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BAB I 

PENDAHULUAN 

 A. Latar Belakang Masalah

Guru merupakan komponen utama yang sangat menentukan keberhasilan 

pembelajaran. Guru harus selalu mengintegrasikan pengalamannya dengan segala 

hal yang mereka pahami, termasuk pemahaman tentang mengajar. Tugas guru 

sebagai pendidik profesional yakni mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik (Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005). Menurut Suryosubroto (2009: 10) tugas 

guru dalam pembelajaran meliputi tugas paedagogis dan administrasi, oleh karena 

itu Shulman (1986: 1) menjelaskan bahwa untuk memperoleh pembelajaran yang 

bermakna bagi siswa, guru harus memiliki kemampuan Pedagogical Content 

Knowledge (PCK). PCK merupakan pengetahuan pedagogik yang berlaku untuk 

pengajaran spesifik yang meliputi pendekatan apa yang sesuai dengan materi 

(Mishra, 2006 dan Suryawati, 2014), yang artinya guru harus mampu menentukan 

strategi yang sesuai dengan materi pembelajaran tertentu agar tujuan pembelajaran 

tercapai.  

Pengetahuan materi (Content Knowledge) merupakan landasan yang 

menyeluruh tentang materi pelajaran yang mencakup pengetahuan tentang konsep, 

teori, kerangka konseptual serta pengetahuan cara mengembangkan pengetahuan 

(Shulman, 1986: 2). Menurut Dahar dan Siregar (2000: 55) konten atau materi yang 

harus dikuasai oleh guru meliputi fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. 

Pengetahuan materi yang kuat dari seorang guru akan memberikan pengaruh yang 

positif pada pemilihan cara mengajar (Harlen, 1997). Ball (2008) menyatakan 

bahwa terhambatnya pencapaian tujuan pembelajaran disebabkan guru yang tidak 

mengetahui dengan baik materi yang mereka ajarkan.  

Guru harus menguasai tentang ilmu mendidik (pedagogik), Enfield (2007) 

menyatakan bahwa pedagogik berarti cara-cara yang dapat dilakukan untuk 

membantu siswa belajar dan memecahkan masalah sains yang terdiri atas pemilihan 
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strategi, model, media, dan evaluasi pembelajaran serta hal lainnya yang 

sesuai dengan materi pembelajaran. Penggunaan strategi, model, media, dan 

evaluasi pembelajaran yang tidak sesuai dan tidak fleksibel akan mempersulit 

pencapaian tujuan pembelajaran. Pencapaian tujuan pendidikan tergantung pada 

kemampuan pedagogik yang dimiliki guru sebagai tenaga pendidik professional 

serta terpenuhinya segala standar nasional pendidikan (Tilaar, 2011: 3). 

Guru harus memiliki pengetahuan tentang cara mengajar. Mengajar 

merupakan proses yang kompleks, tidak hanya sekedar menyampaikan informasi 

dari guru ke siswa, melainkan meliputi banyak kegiatan dan tindakan yang harus 

dilakukan (Hermawan, 2007: 2). Mengajar bukanlah kegiatan memindahkan 

pengetahuan semata, melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan siswa 

membangun sendiri pengetahuannya. Atas dasar inilah maka seorang guru harus 

memiliki pengetahuan konten pedagogik atau Pedagogical Content Knowledge 

(PCK). 

Pedagogical Content Knowledge menurut Shulman (1986: 3) merupakan  

kombinasi  dari  dua  jenis kompetensi yaitu kompetensi pedagogik (pedagogical  

knowledge)  dan pengetahuan materi (content knowledge). Menurut Suryawati 

(2014) PCK adalah pengetahuan pedagogik yang berlaku untuk pengajaran materi 

tertentu dan secara sederhana PCK dapat diartikan sebagai cara guru 

menghubungkan materi (konten) dengan ilmu mengajar guru (pedagogik). Abell 

(2008) dan Soraya (2016) menyatakan bahwa guru yang memiliki tingkat PCK 

yang tinggi dapat diprediksi tingkat prestasi siswa yang diajar juga tinggi. 

Kemampuan ini  sangat  penting dimiliki  oleh  seorang  guru  untuk menciptakan  

pembelajaran  yang bermakna  bagi  siswa. Hasil penelitian  Anwar  (2014) yang 

dilakukan di Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung menyatakan bahwa guru 

yang telah berpengalaman dalam mengajar (guru senior) dan guru yang 

pengalamannya masih sedikit (guru junior) memiliki penguasaan materi yang 

tinggi, namun pada guru senior kemampuan pedagogiknya jauh lebih baik 

dibanding guru junior. Hal ini ditunjukkan pada penggunaan multi metode yang 

sesuai dengan latar belakang siswa. Guru senior lebih sederhana dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. Orientasi guru dalam proses pembelajaran 
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hanya terbatas pada input, output serta kebutuhan siswa, sedangkan guru junior 

hanya mementingkan kedalaman materi kurang mempertimbangkan input, output, 

dan kebutuhan siswa. 

Guru harus memiliki kemampuan PCK yang tinggi untuk membuat siswa 

paham secara menyeluruh tentang materi yang diajarkan. Sholihah (2016) 

menyatakan bahwa kemampuan Content knowledge, Pedagogical Knowledge dan 

Technological Knowledge calon guru fisika juga rendah yang dapat diamati dari 

perangkat pembelajaran yang dibuatnya.  Menurut Nilsson (2008) permasalahan ini 

terjadi karena guru atau calon guru belum menerima pengetahuan dalam satu unit 

transformasi, yaitu pengetahuan yang dapat mentransformasikan suatu konten 

kedalam bentuk pelajaran yang dapat memberikan pemahaman kepada siswa. 

Kemampuan PCK yang rendah ini menyebabkan siswa tidak mampu memahami 

subjek pembelajaran secara menyeluruh dan terkadang mengalami misconception  

(kesalah pahaman). 

PCK bukan bentuk tunggal yang sama untuk semua guru yang mengajar 

pada pokok materi yang sama, melainkan keahlian khusus yang istimewa dan 

berbeda yang dimiliki individu. PCK bisa sama untuk beberapa guru dan berbeda 

untuk guru lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh konteks mengajar, penguasaan materi, 

dan pengalaman guru. Banyak peneliti yang menyimpulkan bahwa PCK merupakan 

pengetahuan yang dikembangkan guru sepanjang waktu melalui pengalaman, dan 

bagaimana mengajarkan suatu materi dengan berbagai cara untuk mendapatkan 

pemahaman siswa. Pengaplikasian PCK dapat dilakukan oleh guru dalam setiap 

lembaga pendidikan. 

Lembaga pendidikan khususnya Sekolah Menengah Pertama merupakan 

jenjang yang penting yang harus dilalui oleh siswa. Menurut Syamsu (2004: 26) 

siswa SMP  memiliki  usia  yang  merupakan masa peralihan  dari  usia  anak-anak  

ke usia remaja. Hal ini menimbulkan berbagai keadaan siswa labil dalam 

pengendalian emosi dan keingintahuan pada hal-hal baru mengakibatkan muncul 

perilaku-perilaku yang mulai memunculkan karakter diri. Guru SMP harus 

memiliki kemampuan untuk membelajarkan siswa dengan tepat berdasarkan masa 

dan latar belakang mereka masing-masing. Dalam hal inilah keprofesionalan guru 
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akan terlihat. Djajadi (2012) menyatakan, untuk meningkatkan keprofesionalannya, 

guru melakukan berbagai kegiatan seperti belajar mandiri, melanjutkan pendidikan, 

belajar melalui internet, mengikuti program pelatihan dan kursus-kursus, serta 

bertukar pikiran dengan sesama guru.   

Guru IPA sebagai guru yang memiliki tanggung jawab besar dalam 

memahamkan konsep IPA pada siswanya harus memiliki kemampuan PCK yang 

tinggi. Penguasaan materi dan kemampuan pedagogik guru dapat dilihat dalam RPP 

yang disusunnya. RPP merupakan pegangan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. RPP memuat hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas pembelajaran 

dalam upaya mencapai kompetensi dasar yang diharapkan (Hakiim, 2007: 184). 

Penyusunan RPP memuat perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan hasil pembelajaran 

(Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 tahun 2007). Berdasarkan 

pentingnya RPP sebagai subjek penelitian yang mampu menggambarkan 

kemampuan PCK guru, maka akan dilakukan penelitian di SMP Negeri yang belum 

pernah diteliti di Kecamatan Jatisrono dengan judul “Kemampuan Pedagogical 

Content Knowledge (PCK) Guru IPA SMP Negeri Se-Kecamatan Jatisrono  dalam 

Menyusun RPP Tahun Ajaran 2016/2017”.  

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penelitian dapat dikaji secara mendalam 

dan tidak meluas maka perlu diberi pembatasan sebagai berikut : 

1. Objek penelitian 

Objek penelitian ini adalah kemampuan PCK guru IPA SMP Negeri 

se-Kecamatan Jatisrono dalam menyusun RPP tahun ajaran 2016/2017. 

2. Subjek penelitian  

Subjek penelitian ini adalah dokumen RPP yang telah dibuat guru IPA 

SMP Negeri Se-Kecamatan Jatisrono tahun ajaran 2016/2017. 

3. Parameter  

Parameter dalam penelitian ini yaitu : 

a. Content Knowledge (CK) dalam penelitian meliputi penguasaan materi, 

kedalaman materi, keluasan materi dan pengembangan materi. 
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b. Pedagogical Knowledge (PK) dalam penelitian ini meliputi : 

1) Pengetahuan media pembelajaran 

2) Pengetahuan strategi pembelajaran 

3) Pengetahuan evaluasi pembelajaran 

c. Pedagogical Content Knowledge (PCK) dalam penelitian meliputi 

kesesuaian antara pengetahuan materi dengan strategi; pengetahuan 

materi dengan media; pengetahuan materi dengan evaluasi dan 

kesesuaian antara materi, strategi dan evaluasi dengan kurikulum. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dari penelitian ini 

yaitu  “Bagaimana kemampuan Pedagogical Content Knowledge (PCK) Guru 

IPA SMP Negeri Se-Kecamatan Jatisrono dalam menyusun RPP Tahun Ajaran 

2016/2017 ?”. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Kemampuan Pedagogical Content Knowledge 

(PCK) Guru IPA SMP Negeri Se-Kecamatan Jatisrono dalam menyusun 

RPP Tahun Ajaran 2016/2017. 

E. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa menambah pengetahuan tentang ilmu pendidikan, terutama 

tentang kemampuan PCK. 

2. Sebagai sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

3. Bagi guru bermanfaat sebagai bahan evaluasi diri dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan. 

4. Bagi kepala sekolah bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja guru yang 

berguna untuk meningkatkan PCK guru. 

 


