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BAB I 

PENDAHUUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam proses 

pembelajaran. Terdapat tujuh kategori ranah pengetahuan yang penting 

dikuasai oleh guru agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, 

antara lain pengetahuan tentang : a) konten (content knowledge), b) pedagogi 

yang sesuai dengan konten (pedagagical content knowledge), c) karakteristik 

siswa (knowledge of learners), d) pedagogi umum (general pedagogical 

knowledge), e) pendidikan secara umum (knowledge of education content), f) 

kurikulum (curriculum knowledge), dan g) tujuan pendidikan (knowledge of 

educational ends, purposes, and value) (Arends, 2007) 

Kompetensi guru menurut Shulman (1986) melalui pedagogical content 

knowledge (PCK), merupakan kombinasi dua kompetensi yakni pedagogical 

knowledge (kompetensi pedagogik) dan content knowledge (kompetensi 

profesional). PCK guru sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang 

bermanfaat bagi siswa.Seorang calon guru tidak hanya dituntut menguasai 

materi (konten) tentang mendidik (pedagogi), namun juga harus memahami 

bagaimana keduanya dipadukan sehingga menjadikan suatu pembelajaran 

yang bermakna. Calon guru harus banyak belajar bagaimana proses 

pembelajaran di kelas dapat berlangsung secara efektif (Loughran, Berry, & 

Muhhall, 2006). 

PP No. 74 Tahun (2008) dalam Pasal 2 menyebutkan kompetensi 

merupakan seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus 

dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan. Syaiful (2009) menambahkan 

kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah sebagai berikut : a) 

kompetensi pedagogik, b) kompetensi kepribadian, c) kompetensi sosial, d) 

kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman peserta 
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didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya (Mulyasa, 2003). Ketrampilan PCK adalah kemampuan guru 

dalam pengolahan pembelajaran peserta didik yang harus diwujudkan oleh 

setiap guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan 

negara kita.  

Paling tidak terdapat tiga pilar pengetahuan dasar seorang guru sains 

yaitu Content Knowledge (CK), Pedagogical Knowledge (PK), dan 

Pedagogical Content Knowledge (PCK). CK merupakan kemampuan dasar 

guru dalam menguasai materi pembelajaran, PK merupakan pengetahuan 

umum tentang bagaimana siswa belajar, termasuk pengetahuan tentang 

psikologi kognitif, tentang bagaimana memori siswa bekerja, belajar secara 

kolaborasi melalui group, dan lainnya, sedangkan PCK yaitu pengetahuan 

tentang bagaimana seorang calon guru mengkombinasikan CK dan PK dalam 

mengelola pembelajaran sehingga dapat meningkatkan dan mencapai 

kemampuan akademik siswa secara optimal (Etkina, 2010). 

Sejauh ini kemampuan PCK pada mahasiswa biologi FKIP UMS belum 

terlihat dengan jelas dalam penyusunan  RPP, sedangkan menurut standar 

pendidikan dan tenaga kependidikan  (Permendiknas No. 16 Tahun 2007) 

disebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan 

kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai 

yang telah disebutkan sebelumnya. Pada dasarnya seorang mahasiswa FKIP 

yang nantinya akan bertugas sebagai calon guru wajib memiliki kriteria yang 

telah ditentukan tersebut berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai 

calon pendidik untuk menentukan suatu hal. 

Agar proses pembelajaran dikelas berhasil, maka diperlukan guru 

profesional dalam semua aspek, baik keilmuan maupun sikap dan perilaku. 

Diharapkan melahirkan sosok guru biologi ideal yang mampu mengantarkan 

peserta didik untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan, dan bisa 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sejumlah mata kuliah kependidikan 
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dan bidang studi biologi, baik yang berupa teori maupun praktik harus 

dipelajari dan dilatih. Salah satu mata kuliah penting yang telah mereka 

dapatkan dalam menyusun RPP adalah Perencanaan Pembelajaran Biologi 

(PPB) 

Berdasarkan pengalaman dilapangan yang telah dilaksanakan oleh 

peneliti dalam kegiatan PPL, ketrampilan PCK dalam menyusun RPP 

sangatlah penting dan masih sangat minim.Sehingga masih banyak kekeliruan 

yang didapati pada saat penyusunan RPP oleh mahasiswa FKIP tentunya.Hal 

inilah yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian tentang 

“Kemampuan Pedagogic Content Knowledge mahasiswa Pendidikan Biologi 

FKIP UMS dalam menyusun RPP Tahun Akademik 2015/2016” yang 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa pendidikan biologi FKIP 

UMS dalam menyusun RPP sesuai kriteria yang telah ditentukan. Hasil 

penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada seluruh mahasiswa 

pendidikan biologi FKIP UMS dalam  menyusun RPP dengan 

memperhatikan kemampuanCK, PK, dan PCK yang baik. 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah di dalam penelitian dan menanggulangi terjadinya 

perluasan masalah serta mempermudah dalam memahami masalah, maka 

dibatasi pada permasalahan sebagai berikut : 

a. Subjek penelitian  

Subyek penelitian ini adalah dikumen RPP yang telah dibuat mahasiswa 

Pendidikan Biologi FKIP UMS tahun akademik 2015/2016. 

b. Objek penelitian  

Objek dalam penelitian ini kemampuan CK, PK, dan PCK dari RPP yang 

telah dibuat mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP UMS tahun akademik 

2015/2016. 

c. Parameter penelitian 

Kemampuan PCK mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP UMS angkatan 

2013 dalam menyusun RPP meliputi : 

a) CK (Content Knowledge),  
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1) Kesesuaian materi. 

2) Keluasan dan kedalaman materi. 

3) Pengembangan konsep materi.  

b) PK (Pedagogical Knowledge),  

1) Pengetahuan model. 

2) Pengetahuan media yang digunakan. 

3) Pengetahuan evaluasi. 

c) PCK (Pedagogical Content Knowledge),  

Kesesuaian materi dengan silabus (SK/KD), model, media, dan 

evalusi pada RPP Kurikulum 2013 yang telah dibuat oleh mahasiswa 

Pendidikan Biologi FKIP UMS tahun akademik 2015/2016. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, maka rumusan 

masalahnya adalah bagaimana kemampuan CK, PK, dan PCK mahasiswa 

Pendidikan Biologi FKIP UMS dalam menyusun RPP tahun akademik 

2015/2016? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan CK, PK, dan 

PCK mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP UMS dalam menyusun RPP tahun 

akademik 2015/2016. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa/calon guru, dosen, 

dan bagi peneliti. Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

a. Manfaat teoritis 

1) Menambah pengetahuan tentang ilmu pendidikan, terutama tentang 

pengetahuan CK, PK, dan PCK pada RPP 

2) Sebagai sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Dosen: memberikan pengetahuan lebih lanjut tentang 

kemampuan CK, PK, dan PCK, sebagai bahan evaluasi diri dalam 
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proses pembelajaran, dan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pembuatan RPP. 

2) Bagi Mahasiswa : mempermudah mahasiswa memahami kemampuan 

PCK dalam menyusun RPP, serta memberikan informasi dan 

pengetahuan tentang kemampuan CK, PK, dan PCK mahasiswa 

Pendidikan Biologi FKIP UMS dalam menyusun RPP. 


