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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru adalah suatu profesi yang jabatannya memerlukan keahlian 

khusus dan tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang 

pendidikan. Sebagai tenaga professional, guru dituntut memiliki empat 

kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial dan kompetensi professional. Pasal 20 Undang-undang RI 

no 14 tahun 2005 mengatur kewajiban guru dalam menjalankan peran dan 

tugasnya di sekolah. Hal utama yang harus dilaksanakan guru adalah 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, 

melakukan penilaian dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Keempat 

kompetensi tersebut harus terwujud dalam perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Oleh karena itu, calon guru yang ingin menjadi guru 

yang professional seharusnya mengerti bagaimana gaya belajar siswa, 

pemahaman siswa terhadap isi materi, memvariasi strategi, menginovasi 

media, serta melakukan penilaian pembelajaran yang sesuai. 

Sebagai agen pengubah (the agent of change) seyogianya para guru 

terus rnengembangkan proses rnengajarnya di kelas dan calon guru terus 

melatih kemampuannya dalam merancang pembelajaran, salah satunya dengan 

memahami PCK (Pedagogical Content Knowledge) (Anwar, 2014). PCK 

merupakan pengetahuan yang harus dipahami oleh seorang guru dan calon 

guru karena seorang guru harus familiar dengan konsep alternatif dan 

kesulitan yang akan dihadapi siswa yang beragam latar belakang serta dapat 

mengorganisasikan, menyusun, menjalankan dan menilai materi subjek, yang 

seluruhnya itu terangkum dalam PCK (Shulman, 1986). 

Menurut Shulman (1986), PCK adalah pengetahuan konten dan 

pengetahuan pedagogis yang dipadukan dalam pembelajaran untuk 

menciptakan pengetahuan baru. Konten merupakan pengetahuan sains yang 

semestinya dikuasai oleh pengajar mencakup fakta, konsep, prinsip, hukum, 
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dan teori (Siregar, 1998). Pedagogi berarti cara-cara yang dapat dilakukan 

untuk membantu siswa belajar dan memecahkan problem sains (Enfield, 

2007). Secara sederhana PCK dapat diartikan sebagai gambaran tentang 

bagaimana seorang guru mengajarkan suatu subjek dengan mengakses apa 

yang dia ketahui tentang kurikulum terkait dengan subjek tersebut dan apa 

yang dia yakini sebagai cara mengajar yang baik pada konteks tersebut 

(Rollnick, et al. 2008). 

Menurut Shulman (1987) PCK merupakan pengetahuan  yang penting 

yang harus dimiliki oleh seorang guru. Hasil beberapa penelitian dikemukakan 

bahwa PCK merupakan pengetahuan yang sangat penting dan harus dirniliki 

oleh seorang guru maupun calon guru. Guru yang tingkat PCKnya tinggi, 

dapat diprediksi tingkat prestasi siswa yang diajar juga tinggi (Abell, 2008). 

Beberapa penelitian juga telah menunjukkan bahwa apa yang siswa pelajari 

sangat dipengaruhi oleh cara siswa diajar oleh gurunya (NRC, 1996: 28 dalam 

Hamidah, 2011), sehingga hal ini berimplikasi pada hubungan yang erat antara 

cara mengajar guru atau pengetahuan pedagogi dengan konten materi yang 

diajarkan. Mahasiswa calon guru yang akan dipersiapkan untuk menjadi 

seorang pendidik sudah seharusnya dibekali  untuk menguasai Pedagogy 

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

Knowledge (PCK) sebagai tuntutan profesionalisme guru. Kemampuan PCK 

mahasiswa calon guru dalam menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) kurikulum KTSP berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh beberapa 

faktor salah satunya adalah pengetahuan memadukan antara materi ajar 

dengan strategi, media, dan evaluasi pembelajaran. 

PCK penting untuk diteliti karena penggunaannya merupakan 

tantangan agar calon guru merasakan pentingnya mengetahui tips dan trik 

tentang bagaimana mengajarkan suatu konten, dari guru profesional. PCK 

sebagai kerangka kerja konseptul, calon guru mempunyai kemampuan 

struktural yang lebih baik dan memahami pentingnya belajar untuk mengajar 

sains dan bagaimana dengan mempelajarinya dapat mempengaruhi 

pemahaman mereka tentang pengetahuan profesional seorang guru sains 
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(Loughran, 2008). Akan tetapi ada faktor yng menyebabkan PCK masih sulit 

diserap oleh calon guru yang sudah menjadi guru, padahal pembekalan PCK 

sudah cukup diperoleh di bangku kuliah. Menurut Nilsson (2008), 

permasalahan ini kemungkinan terjadi karena calon guru belum menerima 

pengetahuan dalam suatu unit transformasi, yaitu pengetahuan yang dapat 

mentransformasikan suatu konten ke dalam bentuk pembelajaran yang dapat 

memberikan pemahaman kepada siswa. 

 Alasan lain PCK penting untuk diteliti karena bukan merupakan 

bentuk tunggal yang sama untuk semua guru yang mengajar sains, melainkan 

keahlian khusus dengan keistimewaan individu dan berlainan yang 

dipengaruhi oleh konteks/suasana mengajar, isi dan pengalaman. PCK bisa 

sama untuk beberapa guru dan berbeda untuk guru lainnya, walaupun begitu 

PCK merupakan titik temu pengetahuan professional guru dan keahlian guru. 

Oleh karena itu banyak peneliti menyimpulkan bahwa PCK merupakan 

pengetahuan yang dikembangkan guru sepanjang waktu, melalui pengalaman, 

bagaimana mengajarkan suatu materi dalam aneka cara untuk mendapatkan 

kekayaan pemahaman siswa (Herlanti, 2011). 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian yang berjudul Kemampuan Pedagogical Content Knowledge (PCK) 

Mahasiswa Calon Guru Pendidikan Biologi FKIP UMS dalam Menyusun RPP 

Kurikulum KTSP Tahun Ajaran 2015/2016. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar masalah ini dapat dikaji secara mendalam, maka perlu adanya 

pembatasan masalah Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah dokumen RPP yang telah dibuat oleh 

mahasiswa calon guru Pendidikan Biologi FKIP UMS angkatan tahun 

2012 pada saat kegiatan PPL tahun ajaran 2015/2016. 
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2. Obyek Penelitian 

Kemampuan PCK mahasiswa calon guru Pendidikan Biologi FKIP UMS 

angkatan tahun 2012 pada saat kegiatan PPL dalam menyusun RPP 

kurikulum KTSP tahun jaran 2015/2016. 

3. Parameter 

a. Kemampuan Content Knowledge (CK) dapat diukur dari dokumen 

RPP yang telah dibuat oleh mahasiswa calon guru dengan melihat 

pengetahuan konsep materi  

b. Kemampuan Pedagogy Knowledge (PK) dapat diukur dari dokumen 

RPP yang telah dibuat oleh mahasiswa calon guru dengan melihat 

pengetahuan strategi, pengetahuan media, dan pengetahuan evaluasi. 

c. Kemampuan Pedagogical Content Knowledge (PCK) dapat diukur dari 

dokumen RPP yang telah dibuat oleh mahasiswa calon guru dengan 

melihat pengetahuan tentang materi dengan strategi, pengetahuan 

tentang materi dengan media, dan pengetahuan tentang materi dengan 

evaluasi. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah diuraikan 

di atas, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut: 

“Bagaimanakah kemampuan PCK mahasiswa calon guru Pendidikan Biologi 

FKIP UMS dalam menyusun RPP kurikulum KTSP tahun ajaran 2015/2016?” 

 

D. Tujuan Peneletian 

Berdasarkan  latar  belakang masalah  yang dikemukakan diatas  maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan PCK mahasiswa calon 

guru Pendidikan Biologi FKIP UMS dalam menyusun RPP kurikulum KTSP 

tahun ajaran 2015/2016.  
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E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat bermanfaat 

untuk: 

1. Bagi peneliti, menambah pengetahuan peneliti mengenai kemampuan PCK 

mahasiswa calon guru Pendidikan Biologi FKIP UMS dalam menyusun 

RPP kurikulum KTSP tahun ajaran 2015/2016. 

2. Bagi calon guru, memberikan referensi atau masukan bagi mahasiswa 

calon guru biologi FKIP UMS dalam menyusun RPP berdasarkan 

kemampuan PCK.  


