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Abstract
Paradigm shift in education and learning and the advancement of
information technology, the consequences of changes in education
management and learning in schools. The main problem in schools
today, regarding the readiness of students, teachers, infrastructure,
financing, learning effectiveness, system management and support
capacity in the implementation of ICT-based learning. This paper aims
to reveal the use of information technology in education and
professional responsibilities of teachers in the era of information
technology. Disclosure issues is needed in order to find a way out of
coaching and increased professionalization of teachers. Discussion of
these issues based on literature studies. Based on critical analysis of
existing leteratur obtained information: (1) ICT is originally used for
entertainment, today is very useful for the delivery of messages in the
learning. Utilization of ICT in learning requires the restructuring of
school management, teacher professionalism, preparation of
infrastructure, the readiness of students in academic learning and school
climate, (2) teachers' professional responsibilities in the era of
information technology is improving understanding of and knowledge of
the development of learners, using technology media information on
connecting a variety of knowledge with the real world, formulate
meaningful learning strategy, prepare a learning culture based on
information technology by involving parents and communities,
educational institutions are expected to develop the professional skills of
teachers.
Keywords : Teknologi Informasi dan komunikasi, profesi guru dan
pembelaran.
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PENDAHULUAN
Di era globalisasi dan teknologi infomasi, masyarakat Indonesia membutuhkan
guru yang profesional, berkualitas, serta sebanding dengan kualitas guru negara
lainnya di dunia. Berbagai kebijakan sudah dilakukan pemerintah dalam peningkatan
profesionalisasi guru, diataranya: peningkatan kualifikasi pendidikan dari Diploma
menjadi S1, sertifikasi, dan sebagainya.

Profesi guru merupakan jabatan atau

pekerjaan yang mempersyaratkan keahlian, etika dan organisasi profesi yang
mewadahinya.
79 profesional di Indonesia dewasa ini,
Kompetensi yang diharapkan dari guru

sebagai agen pembelajaran, meliputi: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan
professional. Michael D. Bayles (1981) mengemukakan beberapa ciri profesi sebagai
berikut: (1) perlunya training atau pendidikan untuk mempraktekkan profesi, (2)
training atau pendidikan mencakup komponen intelektual yang memadai, (3)
memiliki kemampuan yang telah terlatih memberikan layanan, (4) adanya sertifikasi
atau lisensi untuk status professional, (5) adanya organisasi profesional yang
menampung para anggota, serta (6) adanya otonomi dalam melaksanakan pekerjaan.
Undang-Undang yang mengatur tentang Guru dan Dosen (Bab III Pasal 5)
menjelaskan tentang prinsip profesional profesi guru mencakup: (1) memiliki bakat,
minat, panggilan jiwa, dan idealism, (2) memiliki kualifikasi pendidikan dan latar
belakang pendidikan sesuai bidang tugas, (3) memiliki kompetensi yang diperlukan
sesuai dengan bidang tugas, (4) memiliki ikatan kesejawatan dan kode etik profesi, (5)
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas

keprofesionalan, (6) memperoleh

penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, (7) memiliki kesempatan
untuk mengembangkan profesi secara berkelanjutan, (8) memiliki jaminan
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, (9) memiliki
organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan
dengan keprofesian guru.
Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa guru profesional harus memiliki
karakteristik tertentu dan berkembang sesuai dengan persyaratan yang dituntut oleh
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masyarakat penggunanya. Pengembangan profesi guru dapat dilakukan dengan jalan:
(1) meningkatkan kemampuan profesional keguruannya, (2) menjaga nama baik guru
baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat, (3) menjunjung tinggi kode etik
profesi, (4) mengikuti penataran, kursus, latihan, seminar, lokakarya yang berkaitan
dengan peningkatan tugas guru, (5) memberikan layanan kepada peserta didik dan
masyarakat pada umumnya secara terus-menerus di bidang tugasnya, (6)
berpartisipasi dalam organisasi profesi, di pihak lain organisasi profesi juga dijadikan
wadah untuk mengembangkan diri para anggotanya, (7) selalu mengasah kemampuan
guru dalam mengaktifkan berprosesnya komponen-komponen sistem pembelajaran
(tujuan, anak didik, materi, metode, alat, evaluasi dan lingkungan,

serta (8)

menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan nilai- nilai agama yang dianutnya
Tuntutan terhadap guru profesional semakin dirasakan oleh peserta didik,
karena guru berperan sebagai manager pembelajaran bagi para peserta didiknya.
Segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di dalam kelas menjadi
wewenang dan tanggungjawab guru. Sumber-sumber belajar yang akan digunakan
dalam pembelajaran sepenuhnya berada di tangan guru. Begitu juga metode, materi
pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas, juga menjadi tanggungjawab guru.
Sekalipun sudah ada panduan tentang metode pembelajaran yang ditetapkan untuk
digunakan guru dalam menyajikan materi pelajaran, namun tetap saja guru memiliki
kewenangan memilih dan menetapkan metode pembelajaran yang akan digunakannya
di dalam kelas.
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan
pengaruh dalam proses pembelajaran. Rosenberg (2001), menjelaskan dengan
berkembangnya penggunaan TIK ada lima pergeseran dalam proses pembelajaran
yaitu: (1) dari pelatihan ke penampilan, (2) dari ruang kelas ke di mana dan kapan
saja, (3) dari kertas ke on line atau saluran, (4) fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja,
(5) dari waktu siklus ke waktu nyata. Komunikasi sebagai media pendidikan
dilakukan dengan menggunakan media komunikasi , seperti:
internet, e-mail dan sebagainya.

telepon, komputer,

Interaksi antara guru dan siswa tidak hanya
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dilakukan melalui hubungan tatap muka tetapi juga dilakukan dengan menggunakan
media baik di kelas maupun di luar sekolah.
Dewasa ini, Guru dapat memberikan layanan tanpa harus berhadapan langsung
dengan siswa. Begitu juga sebaliknya, siswa dapat memperoleh informasi dalam
lingkup yang luas dari berbagai sumber melalui cyber space atau ruang maya dengan
menggunakan

komputer

atau

internet.

Hal

yang

paling

mutakhir

adalah

berkembangnya apa yang disebut cyber teaching atau pengajaran maya, yaitu proses
pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan internet. Istilah lain yang makin
poluper saat ini ialah e-learning yaitu satu model pembelajaran dengan menggunakan
media teknologi komunikasi dan informasi khususnya internet.
Setelah terjadinya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam
pembelajaran, berbagai permasalahan dihadapi oleh guru. Permasalahan yang
dihadapi saat ini masih berada pada tingkat kesiapan peserta didik, guru, infrastruktur
sekolah, pembiayaan, efektifitas pembelajaran, sistem penyelenggaraan dan daya
dukung dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis TIK.
Pengadaan media TIK untuk kegiatan pembelajaran bisa saja berasal dari
sekolah itu sendiri atau dari pihak lain. Pada dasarnya tidak menjadi masalah dari
manapun asalnya media TIK yang sampai di sekolah. Dalam hal ini justru lebih
penting lagi adalah bagaimana menyiasati agar media TIK yang telah tersedia di
sekolah dapat dioptimalkan pemanfaatannya bagi kepentingan pembelajaran peserta
didik. Beberapa contoh media TIK yang mulai banyak tersedia di pasaran adalah
CD/kaset audio, VCD, dan internet. Sehubungan dengan semakin maraknya
ketersediaan media TIK untuk kegiatan pembelajaran, baik di pasaran, yang diadakan
sekolah sendiri maupun yang diterima sekolah dari berbagai pihak
Berdasarkan uraian tersebut, menarik ditelusuri lebih lanjut melalui tulisan,
bagaimana pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan,

serta

bagaimana tanggung jawab profesi guru dalam era teknologi informasi. Pengupasan
permasalahan tersebut sangat bermanfaat dalam upaya menemukan jalan keluar dalam
penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran.
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PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Teknologi sebagai media pendidikan telah lama dimanfaatkan di negaranegara maju, misalnya : teknologi elektronika seperti halnya radio, film, video,
televisi, video kaset, media TIK yang mulai banyak tersedia di pasaran adalah
CD/kaset audio, VCD, dan internet dalam pembelajaran secara terprogram.
Masyarakat Indonesia telah berupaya memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran,
namun karena mengalami kesulitan dalam pengelolaan, baik menyangkut sumber
daya manusia serta sarwana pendukung maka hasilnya tidak banyak dirasakan oleh
masyarakat.
Media elektronika pada awalnya digunakan sebagai alat hiburan/penerangan
dan belum didesain untuk pembelajaran. Setelah dilakukan berbagai research dan
eksperimen ditemukan betapa besar potensi yang dimilikinya untuk digunakan
sebagai alat penyampaian pesan dalam pendidikan, khususnya pada proses
pembelajaran. Salah satu keunggulan teknologi elektronika adalah memiliki daya
jangkau yang sangat luas dan dalam tempo yang sangat singkat dapat menyampaikan
pesan pembelajaran. Melalui teknologi elektronika tersebut, dapat dikemas berbagai
informasi materi pelajaran yang diperlukan peserta didik.
Dewasa ini terjadi perubahan pradigma dalam pendidikan yang semula bersifat
centralistic menjadi desentralistik. Begitu juga perubahan paradigam dalam
pembelajaran yang telah bergeser dari teacher centred menjadi student centred.
Perubahan tersebut membawa

konsekuensi dalam pengelolaan pendidikan serta

pembelajaran, khususnya di tingkat sekolah. Kebijakan tersebut dapat dimaknai
sebagai pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada sekolah,serta guru dalam
mengelola sekolah serta pembelajaran, termasuk di dalamnya berinovasi dalam
pengembangan kurikulum dan model-model pembelajaran.
Kesempatan berotonomi kepada sekolah dan guru seyogyanya diimbangi
dengan perubahan yang berorientasi kepada kinerja

serta partisipasi secara

menyeluruh dari komponen pendidikan yang terkait. Hal ini didukung oleh perubahan
kurikulum menjadi

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Permasalahan
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tersebut diiringgi oleh restrukturisasi dalam pengelolaan sekolah (capacity building),
profesionalisme guru, penyiapan infrastruktur, kesiapan siswa dalam proses belajar
dan iklim akademik sekolah.
Penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan pemberian
otonomi pendidikan kepada sekolah dan guru

diharapkan melahirkan organisasi

sekolah yang sehat serta terciptanya daya saing sekolah. Beriringan dengan
perkembangan teknologi informasi, sekolah dan guru hendaknya dapat meningkatkan
kualitas pembelajaran. Salah satu perkembangan yang digunakan dewasa ini dalam
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran adalah
program e-learning.
Pembelajaran berbasis teknologi informasi komunikasi dengan menggunakan
e-learning berakibat pada perubahan budaya belajar dalam kontek pembelajaran.
Perubahan yang terjadi adalah : (1) siswa dituntut secara mandiri dalam belajar
dengan berbagai pendekatan, (2) guru mampu mengembangkan pengetahuan dan
ketrampilan, memfasilitasi dalam pembelajaran, memahami belajar, (3) tersedianya
infrastruktur yang memadai, (4)

administrator yang kreatif serta penyiapan

infrastrukur dalam memfasilitasi pembelejaran berbasis teknologi informasi.
Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa media komunikasi dan informasi
dapat dimanfaatkan oleh guru dalam upaya pencapaian tujuan pembelajaran dengan
efektif. Penerapatan teknologi informasi dan komunikasi sangat cocok dengan
perubahan paradigma pendidikan serta pembelajaran yang berlangsung dewasa ini.

TANGGUNG JAWAB GURU DALAM ERA TEKNOLOGI INFORMASI.
Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi serta perubahan kurikulum
di sekolah, telah berpengaruh terhadap proses relasi antara pendidik dengan peserta
didik. Pembelajaran selama ini berpusat kepada guru telah berubah menjadi
pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Molly Jhonson ( Sudirman Siahaan
2009) menjelaskan karakteristik pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik
adalah: (1) guru lebih berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran
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ketimbang sebagai penyaji pengetahuan, (2) pengelolaan kelas yang lebih kondusif
terhadap kegiatan dan interaksi peserta didik yang mengarah kepada pengalaman
belajar yang produktif, (3) peserta didik aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan
pembelajaran ketimbang hanya duduk manis dan pasif selama kegiatan belajar
berlangsung di dalam kelas, dan (4) membutuhkan investasi waktu dan energi untuk
menerapkan model pembelajaran yang berfokus pada peserta didik.
Selanjut, Molly Jhonson ( Sudirman Siahaan 2009) menjelaskan beberapa
persyaratan yang harus diperhatikan agar pelaksanaan pembelajaran yang berpusat
kepada peserta didik berhasil dengan baik, adalah: (1) mengubah paradigma guru
menjadi fasilitator pembelajaran, (2) komitmen guru dalam menyediakan waktu dan
tenaga untuk membelajarkan peserta didik tentang berbagai materi pengetahuan, (3)
kesediaan guru untuk mencoba menerapkan pendekatan baru dalam mengelola kelas,
dan melihat secara kritis usaha penerapan pembelajaran yang berpusat kepada peserta
didik, dan (4) inisiatif guru untuk bergabung dengan kelompok masyarakat
pengembang strategi pembelajaran yang berfokus pada peserta didik.
Perubahan paradigam pembelajaran dan perkembangan teknologi informasi
menyebabkan perubahan peran yang harus dijalankan guru dalam berhubungan
dengan peserta didik. Selama berlangsungnya proses pembelajaran, guru diharapkan
memahami dan mengetahui secara jelas arah perkembangan peserta didik , sehingga
guru dapat memilih pendekatan yang menyenangkan
pembelajaran.

Kegiatan-kegiatan yang

serta inovatif dalam

bersifat memaksa dimodifikasi menjadi

kegiatan menyenangkan dengan cara memberikan berbagai kesempatan kepada
peserta didik untuk membuat kesimpulan/dan atau menjelaskan materi yang baru saja
selesai dibahas. Peserta didik juga haruslah dikondisikan untuk mengajukan
pertanyaan yang bersifat konstruktir sehubungan dengan materi yang dipelajari,
Di samping itu, melalui pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik,
diharapkan guru menggunakan berbagai media teknologi informasi untuk membantu
peserta didik agar dapat menghubungkan berbagai pengetahuannya dengan alam
nyata. Kondisi semacam ini dewasa ini sangat didukung dengan adanya
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perkembangan teknologi informasi yang sangat maraknya, baik yang sudah
disediakan di sekolah maupun masyarakat. Untuk itu guru diharapkan dapat
mendukung penyediaan sara prasarana yang diperlukan untuk itu di sekolah, begitu
juga mendorong peserta didik menggunakan sarana-prasarana teknologi informasi
yang tersedia di masyarakat untuk digunakan demi kelancaran pembelajaran.
Di samping itu, perkembangan teknologi informasi dan perubahan paradigma
pembelajaran telah merubah budaya guru serta peserta didik dalam pembelajaran.
Guru dituntut merumuskan strategi pembelajaran yang bermakna untuk membuat
peserta didik lebih aktif memanfaatkan sumber belajar dalam mencapai tujuan
pembelajaran. Kemampuan guru merumuskan strategi pembelajaran yang bermakna
sangat tergantung dari kreatifitas serta imajinasi mengablikasikan kondisi budaya
masyarakat dalam pembelajaran. Budaya merupakan keseluruhan yang ada dalam
masyarakat, menyangkut dengan gagasan-gagasan, ide-ide, nilai-nilai, pola tingkah
laku serta benda hasil karya. Pembelajaran berwawasan budaya menjadikan siswa
tidak terasing dan dapat mengaplikasikan berbagai ilmu pengetahuan yang diperoleh
dengan kondisi yang ada di sekitar mereka.
Sebelum penggunaan media teknologi informasi dalam pembelajaran
diharapkan guru : (1) mengidentifikasi materi pelajaran yang tersedia,
merencanakan

waktu

pemanfaatan

media,

(3) mengkomunikasikan

(2)

rencana

pemanfaatan media teknologi informasi kepada peserta didik. (4) mengkomunikasikan
rencana pemanfaatan media teknologi informasi kepada pengelola fasilitas teknologi
informasi sekolah.
Penyiapan program pembelajaran berbasis teknologi informasi membutuhkan
kemauan dan komitmen yang kuat untuk menuju ke arah itu. Pihak sekolah
diharapkan merumuskan perencanaan dan leadership

yang terarah dengan

mempertimbangkan efektifitas dalam pembiayaan, integritas sistem teknologi serta
kemampuan guru dalam mengadopsi perubahan model pembelajaran yang baru yang
sudah barang tentu didukung kemampuan mencari bahan pembelajaran melalui
teknologi dan informasi serta mempersiapkan budaya belajar bagi siswa. Salah satu
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kendala dalam hal ini adalah menyiapkan peserta didik dalam budaya belajar berbasis
teknologi informasi serta kurang terampilnya dalam menggunakan perangkat
komputer sebagai sarana belajar, serta masih terbatasnya ahli dalam teknologi
multimedia khususnya terkait dengan model-model pembelajan.
Mempersiapkan budaya belajar berbasis teknologi informasi menuntut
keterlibatan orang tua murid dan kultur masyarakat akan teknologi serta dukungan
dari lingkungan merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan. Kemampuan dan
kemauan guru untuk membuat desain instruksional sesuai dengan kaedah-kaedah
paedagogis yang dituangkan dalam rencana pembelelajaran. Langkah-langkah
kongkrit yang harus dilalui oleh guru dalam pengembangan bahan pembelajaran
adalah mengidentifikasi bahan pelajaran yang akan disajikan setiap pertemuan,
menyusun kerangka materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan instruksional dan
pencapainnya sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Bahan tersebut
selanjutnya dibuat tampilan yang menarik mungkin dalam bentuk power point yang
didukung oleh gambar, video dan bahan animasi lainnya agar siswa lebih tertarik
dengan materi yang akan dipelajari serta diberikan latihan-latihan sesuai dengan
kaedah-kaedah evaluasi pembelajaran sekaligus sebagai bahan evaluasi kemajuan
siswa.
Perwujudan pembelajaran berbasis teknologi informasi tersebut menuntut guru
untuk mengembangkan berbagai kemampuan profesional yang telah dimilikinya.
Ada beberapa cara dan usaha yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengembangkan
profesinya, antara lain: (1) berusaha memahami tujuan pendidikan dan pengajaran
secara jelas dan konkrit, (2) berusaha memahami dan memilih bahan pengajaran
sesuai dengan tujuan, (3) berusaha memahami problem, minat dan kebutuhan dalam
proses belajar peserta didik, (3) mengorganisasi bahan dan pengalaman belajar dan
mendayagunakan sumber belajar yang ada, (4) mengharuskan profesi guru
dikembangkan, (5) berusaha memahami, menyeleksi dan menerapkan metode
pembelajaran,

(6)

berusaha

memahami

dan

kesanggupan

membuat

dan

mendayagunakan berbagai alat pelajaran, (7) berusaha membimbing dan mendorong
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kemajuan pertumbuhan dan perkembangan belajar peserta didik, (7) mampu menilai
program dan hasil pembelajaran yang telah dicapai, (8) mengadakan penilaian diri
sendiri (self evaluation), untuk melihat kekurangan dan keberhasilan pelaksanaan
tugasnya, (10) professional reading (berusaha membaca bahan-bahan yang relevan
dengan tugas profesinya), (11) professional writing (berusaha mengembangkan diri
dengan menulis karya ilmiah di berbagai media), (12) individual conference
(pertemuan pribadi antar sejawat dan dengan ahli lain dalam mengembangkan
wawasan keilmuan dan wawasan proses dan strategi pembelajaran), (13)
experimentation (berusaha melakukan percobaan-percobaan atas inovasi yang
ditemukan atau strategi pembelajaran baru).
Di samping guru itu sendiri, lembaga juga diharapkan mengembangkan
kemampuan profesional guru sehingga pada gilirannya media komunikasi dan
inforamsi dapat digunakan secara efektif dalam pembelajaran. Beberapa usaha yang
dapat dilakukan lembaga, adalah : (1) assignment of teachers (penugasan guru-guru
dalam bidang tugasnya dan dalam mengikuti pertemuan-pertemuan) , (2) professional
organization

(Kegiatan

dan

pertemuan

dalam

organisasi

profesional.),

(3)

intervisitation (Saling kunjungan antar guru dalam proses pembelajaran.), (4)
committee

participation

(Pelibatan

dalam

Kepanitiaan-

Kepanitiaan.),

(5)

demonstration teaching (mengajar yang didemonstrasikan), (6) field Trip for Staff
Personnel (kunjungan ke lembaga atau instansi atau tempat yang dapat dijadikan
medan studi banding bagi para guru dan pimpinan), (7) curriculum laboratory
(laboratorium yang dirancang untuk pengembangan pengetahuan dan kemampuan
dalam rangka aplikasi kurikulum dalam proses pembelajaran), (8) professional library
(disediakan perpustakaan agar didaya- gunakan oleh guru untuk mengembangkan
profesinya), (9) sharing of experiences (tukar menukar pengalaman antar guru yang
penyelenggaraannya dirancang oleh lembaga ataupun atas inisiatif guru-guru sendiri),
(10) workshop (lokakarya yang diselenggarakan dengan maksud meningkatkan
profesi guru), (11) panel discussion (guru-guru mengikuti diskusi panel di ber- bagai
kesempatan),

(12)

seminar

(guru-guru

mengikuti

kegiatan
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diselenggarakan di berbagai kesempatan), (13) siimposium (guru-guru mengikuti
simposium di berbagai kesempatan), (14) penerbitan bulletin atau majalah atau surat
kabar, (15) penyelenggaraan kursus-kursus, (16) penyelenggaraan penataranpenataran, (17) group and Individual counseling (konseling yang diberikan kepada
guru baik secara individual maupun secara kelompok), (18) follow-up conference in a
series and based on given problem or theme (pertemuan umpan balik bergelombang
berdasarkan pada masalah dan tema yang telah diberikan sebelumnya), (19)
cooperative development of testing program, new patterns (pengembangan program
testing dan pola-pola baru secara bersama), (20) penyelengaraan penelitian-penelitian
yang diikuti oleh para guru.
Perubahan paradigma pembelajaran dan perkembangan teknologi informasi
menuntut guru untuk mengembangkan diri, baik dengan usaha sendiri maupun
dukungan lembaga tempat mereka bertugas.

KESIMPULAN
Aplikasi terhadap pemanfaatan konsep teknologi informasi dan komuniaski
dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan memuat tentang sistem kerja
yang terintegrasi secara menyeluruh. Perubahan pradigma pendidikan dari
centralistic menjadi desentralistik. Begitu juga perubahan paradigam pembelajaran
dari teacher centred menjadi student centred, membawa

konsekuensi dalam

pengelolaan pendidikan serta pembelajaran di sekolah. Sehubungan dengan perubahan
paradgma tersebut Salah satu perkembangan yang digunakan dewasa ini dalam
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran adalah
program e-learning. Pembelajaran berbasis teknologi informasi komunikasi dengan
menggunakan e-learning berakibat pada perubahan budaya belajar dalam kontek
pembelajaran.
Pembelajaran berbasis

teknologi informasi dan komunikasi di sekolah

menuntut guru untuk mengembangkan berbagai kemampuan profesional yang telah
dimilikinya. Pengembangan diri guru secara profesional tersebut merupakan tanggung
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jawab pribadi serta lembaga terkait, sehingga pada gilirannya tujuan pembelajaran
dapat terwujud dengan baik.
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