikan dapat dikategorisasikan 

menjadi 4 (empat) kelompok manfaat, yaitu: 

1) TIK sebagai gudang ilmu pengetahuan, di kelompok ini TIK dimanfaatkan sebagai 

referensi ilmu pengetahuan terkini, manajemen pengetahuan, jaringan pakar 

beragam bidang ilmu, jaringan antar institusi pendidikan, pusat pengembangan 

materi ajar, wahana pengembangan kurikulum, dan komunitas perbandingan standar 

kompetensi. 

2) TIK sebagai alat bantu pembelajaran, di kelompok ini sekurang-kurangnya ada 3 

fungsi TIK yang dapat dimanfaatkan sehari-hari di dalam proses belajar-mengajar, 

yaitu (a) TIK sebagai alat bantu guru yang meliputi: animasi peristiwa, alat uji 

peserta didik, sumber referensi ajar, evaluasi kinerja peserta didik, simulasi kasus, 

alat peraga visual, dan media komunikasi antar guru. Kemudian; (b) TIK sebagai alat 

bantu interaksi guru-peserta didik yang meliputi: komunikasi guru-peserta didik, 

kolaborasi kelompok studi, dan manajemen kelas terpadu; (3) TIK sebagai alat bantu 

peserta didik meliputi: buku interaktif, belajar mandiri, latihan soal, media illustrasi, 

simulasi pelajaran, alat karya peserta didik, dan media komunikasi antar peserta 

didik. 

3) TIK sebagai Fasilitas Pembelajaran, di dalam kelompok ini TIK dapat dimanfaat-kan 

sebagai: perpustakaan elektronik, kelas virtual, aplikasi multimedia, kelas teater 

multimedia, kelas jarak jauh, papan elektronik sekolah, alat ajar multi-intelejensia, 

pojok internet, dan komunikasi kolaborasi kooperasi (intranet sekolah) dan,  

4) TIK sebagai Infrastruktur Pembelajaran, di dalam kelompok ini TIK memberikan 

dukungan teknis dan aplikatif untuk pembelajaran, baik dalam skala menengah 

maupun luas, yang meliputi: ragam teknologi kanal distribusi, ragam aplikasi dan 

perangkat lunak, bahasa pemprogra-man, sistem basis data, komputer personal, alat-

alat digital, sistem operasi, sistem jaringan dan komunikasi data, dan infrastruktur 

teknologi informasi (media transmisi). 
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Berangkat dari optimalisasi pemanfaatan TIK untuk pembelajaran tersebut, hal 

ini akan memberi sumbangsih besar dalam peningkatan kualitas sumber daya 

manusia di Indonesia yang cerdas dan kompetitif melalui pembangunan masyarakat 

berpengetahuan (knowledge-based society). Masyarakat yang tangguh karena 

memiliki kecakapan: (a) ICT and Media literacy skills), (b) Critical thinking skills, (3) 

Problem solving skills, (4) Effective communication skills, dan (5) dalam Collaborative 

skills yang diperlukan untuk mengatasi setiap permasalahan dan tantangan hidupnya. 

 

Pergeseran Peranan Guru dan Peserta Didik 

Dalam kerangka kompetensi abad 21, guru diharapkan melek informasi, melek 

media dan melek TIK, artinya guru tidak cukup hanya meningkatkan pengetahuan 

saja, tetapi harus dilengkapi dengan kemampuan kreatif dan kritis, berkarakter kuat 

(bertanggung jawab, sosial, toleran, produktif dan adaptif), disamping itu didukung 

dengan kemampuan memanfaatkan informasi dan berkomunikasi. 

Menurut Surya (2010 : 241), pesatnya perkembangan TIK telah mengakibatkan 

terjadi pergeseran pandangan tentang pembelajaran, baik di kelas maupun di luar 

kelas. Dalam pandangan tradisional di masa lalu, proses pembelajaran dipandang 

sebagai: (1) sesuatu yang sulit dan berat; (2) upaya mengisi kekurangan siswa; (3) 

satu proses transfer dan penerimaan informasi; (4) proses individual atau soliter; (5) 

kegiatan yang dilakukan dengan menjabarkan materi pelajaran pada satu-satuan 

kecil dan terisolasi. Seiring dengan perkembangan TIK, telah terjadi perubahan 

mengenai pembelajaran, yaitu pembelajaran sebagai: (1) proses alami; (2) proses 

sosial; (3) proses aktif dan pasif; (4) proses linear dan atau tidak linear; (5) proses 

yang berlangsung integratif dan kontekstual; (6) aktivitas yang berbasis pada model 

kekuatan, kecakapan, minat, dan kultur siswa; (7) aktivitas yang dinilai berdasarkan 

pemenuhan tugas, perolehan hasil,dan pemecahan masalah nyata, baik individual 

maupun kelompok. 

Hal itu telah mengubah peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran. 

Peran guru telah berubah: (1) peran guru yang pada awalnya hanya sebagai sumber 

utama informasi dan sumber jawaban, menjadi fasilitator pembelajaran, pelatih, 

kolaborator, navigator pengetahuan, dan mitra belajar; (2) peranan guru dalam 

mengendalikan semua aspek pembelajaran sudah tidak berlaku lagi, tetapi lebih 

banyak memberikan alternatif dan tanggung jawab kepada peserta didik dalam 

proses pembelajaran. Sementara itu, peran peserta didik dalam pembelajaran telah 

mengalami perubahan, yaitu: (1) peserta didik yang sebelumnya hanya sebagai 

penerima informasi yang pasif, kini menjadi partisipan aktif dalam proses 

pembelajaran; (4) peserta didik yang biasanya mengungkapkan kembali 

pengetahuan, sekarang menghasilkan berbagai pengetahuan; (5) peserta didik yang 

hanya sebagai aktivitas pembelajaran individu, kini menjadi pembelajaran kolaborasi. 

Lingkungan pembelajaran yang berpusat pada guru telah bergeser menjadi 

berpusat pada siswa.Secara rinci dapat digambarkan seperti terlihat pada tabel. 
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Tabel : Perbandingan Lingkungan Pembelajaran Berpusat pada Guru dan Berpusat 

pada Siswa 

Lingkungan Berpusat pada Guru Berpusat pada Siswa  
    

Aktivitas kelas 
Guru sebagai sentral dan bersifat Siswa sebagai sentral dan  

Didaktis bersifat interaktif 
 

  
    

Peran guru 
Menyampaikan fakta-fakta, guru Kolaboratif, kadang-kadang  

sebagai ahli siswa sebagai ahli 
 

  
    

Penekanan 
pengajaran Mengingat fakta-fakta 

Hubungan antara informasi  

dan temuan 
 

   
    

Konsep pengetahuan Akumulasi fakta secara kuantitas Tranformasi fakta-fakta  
    

Penampilan 
Penilaian acuan norma 

Kuantitas pemahaman,  

Keberhasilan penilaian acuan patokan 
 

  
    

Penilaian Soal-soal pilihan berganda 
Portofolio, pemecahan  

masalah, dan penampilan 
 

   
    

Penggunaan teknologi Latihan dan praktik 
Komunikasi, akses,  

kolaboratif, ekspresi 
 

   
    

 

Sebuah survey yang dilakukan oleh Office of Technology Assessment seperti yang dikutip 

Jhon W. Santrock (2004 : 493), menemukan bahwa mayoritas guru tidak akrab dengan 

komputer. Komputer masih sering dipakai untuk kegiatan yang biasa, bukan untuk 

pembelajaran yang konstruktif dan aktif.Banyak guru tidak memiliki pengetahuan memadai 

dalam menggunakan komputer, dan banyak sekolah tidak menyediakan workshop atau 

pelatihan yang dibutuhkan.Dengan perkembangan teknologi yang pesat, komputer yang dibeli 

sekolah menjadi cepat ketinggalan zaman.Bahkan ada yang rusak dan perlu 

diperbaiki.Kenyataan ini berarti bahwa pembelajaran di sekolah belum direvolusionerkan secara 

teknologis. Hanya ketika sekolah memiliki guru yang terlatih secara teknologis, maka revolusi 

teknologi akan benar-benar mengubah sekolah. 

Di dalam proses belajar-mengajar tentunya ada subjek dan objek yang berperan secara 

aktif, dinamik dan interaktif di dalamruang belajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Guru & peserta didik sama-sama dituntut untuk membuat suasana belajar dan proses transfer 

of knowledge-nya berjalan menyenangkan serta tidak membosankan. Oleh karena itu, penataan 

peran guru dan peserta didik di dalam kelas yang mengintegrasikan TIK di dalam pembelajaran 

perlu dipahami dan dimaknai dengan sebaik-baiknya. Karena di era pendidikan berbasis TIK, 
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peran Guru tidak hanya sebagai pengajar semata namun sekaligus menjadi fasilitator, 

kolaborator, mentor, pelatih, pengarah dan teman belajar bagi peserta didik. Misalkan saja, 

seorang guru harus mengajar murid tentang ekosistem pertanian. Untuk sekolah yang tidak 

berlokasi di kawasan pertanian, seperti sekolah di daerah perkotaan, pendekatan tradisionalnya 

adalah menyuruh murid membaca topik dalam buku ajar, atau mungkin dengan mengamati 

komponen biotik dan abiotik melalui gambar, mendengar pemaparan tentang topik, dan 

mungkin kemudian menjawab pertanyaan yang memicu diskusi lebih lanjut. Cara lain yang jauh 

berbeda adalah dengan menggunakan video pembelajaran di kelas untuk mengeksplorasi 

ekosistem pertanian. Murid mengeksplorasikomposisi spesies yang tidak beragam, rantai energi 

dan aliran nutrisi, membuat lingkungan pertanian di komputer, menambah siklus kimiawi 

maupun rantai makanan di persawahan, dan mencari tahu aktivitas pertanian yang terkait 

dengan ruang dan fungsi, yang mencakup komponen biotik dan abiotik serta interaksinya. 

Penggunaan teknologi komputer dalam mempelajari kehidupan di ekosistem pertanian ini 

menghasilkan pembelajaran yang lebih eksploratif dan interaktif daripada hanya membaca buku 

dan mendengar paparan deskripsinya guru. 

 

Untuk mendukung proses integrasi TIK di dalam pembelajaran, maka manajemen 

sekolah, guru dan peserta didik harus memahami 9 (sembilan) prinsip integrasi TIK dalam 

pembelajaran yang terdiri atas prinsip-prinsip, yaitu: (1) aktif, artinya memungkinkan peserta 

didik dapat terlibat aktif oleh adanya proses belajar yang menarik dan bermakna; (2) 

konstruktif, artinya memungkinkan peserta didik dapat menggabungkan ide-ide baru ke 

dalam pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya untuk memahami makna atau keinginan 

tahuan dan keraguan yang selama ini ada dalam benaknya; (3) kolaboratif, memung kinkan 

peserta didik dalam suatu kelompok atau komunitas yang saling bekerjasama, berbagi ide, 

saran atau pengalaman, menasehati dan memberi masukan untuk sesama anggota 

kelompoknya; (4) antusiastik: memungkinkan peserta didik dapat secara aktif dan antusias 

berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan; (5) dialogis, artinya memungkinkan proses 

belajar secara inherent merupakan suatu proses sosial dan dialogis dimana peserta didik 

memperoleh keuntungan dari proses komunikasi tersebut baik di dalam maupun luar sekolah; 

(6) kontekstual, artinya memungkinkan situasi belajar diarahkan pada proses belajar yang 

bermakna (real-world) melalui pendekatan “problem-based atau case-based learning”; (7) 

reflektif, artinya memungkinkan peserta didik dapat menyadari apa yang telah ia pelajari serta 

merenungkan apa yang telah dipelajarinya sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri; (8) 

multisensory, artinya memungkinkan pembelajaran dapat disampaikan untuk berbagai 

modalitas belajar (multisensory), baik audio, visual, maupun kinestetik; (9) high order 

thinking skills training, artinya memungkinkan untuk melatih kemampuan berpikir tingkat 

tinggi (seperti problem solving, pengambilan keputusan, dan lain-lain) serta secara tidak 

langsung juga meningkatkan “ICT & media literacy.” 

Oleh sebab itu, guru dapat memberikan pilihan dan tanggung jawab yang besar kepada 

peserta didik untuk mengalami peristiwa belajar.Dengan peran guru sebagaimana dimaksud, 

maka peran peserta didik pun mengalami perubahan, dari partisipan pasif menjadi partisipan 

aktif yang banyak menghasilkan dan berbagi (sharing) pengetahuan/ keterampilan serta 

berpartisipasi sebanyak mungkin sebagaimana layaknya seorang ahli. Di sisi lain peserta, didik 

juga dapat belajar secara individu, sebagaimana halnya juga kolaboratif dengan peserta didik 

lain. 
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Peran Guru TIK dalam Kurikulum 2013 

 

Peran guru TIK dalam kurikulum 2013 lebih luas dari pada peran guru TIK pada 

kurikulum sebelumnya. Dulu, guru TIK hanya berfungsi sebagai pengajar materi saja. 

Sekarang, guru TIK mempunyai tiga peran utama kepada siswa, sesama guru dan 

tenaga kependidikandi sekolah. 

Adapun ketiga peran guru TIK adalah sebagai berikut : 

a) Membimbing peserta didik di sekolah untuk mencapai standar kompetensi lulusan 

pendidikan dasar dan menengah 

b) Memfasilitasi sesama guru dalam menggunakan TIK untuk persiapan, pelaksanaan 

dan penilaian pembelajaran dalam pendidikan dasar dan menengah 

c) Memfasilitasi tenaga kependidikan dalam mengembangkan sistem manajemen 

sekolah berbasis TIK  
  

Kewajiban Guru TIK dalam Kurikulum 2013 

 

Berdasarkan ketiga peran yang telah disebutkan di atas, guru TIK secara 

otomatis mempunyai kewajiban untuk : 

a) Membimbing peserta didik di sekolah untuk mencari, mengolah, menyimpan, 

menyajikan serta menyebarkan data dan informasi dalam berbagai cara untuk 

mendukung proses pembelajaran 

b) Memfasilitasi sesama guru dalam menggunakan TIK untuk mencari, mengolah, 

menyimpan, menyajikan serta menyebarkan data dan informasi dalam berbagai 

cara untuk persiapan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran 

c) Memfasilitasi tenaga kependidikan dalam mengembangkan sistem manajemen 

sekolah berbasis TIK 

 

 Beban Kerja Guru TIK dalam Kurikulum 2013 

Guru TIK harus melakukan bimbingan minimal pada 150 peserta didik dalam 

setahun pada satu satuan pendidikan atau lebih. Pembimbingan ini bisa bersifat 

individual maupun kelompok peserta didik, sesuai dengan kebutuhan bimbingan.  

Guru yang telah memenuhi kewajiban dalam pembimbingan pada 150 peserta 

didik, akan mendapatkan tunjangan profesi pendidik sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan.  

 

G. Pengelolaan Peran Guru TIK dalam Kurikulum 2013  

Guru TIK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan 

pembimbingan dan pelayanan TIK terhadap peserta didik, guru, dan tenaga 

kependidikan. Bimbingan kepada peserta didik dilakukan dalam rangka mencari, 

mengolah, menyimpan, menyajikan, serta menyebarkan data dan informasi dalam 

rangka untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran, dan dalam rangka 

pengembangan diri peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, 

minat, dan kepribadian peserta didik di sekolah/madrasah dengan memanfaatkan 
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TIK sebagai sarana untuk mengeksplorasi sumber belajar. Layanan bimbingan TIK 

kepada sesama guru dilakukan dalam rangka pengembangan sumber belajar dan 

media pembelajaran, persiapan pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian 

pembelajaran dan pelaporan hasil belajar. Sedangkan upaya melaksanakan fasilitasi 

kepada tenaga kependidikan dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas sistem manajemen sekolah. 

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 tindaklanjut 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 

12) Melaksanakan publikasi ilmiah dan/atau membuat karya inovatif. 

 

Selain itu, Permendikbud RI No. 68 tahun 2014 juga mengatur tentang ketentuan 

peralihan yaitu guru yang telah mengajar TIK atau KKPI sebelum kurikulum 2013 pada 

satuan pendidikan jalur pendidikan formal yang tidak memiliki kualifikasi akademik sarjana 

(S-1) atau diploma empat (D-IV) dalam bidang teknologi informasi, tetapi memiliki sertifikat 

pendidik dalam bidang TIK atau KKPI yang diperoleh sebelum tahun 2015 tetap dapat 

melaksanakan tugas sebagai guru TIK sampai dengan 31 Desember 2016. Adapun setelah 

31 Desember 2016 wajib mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan kualifikasi akademik 

S-1/D-IV.Selanjutnya guru akan disertifikasi sesuai dengan kualifikasi akademik sarjana (S-

1) atau diploma empat (D-IV) yang dimilikinya paling lambat tanggal 31 Desember 2016. 

 

a) Peran Guru TIK pada Peserta Didik 

Guru TIK mempunyai dua tugas penting pada peserta didik, yaitu membantu peserta 

didik dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran dan penyaluran bakat minat. 

Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran mencakup bantuan Guru TIK dalam bagaimana cara 

mencari, mengolah, menyimpan dan menyebarkan data/informasi dalam proses belajar 

mengajar. Sudah barang tentu proses belajar mengajar di sini mencakup seluruh mata 

pelajaran yang ada di sekolah. Guru TIK bisa saja melayani peserta didik dalam mencari 

gambar-gambar perangkat keras komputer, bisa membantu pengumpulan tugas via email, 

sampai membantu mengunggah karya peserta di internet.  

Selain dalam proses belajar mengajar, Guru TIK juga berperan penting dalam 

pengembangan diri peserta didik sesuai kebutuhan, bakat dan minat mereka. Dalam hal ini 

Guru TIK harus mengarahkan peserta didik bagaimana cara yang baik dalam pemanfaatan 

TIK untuk pembelajaran.  

Banyaknya penyalahgunaan fungsi TIK disebabkan oleh kekurangtahuan peserta didik 

dan lemahnya bimbingan guru dalam pemanfaatannya. Sehingga jika peran Guru TIK 
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dalam pengarahan bakat dan minat peserta didik berjalan dengan baik, maka tidak akan 

ada lagi kasus penyalahgunaan fungsi TIK dalam pembelajaran. Dan TIK akan bermanfat 

penuh dalam penyediaan sarana dan sumber belajar peserta didik.  

 

b) Peran Guru TIK pada Sesama Guru 

Peran Guru TIK tidak hanya berlaku untuk peserta didik saja. Namun berlaku untuk 

sesama guru dalam satuan pendidikannya juga. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh 

Guru TIK kepada teman sejawatnya adalah sebagai berikut; 

1. membantu guru dalam mengembangkan sumber belajar dan media pembelajaran, 

2. membantu guru dalam mempersiapkan pembelajaran 

3. membantu guru dalam penilaian pembelajaran 

4. membantu guru dalam melakukan pelaporan hasil belajar peserta didik 

Betapa peran Guru TIK sangat besar kaitannya dalam pra-pembelajaran, 

pembelajaran dan pasca pembelajaran. Tuntutan pembelajaran yang menarik dan inovatif 

membutuhkan banyak gambar-gambar dan sumber-sumber lain yang harus disiapkan oleh 

guru. Bagi guru yang kurang mengasai TIK, dapat meminta bantuan untuk menyiapkan 

dan melakukan hal tersebut kepada Guru TIK.  

Instrumen dan rubrik-rubrik penilaian yang banyak juga membutuhkan penguasaan 

pemanfaatan TIK yang memadai. Rekap nilai dan penulisan deskripsi yang detil untuk tiap 

peserta didik, tidak mungkin dilakukan secara manual oleh guru. Dalam hal ini, Guru TIK 

dapat merancang sebuah program yang akan digunakan untuk mendokumentasikan dan 

merekap nilai peserta didik. Sehingga guru dapat melakukan penilaian otentik dengan baik. 

 

c) Peran Guru TIK pada Tenaga Kependidikan 

Sekolah harus mempunyai data siswa dan hasil belajarnya. Guru mengumpulkan nilai 

permata pelajaran dan wali kelas merekap nilai peserta dalam satu kelas dalam bentuk 

legger. Penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan siswa tiap semester harus terekam 

dengan baik. Data kenaikan kelas dan kelulusan peserta juga harus didokumentasikan 

dengan rapi. Sehingga peran Guru TIK adalah keniscayaan dalam hal ini. 

 

H. PERAN DAN FUNGSI KEPALA SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN GURU TIK 

Fungsi Kepala sekolah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan penuh 

terhadap pengaturan jalannya roda kependidikan di sekolah. Peran utama Kepala Sekolah 

adalah sebagai pemimpin yang mengendalikan jalannya penyelenggaraan pendidikan di 

mana pendidikan itu sendiri berfungsi pada hakekatnya sebagai sebuah transformasi yang 

mengubah input menjadi output. Hal ini menentukan suatu proses yang berlangsung 

secara benar sesuai dengan ketentuan dari tujuan kependidikan itu sendiri. Untuk 

menjamin terselenggaranya pendidikan di sekolah seorang pemimpin sebagai top manajer 

sekolah dalam hal ini adalah Kepala Sekolah. Kepala Sekolah tentunya memerlukan 

manajerial yang baik dalam rangka menjamin kualitas agar sesuai dengan tujuan 

pendidikan, berdasarkan kompetensi kompetensi yang telah dipersyaratkannya. Adapun 

peran dan fungsi kepala sekolah dalam mengatur dan megelola guru TIK adalah sebagai 

berikut : 

1) Mendeskripsikan uraian tugas guru TIK selaras dengan Permendikbud RI No. 68 

tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi informasi dan Komunikasi dan Guru 
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Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Ingformasi (KKPI) dalam Implementasi 

Kurikulum 2013 serta merujuk pada Rencana Kegiatan Jangka Menengah (RKJM) dan 

Program Tahunan Satuan Pendidikan.  

2) Menimbang dan menyepakati uraian kegiatan dan target kuantitas, kualitas, dan 

waktu dalam menetapkan SKP 

3) Menilai prestasi kerja sesuai dengan target SKP 

4) Meningkatkan kompetensi atas dasar hasil penilaian kinerja. 

5) Memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai guru TIK dan KKPI. 

 

Pentingnya akan kebutuhan perbaikan mutu kompetensi guru TIK adalah untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan memfasilitasi siswa dalam mencari, 

mengolah,menyimpan, menyajikan, serta menyebarkan data dan informasi. Selanjutnya 

diharapkan juga mampu meningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam memfasilitasi 

guru merencanakan, melaksanakan, dan menilai  siswa  belajar.Dan yang terakhir mampu 

memfasilitasi tenaga kependidikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem 

manajemen sekolah sesuai dengan program tingkat satuanpendidikan serta mampu 

meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. 

 
Kepala sekolah sebagai manager sekolah harus menyikapi perubahan peran Guru TIK 

ini dengan cepat dan cermat. Karena tidak sedikit guru TIK yang melakukan aksi 

demonstrasi dan menyatakan tidak setuju akan perubahan ini, karena keterbatasan 

pengetahuan dan pemahaman. Langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah 

adalah sebagai berikut ; 

 

1. Planning – Sosialisasi dan koordinasi 

Kepala sekolah harus melakukan sosialisasi kepada Guru TIK tentang peraturan 

baru yang sudah diatur dan diputuskan oleh Pemerintah. Peraturan ini tertuang dalam 

Permendikbud 68 tahun 2014 tentang Peran Guru TIK dan KPPI dalam Kurikulum 

2013. 

Sosialisasi bertujuan untuk mencapai kesepahaman akan tugas dan 

tanggungjawab Guru TIK dalam pembelajaran. Bahwasannya sekarang, mereka tidak 

hanya bertanggungjawab atas mata pelajaran TIK untuk peserta didik saja, namun 

juga bertanggung jawab atas lancarnya persiapan mengajar dan media yang 

digunakan oleh guru dan administrasi penilaian yang dibutuhkan. 

Selain sosialisasi, koordinasi tentang apa yang akan dilakukan selanjutnya juga 

penting. Kepala sekolah dapat memberikan gambaran “siapa melakukan apa” dan 

“bagaimana melakukannya” agar semua pihak dapat melakukan tugasnya dengan baik 

sesuai peraturan yang ada. 

 

2. Organizing - Penyusunan Program Layanan dan Bimbingan TIK 

Setelah kepala sekolah dan guru TIK mencapai kesepahaman lewat program 

sosialisasi, tahapan berikutnya adalah penyusunan program layanan dan bimbingan 

TIK. Program layanan dan bimbingan bisa dilakukan secara individu maupun kelompok, 

sesuai kebutuhan. 

Program dan layanan TIK untuk guru dapat berupa; 
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a. In house training pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran 

interaktif 

b. Simulasi pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran 

c. Pembuatan instrumen penilaian dan software pengolahannya 

d. Pelaporan hasil belajar 

Sedangkan program dan layanan untuk peserta didik dapat dilaksanakan melalui; 

a. Membuka TIK corner untuk membantu peserta yang kesulitan dalam 

memanfaatkan TIK 

b. Membuat grup pecinta TIK untuk menyalurkan bakat dan minat peserta didik 

dalam teknologi informasi dan kemunikasi 

c. Menambah referensi buku tentang pemanfaatan TIK 

d. Membuat majalah dinding yang berisi informasi terbaru  dan karya-karya peserta 

didik sebagai hasil dari pemanfaatan TIK 

Program-program di atas lalu dialokasikan waktu pelaksanaannya dalam satu tahun 

ajaran dan ditentukan penanggungjawabnya. Berikut contoh tabel rencana 

pelaksanaan layanan dan bimbingan TIK ; 

 

N
O 

NAMA KEGIATAN ALOKASI WAKTU SASARAN JENIS LAYANAN 

1 IHT pengembangan 
media pembelajaran 

3-7 Juli 2014 10 Guru Kelompok 

2 Simulasi pemanfaatan 
multimedia 
pembelajaran 

8-9 Juli 2014 10 Guru  Kelompok 
 

3 Simulasi pengolahan 
nilai peserta didik 

Tiap Sabtu bulan 
Agustus 

2-3 Guru  Individu (giliran) 

4 Pelaksanaan TIK corner Jam istirahat senin 
dan kamis 

2-3 Siswa Individu (giliran) 

5 Penerbitan Mading Dwi mingguan 10 Siswa Kelompok 

 

 

3. Actuating, Pelaksanaan Program Layanan dan Bimbingan TIK 

Pelaksanaan program layanan dan bimbingan TIK harus didukung penuh oleh 

semua pihak, baik dukungan yang berupa moril maupun materil. Kepala sekolah harus 

mampu menggerakkan seluruh sasaran untuk melaksanakan dan berpartisipasi aktif 

dalam program tersebut. 

Tuntutan layanan minimal 150 peserta didik dalam satu tahun, harus difasilitasi 

oleh kepala sekolah. Melalui program yang direncanakan dengan matang, guru TIK 

dapat memenuhi tuntutan layanan dan bimbingan yang harus dilakukannya. Sehingga 

tunjangan fungsional dapat diusulkan dan diberikan kepada guru tersebut 

sebagaimana guru mata pelajaran lain. 

 

4. Controling, Monitoring dan Evaluasi 

Tahapan terakhir adalah tahapan yang tak kalah penting, karena dengan 

monitoring dan evaluasi, sebuah program bisa dilihat dan diukur keberhasilannya. 

Kepala sekolah dapat melakukan monev internal, bahkan eksternal jika dibutuhkan. 

Monev internal bisa diukur dengan menyebarkan instrumen penilaian diri kepada para 

guru maupun peserta didik yang telah mendapatkan layanan dan bimbingan. 

Kepala sekolah dapat menyusun indikator keberhasilan tiap program, lalu 

memilih insrumen yang tepat untuk mengukurnya. Bisa menggunakan angket yang 
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disebar kepada guru dan siswa atau menggunakan pedoman wawancara untuk 

kemudian dianalisis hasilnya. Hasil analisis akan digunakan untuk mengevaluasi dan 

menentukan langkah selanjutnya yang harus dilakukan demi perbaikan program. 

Contoh tabel monev sederhana yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut; 

 

    
N
O 

NAMA KEGIATAN IND.KEBERHASIL
AN 

 REALITA 
SASARAN 

TINDAK LANJUT 

1 IHT pengembangan 
media pembelajaran 

Guru mampu 
membuat media 
pembelajaran 
sederhana 

4 dari 10 Guru 
mampu 
membuat 
media 

Tutor Sebaya 

2 Simulasi pemanfaatan 
multimedia 
pembelajaran 

Guru mampu 
mengoperasikan 
laptop dan LCD 

9 dari 10 Guru 
mampu 
melakukan  

Privat untuk guru 
yang belum 
mampu 
mengoperasikan 
laptop dan LCD 
 

3 Simulasi pengolahan 
nilai peserta didik 

Guru mampu 
menginput dan 
mengolah nilai 

5 dari 10 Guru 
mampu 
melakukan  

Tutor Sebaya 

4 Pelaksanaan TIK corner Kesulitan siswa 
terlayani dengan 
baik 

Tidak ada 
siswa yang 
mengunjungi 
TIK corner 

Memperindah 
sudut dan 
membuat 
plangisasi 
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BAB III PENUTUP 

 
Guru TIK mempunyai peran yang signifikan dalam kurikulum 2013. Guru TIK 

mempunyai peran untuk memberikan layanan dan bimbingan TIK kepada tiga unsur 

sekaligus, yaitu peserta didik, sesama guru dan tenaga kependidikan. Peserta didik yang 

mengalami kesulitan dalam penggunaan TIK harus dilayani dengan baik, guru yang kurang 

terampil juga harus diakomodir melalui in house training dan simulasi penggunaan 

multimedia pembelajaran. Bahkan tenaga kependidikan juga harus dibantu oleh guru TIK 

jika mengalami kesulitan dalam manajemen administrasi sekolah berbasis TIK. 

Kurikulum 2013 sama sekali tidak mengurangi jam mengajar guru TIK. Alih-alih 

berkurang, jam layanan guru TIK makin luas dan bertambah. Dalam setahun, seorang guru 

TIK,sekurang-kurangnya, harus melakukan bimbingan dan layanan TIK kepada 150 peserta 

didik. Dengan demikian dia berhak mendapatkan tunjangan profesi, sebagaimana guru 

mata pelajaran lain. 

Kepala sekolah sebagai manajer sekolah harus mengelola perubahan peran ini 

dengan baik. Sosialisasi harus dilakukan untuk mencapai kesepahaman,kemudian 

pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan dan monev keterlaksanaan kegiatan. Jika keempat 

tahapan ini dilakukan dengan baik, maka perubahan peran guru TIK dapat dikelola dengan 

baik dan diarahkan untuk tujuan pembelajaran yang sesuai tuntutan Kurikulum 2013. 
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