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Abstrak 

Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam dunia pendidikan mayoritas digunakan sebagai 

media pembelajaran. Guru seolah-olah dituntut menguasai TIK agar mampu menciptakan 

pembelajaran yang efektif dan efisien. Padahal sejatinya, guru perlu memiliki strategi dalam 

pengembangan dirinya dalam penguasaan TIK. Tujuannya adalah, agar dalam pemanfaatan 

TIK tidak hanya berfokus pada penggunaannya  saja, melainkan juga dari perspektif guru itu 

sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

wawancara, observasi dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, urgensi guru PAI memerlukan pengembangan diri adalah selain 

pemanfaatan TIK dalam kegiatan belajar mengajar, juga untuk meningkatkan kemampuan atau 

skill dalam bidang TIK. Selanjutnya, guru PAI di SMK Negeri 1 Ponjong menguasai TIK 

dalam berbagai hal seperti sebagai infrastruktur dan sumber bahan belajar, serta alat bantu 

fasilitas pembelajaran. Strategi yang digunakan dalam mengembangkan diri melalui 

pemanfaatan TIK adalah dengan mengikuti berbagai macam kegiatan pelatihan seperti 

pelatihan TIK yang khusus diadakan sekolah. Dalam tahapan strategi pengembangan diri, guru 

PAI di SMK Negeri 1 Ponjong melalui tahapan Kesadaran Diri, Pengaturan Diri (self 

awarness), Motivasi, Empati dan tahapan terakhir adalah Social Skill yang mendungkung 

peningkatan self development bagi guru PAI. 

 

Kata Kunci: Kompetensi Profesional, Pemanfaatan TIK, Strategi Pengembangan Diri 

 

Abstract 

Information and Communication Technology in education is mostly used as a learning 

medium. Teachers seem to be required to master ICT in order to create effective and efficient 

learning. In fact, teachers need to have a strategy in developing themselves in the mastery of 

ICT. The goal is, so that in the utilization of ICT not only focuses on its use, but also from the 

perspective of the teacher itself. This research is a qualitative study using interview methods, 

observations and documentation in data collection. The results showed that, the argument that 

teachers need self-development is in addition to the utilization of ICT in teaching learning 

activities, as well as to improve skills or skills in the field of ICT. Furthermore, PAI teachers 

at SMK Negeri 1 Ponjong mastered ICT in various things such as infrastructure and learning 

resources, as well as learning facility aids. The strategy used in developing themselves through 

the utilization of ICT is to participate in various training activities such as ICT training specially 
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held by schools. In self-development, PAI teachers use the stageis self control, self awarness, 

motivation, empathy and the last stage is social skills that support the improvement of self 

developmentfor PAI teachers. 

 

Keywords: The Professional Competence, Utilization Information and Communication 

Technology, Self Development Strategy 

 

 

Pendahuluan 

Penggunaan TIK bagi guru menjadi pertimbangan untuk mengintegrasikan teknologi 

dalam pembelajaran agar menghasilkan hasil belajar yang berkualitas tinggi (Altun & Bektaş, 

2010). Hal ini sejalan dengan upaya penyelenggaraan pendidikan Indonesia yang kreatif, 

inovatif, dan mudah dimengerti serta tuntutan pendidikan abad 21, bahwa guru didorong untuk 

mengembangkan rasa kepercayaan diri dan kompetensi dalam menggunakan internet untuk 

mengajar (Esen, Aktas, & Tuncer, 2013). Hal tersebut juga ditujukan kepada guru PAI sebagai 

langkah peningkatkan profesionalisme guru PAI terhadap perkembangan teknologi informasi, 

diperlukan sikap bijak dalam mengambil langkah yang positif dan mengantisipasi sisi negatif 

dari kemajuan teknologi informasi (Warohmah, 2014).  

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 

pada Pasal 3, ayat 7, mendeskripsikan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan guru 

dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya 

yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: (a) materi pelajaran secara 

luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, 

dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan (b) konsep dan metode disiplin 

keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren 

dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang 

akan diampu (Indonesia, 2008). Jika dikatikan dengan guru PAI, maka kompetensi profesional 

bagi guru PAI merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran dalam menyapaikan 

tujuan pembelajaran materi Pendidikan Agama Islam untuk memenuhi standar kompetensi 

yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (Usman, 2018). 

Dalam peraturan lain, Permendiknas No 16 Tahun 2007 menjelaskan bahwa standar 

kompetensi bagi guru mata pelajaran dalam cakupan kompetensi profesional adalah 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri (Indonesia, 

2007). Dilihat dari peraturan tersebut, berarti bahwa guru PAI memerlukan strategi dalam 

pengembangan diri melalui pemanfaatan TIK. Sebagaimana dalam beberapa penelitian 

mengungkapkan pentingnya pemanfaatan TIK. Sebab, pemanfaatan TIK dapat menjamin 
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pendidikan seumur hidup dan menyetarakan kualitas pendidikan bagi seseorang. Selain itu, 

penguasaan terhadap TIK juga dapat menumbuhkan individu yang mampu mempersiapkan 

dirinya dalam pendidikan kesetaraan. (Ranai, 2012). 

Di abad 21, guru dituntut memiliki kepekaan terhadap teknologi agar mampu 

menciptakan kreativitas dalam memanfaatkan sejumlah meda dan sumber bahan belajar 

(Safitri, 2018). Sementara berdasarkan survei di tahun 2018, dari total keselurahan guru non 

TIK (mengajar bukan TIK) hanya 40% yang mampu menggunakan teknologi, sehingga hal ini 

menjadi salah satu penghambat bagi Indonesia dalam meraih pendidikan revolusi 4.0 

(Maharani, 2018). Berdasarkan data tersebut, guru perlu mengikuti segala perkembangan 

teknologi dan terus memperbaharui kemampuannya agar menjadi pribadi yang mahir dalam 

pemanfaatan TIK. 

Melihat dari rendahnya jumlah guru yang mampu menguasi TIK, sehingga perlu 

upaya untuk mengatasinya. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pemanfaatan TIK, 

maka diperlukan latihan secara konstan (Pineida, 2011). Namun, tidak jarang ditemukan 

beberapa kendala dalam penguatan profesionalisme guru untuk memanfaatkan TIK. David 

Morris dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh guru 

menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan kompetensi guru dalam pemanfaatan TIK 

(Morris, 2010). Selain itu, seharusnya guru didukung dengan lebih banyak materi dan pelatihan 

yang praktis dalam penggunaan TIK (Altun & Bektaş, 2010). Pemanfaatan TIK yang dilakukan 

secara maksimal oleh guru akan memberikan dampak yang positif dan dirasakan langsung oleh 

guru yang bersangkutan, sperti dapat menghubungi dan berkomunikasi dengan rekan kerja 

secara online, menyiapkan materi pembelajaran berbasis web dan mengoperasikan sejumlah 

perangkat lunak (Vitanova, Atanasova-Pachemska, Iliev, & Pachemska, 2015). TIK bukan lagi 

“teknologi baru”, sehingga penggunaanya bukan sekedar pelengkap fasilitas dalam kegiatan 

pembelajaran, akan tetapi juga dapat diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari peserta 

didik agar lebih mampu dalam memahami setiap mata pelajaran (Pineida, 2011). Kompetensi 

guru dalam memanfaatkan TIK bukan sekedar dibatasi pada pengetahuan teknis dan 

keterampilan penggunaan TIK dalam pembelajaran tetapi juga mengaitkannya pada bidang lain 

terkait dengan kompetensi profesional guru. 

Olehnya itu, penelitian ini dilakukan dengan memandang dari perspektif guru PAI 

dalam memanfaatkan TIK melalui strategi pengembangan diri yang dilakukan. Pemanfaatan 

TIK bukan lagi sekedar pelengkap pada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akan tetapi lebih 

membahas pada strategi yang dilakukan para guru PAI dalam mengembangkan diri untuk 

meningkatkan kompetensi profesional dalam pemanfaatan TIK. 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Urgensi Pengembangan Diri Bagi Kompetensi Profesional Guru PAI 

Joan Dean memaknai “professional development teacher” menjadi “a process the 

teacher make more professional” yang bermakna bahwa sebuah proses dimana guru menjadi 

individu yang lebih professional (Pahrudin, 2015). Dengan makna lain bahwa pengembangan 

diri yang dilakukan oleh guru merupakan upaya dalam meningkatkan derajat diri profesinya 

terkait kompetensinya, baik berupa penguasaan materi pembelajaran, media, penguasaan 

metode pembelajaran serta sikap guru profesional yang menyangkut dorongan dan komitmen 

guru untuk melaksanakan tugasnya. 

Pengembangan diri adalah upaya yang dilakukan individu dalam proses 

mengaktualisasikan diri. Selain itu, pengembangan diri juga dilakukan untuk menunjang 

prestasi dan jenjang karir bag diri guru, termasuk pula guru PAI (Suprayitno, 2019). Olehnya 

itu, penting bagi tiap guru untuk terus melakukan kegiatan dalam pengembangan diri. 

Begitu pula dengan guru PAI di SMK Negeri 1 Ponjong, kegiatan pengembangan diri 

juga dilakukan. Pengembangan diri dalam bidang pemanfaatan TIK dilakukan baik secara 

kolektif maupun secara mandiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan dua 

argumen guru PAI memerlukan strategi pengembangan diri yaitu sebagai berikut: 

a. Kepentingan Kegiatan Belajar Mengajar 

Perkembangan TIK yang semakin pesat saat ini sudah memasuki dunia pendidikan. 

Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kegiatan belajar mengajar, penggunaan 

perangkat TIK merupakan hal yang penting. Berdasarkan penelitian Ismail Darimi pada tahun 

2017, kegiatan belajar mengajar di sekolah dituntut untuk meminimalisir penggunaan metode 

konvensional dan dapat memaksimalkan penggunaan media pembelajaran. Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai salah satu media yang berfungsi untuk memudahkan 

kegiatan pembelajaran dan meningkatkan profesional guru dalam pemanfaatan alat TIK 

(Darimi, 2017). Penelitian lain juga menunjukkan hasil bahwa pembelajaran berbasis komputer 

dengan model tutorial jauh lebih efektif dibandingkan pembelajaran konvensional (Rusman, 

2011). Sehingga dapat dicermati bersama bahwa banyak kontribusi TIK bagi dunia pendidikan, 

terkhusus dalam mendukung kegiatan pembelajaran (Kemendikbud, 2011) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, guru PAI di SMK Negeri 1 Ponjong juga 

mengungkapkan bahwa penguasaan TIK menjadi salah satu pendukung keberhasilan kegiatan 

belajar mengajar. Sehingga, guru PAI dituntut pula dalam penguasaannya. Terlebih untuk pejar 

se tingkat SMA/SMK, mereka memerlukan motivasi untuk belajar. Salah satu cara yang dapat 
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diupayakan adalah menggunaka TIK sebagai media pembelajaran agar peserta didik lebih 

tertarik. Tujuannya adalah agar pembawaan materi lebih menarik, jelas, tidak bertele-tele dan 

lebih mudah untuk dipahami. 

b. Peningkatan Skill  

Jika dilihat dari perspektif guru sebagai orang yang memanfaatkan TIK, tentu saja 

pengembangan diri dalam pemanfaatan TIK bertujuan meningkatkan skill bagi guru itu sendiri. 

Secara tidak langsung, dengan mempelajari berbagai perangkat TIK bahkan sampai ke tahap 

penguasaan, maka guru juga meningkatkan kemampuannya.  

Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan 

hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan 

tanpa didukung oleh guru yang berkualitas dan berkompeten. Hal ini sepadan dengan Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 20 ayat (b) 

mengamanatkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru 

berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara 

berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dapat 

dilihat bahwa salah satu point untuk meningkatkan kompetensi guru adalah dengan penguasaan 

teknologi. Olehnya itu, penting bagi guru untuk terus mengembangkan kompetensi di bidang 

pemanfaatan TIK. 

Melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat dan telus mengalami 

perkembangan, maka sejatinya kemampuan guru PAI juga perlu untuk terus diperbaharui. Hal 

inilah yang menjadi alasan mengapa guru PAI perlu mengembangkan diri secara berkelanjutan. 

Guru PAI di SMK Negeri 1 Ponjong juga terus melakukan pengembangan diri dalam bidang 

TIK agar skill yang dimiliki terus meningkat dan menjadikan dirinya sebagai tenaga pendidik 

yang handal dan profesional. Setiap guru perlu untuk terus meng-upgrade kemampuannya di 

bidang TIK. Karena, pengetahuan TIK di era saat ini akan punah jika tidak pernah diperbaharui 

secara berkelanjutan. 

 

Penguasaan TIK Guru PAI di SMK Negeri 1 Ponjong 

Penguasaan TIK di era globalisasi saat ini  menjadi sebuah kebutuhan yang mendasar  

dalam menentukan kualitas dan efektifitas kegiatan pembelajaran (G & J, 2003). Melalui TIK 

sehingga efektivitas ajar mengajar dapat meningkat sehingga dibutuhkan penguasaan TIK bagi 

guru. Oleh karena itu, ada beberapa indikator dalam penguasaan TIK bagi guru yaitu: 

a. TIK sebagai skill dan kompetensi  
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Setiap pemangku kepentingan harus memiliki kompetensi dan keahlian dalam 

mengoperasikan TIK untuk pendidikan. Seperti di ketahui, belajar adalah proses yang 

dilakukan seumur hidup dan berlaku bagi setiap individu atau manusia. Hal tersebut pua 

menjadi acuan dari guru PAI di SMK Negeri 1 Ponjong untuk terus mempelajari perkembangan 

dari teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai upaya juga telah dilakukan sebagai usaha 

untuk mengembangkan penggunaan TIK. Guru PAI di SMK Negeri 1 Ponjong bahkan giat 

dalam mengikuti berbagai kompetisi dalam bidang TIK, baik di tingkat regional, nasional 

bahkan sampai pada tingkat internasional. Bahkan, tak jarang pula mereka menorehkan prestasi 

dan menghasilkan karya dalam bidang TIK. Melihat dari berbagai kompetisi yang telah diikuti 

oleh kedua guru PAI di SMK Negeri 1 Ponjong, penulis beranggapan bahwa penguasaan TIK 

mereka sudah baik. Beberapa perangkat keras TIK juga sudah dikuasai. Selain perangkat keras, 

berberapa aplikasi juga dikuasai seperti Power Point, Story Line, Filmora, Kine Master dan 

sebagainya. 

b. TIK sebagai infrastruktur dan sumber bahan belajar 

Sebagai infrastruktur dalam pembelajaran, pemanfaatan TIK sangat memberikan 

pengaruh yang positif baik kepada pendidik maupun peserta didik Hal ini sejalan dengan 

pernyataan Bu H bahwa dengan memasukkan komponen TIK pada Kgiatan Belajar Mengajar 

peserta didik menjadi lebih tertarik dan mengerti. Selain itu, guru juga sangat terbantu dan 

mampu mengembangkan diri dalam memanfaatkan berbagai perangkat atau bagian dari TIK. 

Pemanfaatan TIK yang juga begitu di rasakan oleh guru PAI di SMK Negeri 1 

Ponjong adalah menggunakan dan memanfaatkan TIK sebagai sumber bahan belajar. Selain 

sebagai media pembelajaran, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi juga 

dilakukan oleh guru PAI SMK Negeri 1 Ponjong sebagai sumber bahan belajar. Dilihat dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi juga berkembang dengan cepat. Ilmu pengetahuan 

yang dimiliki oleh guru-guru juga perlu dikembangkan sedemikian rupa agar mampu 

menyeseuaikan dan terus mengikuti perkembang zaman. Guru PAI di SMK Negeri 1 Ponjong 

memanfaatkan beberapa aplikasi dan platform yang selanjutkan dijadikan sebagai rujukan 

kepada para peserta didik. 

Memanfaatkan TIK juga dilakukan sebagai upaya mengupdate buku-buku, bahan ajar 

dan referensi yang juga perlu untuk diperbaharui secara berkelanjutan. Karena tanpa mengikuti 

dan mengembangkan kemampuan dalam bidang TIK, maka proses pembelajaran yang “up to 

date” akan membutuhkan waktu yang cukup lama. 
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c. TIK sebagai alat bantu fasilitas pembelajaran 

Penyampaian materi pembelajaran perlu menyesuaikan dengan kondisi yang 

sebenarnya. Terlebih jika ingin memberikan perumpamaan atau contoh kepada peserta didik 

berupa ilustrasi dari berbagai fenomena maka dengan memanfaatkan TIK merupakan solusi 

yang tepat. Selain itu, tujuannya lain adalah agar peserta didik lebih mudah dalam memahami 

pembelajaran. 

Pemanfaatan TIK sebagai alat bantu fasilitas bukan berarti bahwa hanya ada satu 

media atau aplikasi yang dapat digunakan. Sehingga perlu penguasaaan beberapa aplikasi yang 

beragam. Guru PAI di SMK Negeri 1 Ponjong juga perlu menguasai berbagai aplikasi. 

Beberapa aplikasi yang telah dikuasai adalah Kine Master, Filmora, Youtube, Story Line, dan 

multimedia powerpoint 

 

Strategi Guru PAI dalam Mengembangkan Diri Melalui Pemanfaatan TIK 

Strategi yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan bagaimana cara guru 

dalam mengembangkan diri pada penggunaan TIK. Proses pengembangan diri dalam 

penggunaan TIK tidak terlepas dari dorongan dalam diri guru dan dorongan dari lembaga 

pendidikan untuk terus mengasa kemampuan guru pada penguasaan TIK. Dalam kajian ini, 

peneliti menggunakan teori Daniel Goleman terkait tahapan-tahapan dalam self development, 

yaitu Kesadaran Diri, Pengaturan Diri (self awarness), Motivasi, Empati dan Social Skill. 

1. Kesadaran Diri 

Pada tahapan ini, guru PAI di SMK Negeri 1 Ponjong memiliki kesadran pada diri 

mereka masing-masing bahwa pemanfaatan TIK merupakan hal yang urgent bukan sekedar 

dipahami, tapi juga dimanfaatkan dan dikuasai. Mereka menyadari bahwa pemanfaatan TIK 

akan memberikan pengaruh yang positif terhadap profesinya sebagai guru mata pelajaran. 

Bukan hanya digunakan sebagai media pembelajaran, melainkan juga pendukung bagi dirinya 

secara pribadi, seperti dapat menguhubungi rekan kerja dan pemanfaatan lainnya. Selain itu 

juga penting bagi skill seorang guru. Pembelajaran dapat dilakukan secara mandiri dan 

otodidak dengan menonton berbagai video di aplikasi Youtube. Selain itu, beliau juga banyak 

mengikuti berbagai kegiatan pelatihan dan seminar di luar sekolah.  

2. Pengaturan Diri (self awaness) 

Pada tahapan pengaturan diri, guru PAI di SMK Negeri 1 Ponjong telah menargetkan 

dirinya menjadi tenaga pendidik yang berkompeten dan berkualitas. Sasaran dan tujuan utama 

mulai di rancang terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Beberapa kendala ditemui 
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seperti sulitnya diri dalam mengontrol emosi. Olehnya itu, perlu planning terlebih dahulu 

sebelum mengambil keputusan. 

3. Motivasi 

Pada tahapan motivasi, guru PAI di SMK Negeri 1 Ponjong memiliki motivasi yang 

tinggi dalam mengembangkan skill pemanfaatan TIK. Hal ini didasari karena mereka memiliki 

ketertarikan dan minat pada bidang TIK. Karena didasari motivasi yang kuat, sehingga tidak 

ditemukan kendala yang berarti bagi mereka. 

4. Empati 

Pada tahapan empati, guru PAI di SMK Negeri 1 Ponjong sudah mulai aktif di 

beberapa kegiatan maupun pelatihan seputar pemanfaatan TIK. Kegiatan penyelarasan diri 

dilakukan agar memiliki daya saing yang tinggi dari guru-guru PAI yang lainnya. Rasa percaya 

diri juga mulai tumbuh, dilihat dari beberpaka pelatihan yang diikuti, baik sebagai peserta 

maupun sebagai narasumber, dalam pelatihan skala regional, nasional maupun yang bertaraf 

internasional. 

5. Social Skill 

Tahapan akhir, social skill guru PAI sudah mulai terlihat. Mereka aktif pada kegiatan 

yang dapat mendukung kompetensi mereka dalam pemanfaatan TIK. Hubungan sosial dengan 

sesama guru juga aktif, seperti mereka yang tergabung dalam MGMP melalui KKG online. 

Jaringan yang dimiliki juga semakin meluas. Bahkan, kegiatan yang diikuti dalam skala 

regional, nasional bahkan internasional.  

 

Kesimpulan 

Pertaman, setiap guru memerlukan strategi pengembangan diri sebagai upaya untuk 

meningkatkan profesionalisme diri guru sehingga memiliki kompetensi sesuai dengan 

peraturan yang telah di tetapkan. Terdapat dua argumen mengapa guru PAI memerlukan 

strategi pengembangan diri dalam pemanfaatan TIK. Pertama, untuk peningkatan skill dan 

kompetensi. Tidak dapat dipungkiri bahwa guru yang memiliki kemampuan yang lebih 

dibanding yang lainnya dianggap sebagai guru yang berkompeten di bidangnya. Guru PAI di 

SMK Negeri 1 Ponjong beranggapan bahwa mereka memerlukan strategi pengembangan diri 

dalam rangka peningkatan skill dan kompetensinya. Melihat dari perkembangan zaman dan 

teknologi yang terus bergerak maju, maka guru PAI juga perlu melakukan peningkatan 

kemampuannya agar dapat terus beradaptasi dengan segala pembaharuan yang ada. Kedua, 

kepentingan belajar mengajar. Dapat dipastikan bahwa pembelajaran di era saat ini sudah 
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banyak yang menggunakan TIK. Pemanfaatan TIK tidak terlepas dari bahan pembelajaran. 

Olehnya itu, guru PAI di SMK Negeri 1 Ponjong juga melakukan hal yang sama. Mereka juga 

memberikan argumen bahwa setiap guru, termasuk guru PAI memerlukan strategi 

pengembangan diri dalam pemanfaatan TIK karena kebutuhan dari kegiatan pembelajaran 

sekarang ini. 

Kedua, pada era saat ini, penguasaan TIK merupakan hal yang wajib untuk dilakukan, 

termasuk pula bagi guru PAI. Hal tersebut juga dilakukan oleh guru PAI di SMK Negeri 1 

Ponjong. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penguasaan TIK guru PAI di SMK 

Negeri 1 Ponjong sudah baik. Meskipun sudah pada tahapan yang baik, akan tetapi mereka 

masih terus melakukan pengembangan dalam penguasaannya. Selain untuk pengembangan 

diri, penguasaan TIK juga dilakukan sebagai bahan pembelajaran, sumber belajar dan 

infrastruktur dalam pembelajaran. 

Ketiga, strategi pengembangan diri yang dilakukan oleh guru PAI dalam pemanfaatan 

TIK melakukan berbagai cara, yaitu dengan belajar secara mandiri atau otodidak dan mengikuti 

berbagai kegiatan pelatihan. Pembelajaran secara mandiri mereka lakukan karena memang 

memiliki ketertarikan pada bidang TIK. Dalam tahapan strategi pengembangan diri, guru PAI 

di SMK Negeri 1 Ponjong melalui tahapan Kesadaran Diri, Pengaturan Diri (self awarness), 

Motivasi, Empati dan tahapan terakhir adalah Social Skill yang mendungkung peningkatan self 

development bagi guru PAI. 
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