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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberi dampak perubahan 

bagi bangsa Indonesia, dengan adanya TIK, masyarakat menjadi lebih mudah, 

cepat dan memiliki daya tarik untuk mengakses berbagai informasi. Namun pada 

kenyataannya, sebagian masyarakat masih memiliki persoalan dalam mengakses 

informasi, diantaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan dan akses informasi 

(K. A. Aramide, I. Adebayo, and S. O. Ladipo, 2015, I. S. Agbo, 2015, 

Syarifuddin, 2014). Akses informasi yang rendah terjadi juga pada guru, hasil 

penelitian Park (2007) dan Zylka, J (2012) menemukan bahwa kemampuan guru 

menggunakan dan mengakses TIK dalam pembelajaran menempati kategori 

rendah. Park telah melakukan penelitian terkait kemampuan guru menggunakan 

TIK dalam pembelajaran, namun hasilnya adalah kemampuan guru dalam 

menggunakan TIK cukup beragam dan menempati kategori rendah, sehingga 

guru-guru tersebut direkomendasikan untuk mengikuti pelatihan TIK dengan 

program yang berbeda untuk mengembangkan kemampuannya (Park et al., 

2007). Senada dengan itu, bahwa tuntutan guru SMK dengan TIK ini diharapkan 

mampu mengembangkan keterampilan pembelajaran dengan menggunakan 

konsep, ide, gagasan dalam memecahkan permasalahan, mampu menggunakan 

komputer dan dapat mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran (Reyna, J., 

Hanham, J., & Meier, P. C. 2018) 

Permasalahan yang dihadapi guru SMK adalah rendahnya kemampuan 

guru dalam menggunakan TIK. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

rendahnya kemampuan guru dalam menggunakan TIK, diantaranya adalah 

faktor usia, pengalaman kerja, jenis kelamin dan latar belakang pendidikan. 
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Faktor-faktor tersebut sebagaimana yang telah dilakukan hasil beberapa 

penelitian, ditemukan bahwa banyak faktor yang menyebabkan guru masih 

kategori rendah dalam menggunakan TIK diantaranya faktor usia, jenis 

kelamin, pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan (Park et al., 2007; 

Rahimi & Yadollahi 2010; Heri Fitriyadi, 2013; Alekseevna and Ol, 2016; 

Baya’a, 2012; Zylka, 2012). Kesenjangan literasi TIK juga terjadi pada kaum 

perempuan (Zylka, 2012, Singh, S., Singh, S., & Kumar, A., 2018), hal ini 

sebabkan karena hambatan social, ekonomi, struktural, psikologis dan 

kelembagaan sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat akses dan penggunaan 

TIK dibandingkan dengan laki-laki. Faktor usia pun mempengaruhi tingkat 

literasi TIK guru (Zylka, 2012, Neves B, et, al., 2013, Yates, S., Kirby, J., & 

Lockley, E., 2015), hasilnya terlihat bahwa guru yang berusia muda lebih 

mengetahui banyak mengenai TIK dibandingkan guru yang memiliki usia lebih 

tua. Ini membuktikan bahwa beragamnya tingkat literasi TIK dari individu 

seorang guru.  

Park (2007) melakukan penelitian mengenai tingkat literasi TIK guru 

berdasakan usia dan jenis kelamin. Penelitian tersebut menemukan bahwa 

tingkat usia mempengaruhi pengetahuan guru terhadap TIK, guru yang berusia 

muda lebih mengetahui dan mampu menggunakan TIK dibandingkan dengan 

guru yang sudah berusia tua. Selanjutnya, penelitian tersebut menemukan 

bahwa guru laki-laki lebih mengetahui dan mampu menggunakan TIK dalam 

pembelajaran dibandingkan dengan guru perempuan. Penelitian Park tersebut 

sejalan dengan hasil penelitian Rahimi dan Yadollahi, hasil penelitiannya 

menemukan bahwa keterampilan guru dalam mengakses teknologi informasi 

dan komunikasi dipengaruhi oleh usia, pengalaman mengajar, kecemasan, 

sikap, penggunaan komputer dan akses, serta fasilitas sekolah (Rahimi, M. dan 

Yadollahi, S., 2010). Literasi TIK bagi guru laki-laki lebih tinggi tingkat 
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literasinya dibandingkan dengan perempuan, hal ini dikarenakan laki-laki 

biasanya memiliki rasa keingintahuannya lebih tinggi dibandingkan dengan 

perempuan. Sedangkan perempuan biasanya hanya menggunakan perangkat-

perangkat TIK dengan seperlunya saja (Zylka, 2012).  

Tingkat literasi TIK guru berdasarkan pengalaman mengajar juga 

berpengaruh terhadap akses TIK guru dalam pembelajaran, seperti yang 

diungkapkan oleh Rahimi dan Yadollahi, bahwa lamanya pengalaman mengajar 

dan usia kerja, berbanding terbalik dengan proses mengajar dalam 

menggunakan akses TIK (Rahimi dan Yadollahi 2010; Zylka, 2012). 

Sedangkan dilihat dari latar belakang pendidikan, semakin tinggi latar belakang 

pendidikan guru tersebut maka semakin tinggi pula tingkat literasi TIK-nya, 

demikian pula, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka pemikiran 

orang tersebut akan mengarah pada pola pikir dan pemahaman yang lebih baik 

(K. A. Aramide, I. Adebayo, and S. O. Ladipo, 2015, I. S. Agbo, 2015). 

Selanjutnya, tantangan lain guru dalam mengintegrasikan TIK pada 

proses pembelajaran dengan tuntutan pembelajaran abad 21 juga merupakan 

tantangan tersendiri, guru harus memiliki kemampuan dalam menggunakan 

TIK (Spengler, S. 2015, Surya Dharma dkk, 2013). Dengan kata lain, 

pembelajaran abad 21 mengharuskan guru terlibat aktif dalam menggunakan 

TIK, sehingga guru memiliki sikap positif terhadap penggunaan teknologi 

terutama dalam proses pembelajaran. Jika hal tersebut dilaksanakan, maka 

pembelajaran tidak hanya memberikan perubahan kepada peran guru di dalam 

kelas, namun juga memberikan suasana lingkungan belajar lebih yang lebih 

dinamis dan menyenangkan. Sehingga, siswa lebih memahami materi, terarah 

dan termotivasi untuk belajar (Zhao et al., 2002).  Mengintegrasikan TIK pada 

proses pembelajaran akan dapat menciptakan suasana lingkungan belajar yang 
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lebih dinamis, siswa dapat lebih terarah dan termotivasi untuk belajar (Pei 

Zhao, 2018).   

Namun pada kenyataannya, keberhasilan guru mengintegrasikan TIK 

dalam pembelajaran, harus didukung dengan kemampuan menguasai strategi 

dan metode mengajar yang baik. Kemampuan ini tidak terlepas dari 

pemahaman guru terhadap metode didaktik yang dikuasai. Didaktik merupakan 

kemampuan guru dalam mengajar, kemampuan mengetahui prinsip-prinsip 

mengajar, cara-cara meyampaikan bahan-bahan/materi pelajaran untuk dapat 

dimiliki dan dikuasai oleh siswa (Hopmann, 2007). Untuk itu, permasalahan 

yang paling mendasar adalah apakah guru telah menguasai didaktik, 

penggunaan TIK secara efektif dalam pembelajaran, karena kemampuan 

tersebut akan berkaitan dengan literasi guru terhadap TIK itu sendiri 

(UNESCO, 2014).  

Kemampuan didaktik guru ini tidak terlepas dari kemampuan 

pedagogik dan profesional guru. Hasil penelitian Jalinus, N., & Risfendra, R., 

(2020) tentang Analisis kemampuan pedagogi guru SMK yang sedang 

mengambil Pendidikan Profesi Guru dengan metode deskriptif kuantitatif dan 

metode kualitatif diperoleh hasil bahwa kompetensi pedagogi guru pendidikan 

profesi guru SMK masih rendah, hal ini terlihat dari skor rata-rata setiap 

indikator yang dikategorikan dalam kategori kurang menguasai seperti; guru 

SMK selain mempunyai keahlian dalam penyampain materi pelajaran, juga 

harus mampu menguasai materi yang berkaitan dengan perkembangan dunia 

industry (Jalinus, N., & Risfendra, R., 2020). Kondisi ini menggambarkan 

bahwa masih lemahnya kompetensi guru dalam meningkatkan dan 

mengembangkan kompetensinya.  

Laporan Kemendikbud (2015) tentang hasil Uji Kompetensi Guru SMK 

tahun 2015, didapatkan data nilai rata-rata Nasional Kompetensi Pedagogik 
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guru sebesar 48.94 dan Kompetensi Profesional guru sebesar 54,77, serta nilai 

rata-rata Kompetensi Pedagogik dan Profesional sebesar 53,02. Sedangkan 

Standar Nasional UKG tahun 2015 ditetapkan nilai sebesar 55. Berdasarkan 

hasil UGK guru SMK tahun 2015 tersebut, secara umum menunjukkan hasil 

yang belum memuaskan jika merujuk dengan Standar Nasional 55 

(Kemendikbud, 2015). Nilai ini mengindikasikan bahwa masih banyak guru 

SMK yang belum mencapai nilai ideal sehingga perlu dilakukan peningkatan 

berupa pembinaan guru SMK terhadap kompetensi pedagogik dan 

profesionalnya (Destiana, B., & Utami, P., 2017). Selain itu, peningkatan mutu 

guru juga dipengaruhi oleh kinerja guru di sekolah. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa kompetensi dan kinerja guru SMK yang telah mempunyai 

sertifikat pendidikan ternyata tidak lebih baik dari guru yang belum sertifikasi. 

Beberapa kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kinerja dan 

kompetensi guru berpengaruh terhadap sertifikasi guru (Yusuf, A. R., & 

Mukhadis, A., 2018; Taruli, F., 2020). Untuk itu, peran guru sebagai inti 

pembelajaran di kelas, terus meningkatkan kemampuan pedagogik dan 

profesionalnya, baik melalui pelatihan keterampilan mengajar maupun 

kolaborasi dengan teman sejawat sehingga dapat meningkatkan dalam 

perbaikan pembelajaran di kelas. (Hidayat, W. N., Sutikno, T. A., Patmanthara, 

P., Kartikasari, C. D. I., & Firdaus, A. F., 2019; Aswardi, A., Mukhaiyar, R., 

Elfizon, E., & Nellitawati, N.,2019). 

Oleh karena itu, upaya peningkatan kompetensi guru dapat dilakukan 

dengan memperhatikan perencanaan dan pengembangan kompetensi guru yang 

sesuai dengan kebutuhan guru. Untuk itu, Pemerintah mengambil kebijakan 

dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing Sumber 

Daya Manusia Indonesia. Dengan kata lain, bahwa upaya pemerintah tersebut 
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diharapkan dapat memperbaiki mutu guru di Indonesia sebagai langkah dalam 

pembinaan guru dan tenaga kependidikan SMK di Indonesia.  

Selain kemampuan didaktik guru di atas, tuntutan lain dari guru SMK 

dengan perkembangan teknologi saat ini adalah literasi TIK. Literasi TIK ini 

sangat dibutuhkan guru dalam proses pembelajaran, baik dalam 

pengadministrasian guru, proses pembuatan perencanaan pengajaran, 

pelaksanaan, dan evaluasi di kelas (Jacquelne and Eytayo, 2015; Kanthawongs 

and Kanthawongs, 2013). Perlu diingat juga, bahwa literasi TIK memberikan 

manfaat dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran yang efektif, 

diantaranya adalah; (1) dapat memperluas akses informasi yang dibutuhkan 

oleh guru dan siswa sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan berbasis 

komunitas belajar antara guru dan siswa; (2) dapat meningkatkan efisiensi 

proses pembelajaran serta; (3) dapat meningkatkan keterampilan para guru dan 

siswa (Gondokaryono et al., 2013).  

Penggunaan TIK tidak hanya diperuntukan untuk guru SMK saja, 

melainkan guru-guru lainnya seperti guru SD/MI sampai dengan SMA/MA pun 

memanfaatkan TIK dalam proses pembelajaran di kelas. Hal ini sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Gondokaryono (2013), literasi TIK juga memberikan 

manfaat kepada guru dalam proses pengintegrasian TIK dalam pembelajaran di 

kelas.  Menurut Rusman, Deni Kurniawan, C.R., (2012) mengemukakan bahwa 

integrasi TIK dalam pembelajaran dapat memberikan manfaat pada; (1) 

memperluas background knowledge guru; (2) pembelajaran lebih dinamis dan 

fleksibel; (3) mengatasi keterbatasan bahan ajar/sumber belajar; (3) kontribusi 

dan pengayaan bahan ajar/sumber belajar; (4) implementasi Student Active 

Learning (SAL), CSBA, dan PAKEM (Rusman, Deni Kurniawan, C.R., 2012). 

Dengan kata lain, guru seyogyanya dapat memanfaatkan TIK tersebut dalam 

pembelajaran, karena manfaat yang diterima sangat baik untuk meningkatkan 
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pengetahuan dan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi dalam 

pembelajaran.  

Khusus untuk guru SMK, karena memilik karakteristik yang berbeda 

dengan guru SMA/MA dan lainnya, maka tuntutan penguasaan TIK 

pembelajaran abad 21 menjadi sangat penting. Di mana guru SMK harus 

memiliki kompetensi dalam Literasi digital (Instefjord & Munthe, 2017; 

Rambousek, Stipek, & Vaňková, 2016), kompetensi teknologi (Uerz et al., 

2018), serta kompetensi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (Almerich, 

Orellana, Suárez-Rodríguez, & Díaz-García, 2016; Kubrický & Částková, 

2015b; Kubrický & Částková, 2015a). Untuk itu, guru SMK harus memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi, kritis, dan kreatif dalam memanfaatkan TIK 

sebagai tuntutan guru SMK di masa mendatang (Svensson & Baelo, 2015). 

Selain itu, guru SMK memiliki dua peran sekaligus, yaitu sebagai 

pembelajar/pengguna dan guru (Uerz et al., 2018; Instefjord & Munthe, 2017), 

di samping itu, kompetensi teknologi informasi menyiratkan bahwa guru harus 

memiliki kemampuan pedagogis dan teknologi (Uerz et al., 2018, Birgit 

Eickelmann & Mario Vennemann, 2017).  

Guru SMK pun memiliki tanggungjawab yang berbeda dengan guru 

lainnya, yaitu menciptakan lulusan yang memiliki keterampilan teknis dapat 

dipersiapkan untuk bekerja atau berwirausaha (Sudjimat, D. A., 2016). Untuk 

itu, di SMK dikenal adanya program magang ke industry. Program ini tidak 

hanya untuk siswa, guru pun harus terlibat dalam magang ke industry. 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan teknis guru, relevansi 

mata pelajaran di sekolah dengan di dunia kerja serta mendesain pembelajaran 

dengan dunia kerja.  Sehingga, dengan pengalamannya tersebut, diharapkan 

pembelajaran di sekolah lebih maju di lihat dari konsep, tujuan, dan 

karakteristik pendidikan kejuruan. Dengan kata lain, guru SMK harus 
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mengetahui mengetahui apa yang harus disiapkan dalam pembelajaran secara 

profesional, kemudian dituntut juga dapat meng-update teknologi terkini dalam 

dunia industri.  

Permasalahan yang muncul berikutnya adalah infrastruktur literasi TIK 

guru yang kurang memadai baik di sekolah atau yang dimiliki oleh guru itu 

sendiri. Infrastruktur TIK seperti adanya sarana internet, handphone, perangkat 

komputer/laptop dan sarana penunjnag TIK lannya juga mempengaruhi guru 

dalam literasi TIK di sekolah/di rumah. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian 

oleh Yusrizal, (2016), yang mengungkapkan bahwa rendahnya infrastruktur 

TIK yang dimiliki guru di rumah maupun di sekolah seperti komputer, jaringan 

internet, perangkat komunikasi (handphone), dan lain-lain. Selain itu, faktor 

letak geografis dengan tidak meratanya jaringan internet di daerah yang sangat 

minim (Yusrizal, 2016). Berbeda dengan laporan dari Kementerian 

Komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa persentase kepemilikan 

handphone non smartphone di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun 

(Tim Indikator TIK Pusatlibang PPI, 2015). Untuk itu, setiap guru sudah 

memiliki handphone hanya ketersedian mengakses TIK guru yang masih 

belum memadai dari segi infrastrktur jaringan dan peangkat TIK lainnya 

seperti computer/laptop yang masih teratas dimiliki oleh guru/sekolah. Dengan 

Permasalahan kurangnya sarana dan prasarana penunjang TIK di sekolah 

(Yasak & Alias, 2015, Agarwal, T. & Panda, PK, 2018). menyebabkan kurang 

optimalnya kompetensi guru dalam mencapaian tujuan pembelajaran (Yang, 

2015). Selain itu, persepsi guru terhadap TIK juga mempengaruhi kompetensi 

terhadap penggunaan TIK (Yannuar et al, 2018, Stephen Spengler, 2015, Birgit 

Eickelmann & Mario Vennemann, 2017).  Dengan kondisi ini, Kemampuan 

dan sikap guru terhadap TIK memiliki dampak dalam keberhasilan 

pembelajaran terutama bagaimana guru mampu mengintegrasikan TIK dalam 
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proses pembelajaran di kelas, karena salah satu dari fitur pembelajaran abad 21 

adalah menuntut guru memiliki kemampuan dalam bidang TIK.  

Mengatasi kondisi tersebut, tentunya diperlukan suatu desain/model 

pembelajaran yang tepat. Dari segi kebijkan, Pemerintah telah membuat model 

peningkatan mutu guru seperti desain Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan (PKB) yang berperan dalam meningkatkan kompetensi 

pedagogik dan profesional guru (Permendiknas No 35 Tahun 2010). Namun, 

hasil dari penelitian oleh studi Research on Improving Education Systems 

(RISE, 2018), menyimpulkan bahwa peran Diklat PKB dalam meningkatkan 

kompetensi guru masih menemui kendala pada rancangan, implementasi dan 

dukungan kelembagaan serta beberapa hal dibutuhkan untuk mewujudkan 

perubahan pada praktik mengajar guru yang utamanya bertumpu pada 

perbaikan aspek kelembagaan diseputar rancangan dan pelaksanaan PKB. 

Selain itu, menurut RISE, (2019) mengungkapkan bahwa sistem pendidikan 

guru saat ini belum mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi 

yang dibutuhkan untuk menjadi pendidik profesional. Bahkan hal mendasar 

seperti penguasaan materi pengajaran belum dikuasai dengan baik. (RISE, 

2019). Dengan kata lain, hasil laporan tersebut, menunjukan bahwa adanya 

tantangan pemerintah dan lembaga pendidikan guru untuk berbenah dalam 

mencetak guru yang bermutu, sehingga memiliki kemampuan baik secara 

pedagogik dan profesional yang lebih baik lagi.  

Kondisi tersebut merupakan dampak dari kurikulum pendidikan yang 

terus berubah-ubah. Menurut Aslan, A., & Wahyudin, W. (2020), 

mengungkapkan bahwa, setelah berakhirnya ORBA kemudian digantikan 

dengan reformasi, sudah terjadi tiga kali perubahan kurikulum, diantaranya 

kurikulum 2004 yang dikenal sebagai KBK, KTSP tahun 2006, dan sekarang 

kurikulum 2013 atau lebih dikenal sebagai kurikulum tematik (Aslan, A., & 
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Wahyudin, W., 2020). Semangat perubahan kurikulum ini seharusnya 

memberikan ruang yang lebih besar dalam upaya perbaikan Sistem Pendidikan 

Nasional kita.  Namun demikian, Hastuti, N. F. W. D., & Sutama, M. P. (2020), 

mengungkapkan bahwa tujuan pemerintah mengganti kurikulum dalam 

pendidikan tidak lain adalah karena ingin memperbaiki mutu pendidikan supaya 

bisa berkembang lebih baik dari sebelumnya. Tapi apakah demikian. Pada 

kenyataannya tidak ada perubahan mutu yang diberikan oleh pendidikan di 

Indonesia, bahkan mutu pendidikan selama kurang lebih dalam lima tahun ini 

memberikan hasil yang mengecewakan, justru perubahan kurikulum pendidikan 

yang begitu cepat menimbulkan masalah-masalah baru dalam dunia pendidikan, 

seperti halnya banyak prestasi siswa akan menurun hal ini mungkin disebabkan 

karena siswa tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran pada 

kurikulum yang baru (Hastuti, N. F. W. D., & Sutama, M. P. 2020).   

 Selain itu, menurut Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah 

(2018), mengungkapkan tentang Revitalisasi SMK dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan guru Produktif. Salah satu program yang akan dilaksanakan adalah 

pembinaan guru produktif di 219 SMK piloting yaitu dengan kesiapan guru 

menghadapi abad-21 (PG-Dikmen Kemendikbud, 2018). Selain itu, upaya-

upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu guru mulai dari 

melalui Program Keahlian Ganda, Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam 

Jabatan dan Program Pemenuhan Kebutuhan dan Kompetensi Guru Produktif 

SMK. Selain guru produktif, di SMK juga ada guru Adaftif dan Normatif. 

Tentunya, semua guru SMK untuk penyiapan pembelajaran abad 21 seluruhnya 

sangat dibutuhkan baik dari sisi kompetensi pedagogik dan profesionalnya. 

Berdasarkan data data pokok DITPSMK (2020), bahwa jumlah SMK di 

Indonesia berjumlah 14.379 SMK. Terbanyak di Jawa Barat berjumlah 2,959 

SMK (21%), diikuti Jawa Timur 2,132 SMK (15%) dan Jawa Tengah 1,591 
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SMK (11%). Demikian pula, jumlah Guru SMK di Indonesia sebanyak 65,973 

yang terdiri dari guru Adaftif 14,985 orang, Guru Normatif, 18,839 orang, dan 

guru Produktif sebanyak 32,153 (http://datapokok.ditpsmk.net/). 

Berdasarkan uraian dan gambaran kondisi yang telah dipaparkan 

sebelumnya, bahwa masih perlu adanya upaya peningkatan mutu guru SMK, 

dalam hal ini peningkatan kompetensinya baik kompetensi pedagogik dan 

profesional. Sehingga, guru SMK memiliki pengetahuan dan 

keahlian/keterampilan yang selalu dikembangkan secara terencana dan 

berkesinambungan dalam pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, diperlukan 

suatu desain dalam pengembangan pengajaran/didaktik guru SMK kaitannya 

dengan kesiapan guru menghadapi abad 21 terutama dalam mengintegrasikan 

TIK dalam pembelajaran.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah analisis kebutuhan pemanfaatan literasi teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK) guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)? 

2. Bagaimanakah kemampuan literasi TIK guru SMK berdasarkan jenis 

kelamin, usia, latar belakang pendidikan, status kepegawaian, masa kerja, 

tempat tinggal, sekolah negeri dan swasta? 

3. Bagaimanakah model didaktik literasi TIK guru SMK? 

4. Bagaimanakah penerapan model didaktik literasi TIK guru SMK? 

 

http://datapokok.ditpsmk.net/
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah yang berfungsi 

untuk menitikberatkan peneliti dan supaya tidak keluar dari tujuan penelitian. 

Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian ini: 

1. Subjek penelitian ialah guru SMK yang berada di Provinsi Jawa Barat. 

2. Spesifikasi demografi responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, 

usia, latar belakang pendidikan, status sertifikasi pendidik, dan masa kerja.  

 

1.4 Tujuan penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Menganalisis kebutuhan penguasaan TIK guru SMK di Provinsi Jawa Barat.  

2. Memperoleh data kemampuan literasi TIK guru SMK di Provinsi Jawa Barat 

ditinjau berdasarkan jenis kelamin, usia, latar belakang pendidikan, status 

Sertifikasi Pendidik, dan masa kerja. 

3. Mengembangkan model didaktik literasi TIK guru SMK di Provinsi Jawa 

Barat. 

4. Menerapkan model didaktik literasi TIK guru SMK di Provinsi Jawa Barat. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

Hasil sebuah penelitian seyogyanya memberikan kebermanfaatan, adapun 

manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

1.  Manfaat Teoretik : 

Manfaat teoritik dari hasil penelitian ini adalah dapat memperkaya 

teori didaktik guru SMK dalam mengintegrasikan TIK pada proses 

pembelajaran. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat menghasilkan sebuah 
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teori model, yaitu model didaktik literasi TIK Guru SMK, guna menambah 

khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan teknologi dan kejuruan.  

2.  Manfaat Praktis : 

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

a. Bidang pengembangan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah 

Kejuruan, guna merumuskan dan mengembangkan kebijakan tentang 

literasi TIK Guru SMK dalam mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. 

b. Satuan Pendidikan khususnya SMK, untuk lebih berdaya guna dalam 

penyiapan infrastruktur TIK, memberikan banyak kesempatan kepada 

guru dalam mengembangkan keterampilan TIK pada proses pembelajaran 

di kelas. 

c. Para Guru, utamanya guru SMK dalam rangka melaksanakan tugas 

profesionalnya, agar proses didaktik literasi TIK di kelas lebih banyak 

memerankan dirinya sebagai fasilitator, motivator, mediator, dan pelatih 

bagi peserta didik, sehingga proses pembelajran yang dirancang dan 

diimplementasikan menjadi lebih kreatif, efisien, efektif, dan inovatif. 

d. Para peneliti bidang pendidikan teknologi dan kejuruan, utamanya pada 

kajian didaktik literasi TIK guru di SMK, untuk menjadi salah satu 

rujukan dalam kegiatan penelitian selanjutnya.  

 

1.6 Struktur Penulisan Desertasi 

Sistematika penulisan Disertasi ini terdiri dari 5 (lima) bab utama, berikut 

penjabarannya; Bab I, ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

Kemudian, Bab II berisi mengenai kajian teoritik yang relevan dengan topik 

dalam disertasi ini seperti; Pembelajaran abad 21, keterampilan guru pada era 

industry 4.0, model didaktik literasi TIK Guru SMK. Teori-teori ini diambil dari 
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berbagai sumber rujukan seperti; buku, jurnal, paper dan rujukan dari penelitian 

yang terkait. Pada Bab III berisi desain penelitian, bagian ini merupakan bagian 

yang bersifat prosedural, yakni bagian yang mengarahkan pembaca untuk 

mengetahui bagaimana peneliti merancang alur penelitiannya dari mulai 

merumuskan masalah, menyusun landasan teori, pendekatan penelitian yang 

diterapkan, instrumen yang digunakan, tahapan pengumpulan data yang 

dilakukan, hingga langkah-langkah analisis data yang dilakukan. Bab IV berisi 

Temuan dan Pembahasan tentang Model Didaktik Literasi TIK Guru SMK dan 

terakhir Bab V yang berisi Simpulan, Impikasi dan Saran.  


