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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia pendidikan mengalami kemajuan, seiring dengan 

berkembangnya teknologi menuntut tata sistem pengolahan dan kebijakan 

pendidikan semakin maju. Sehingga menurut Mailani (2007), salah satu 

faktor utama keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh kemampuan  guru 

dalam merancang dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

Seorang guru pada era pendidikan teknologi dituntut memiliki strategi yang 

baik dalam mengajarkan suatu bahan ajar kepada siswa sesuai dengan 

bidangnya (Abdulhak, 2013). Dalam PP Nomor 19 Tahun 2008 disebutkan 

beberapa tugas guru sebagai tenaga profesional yakni memahami materi, 

terampil dalam menggunakan media dan menguasai kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial, dan profesional. 

Guru sebagai tenaga pengajar diwajibkan memiliki kompetensi 

pedagogik dan kompetensi profesional disamping kompetensi lainnya 

(Nursa’ban, 2012). Kompetensi pedogogik merupakan kemampuan pendidik 

dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan baik (Umami, 2014). 

Sedangkan kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam 

penguasaan materi  yang  mendalam (Novauli, 2015). Dipertegas dalam PP 

No. 74 tahun 2008 tentang pedogogik yang merupakan pemahaman guru 

terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, 

pemanfaatan teknologi pembelajaran, hingga evaluasi hasil pembelajaran 

peserta didik. Dilihat dari tugas guru sebagai tenaga profesional maka 

diwajibkan dapat menciptakan pemebelajaran aktif dan efektif bagi siswa 

selama dikelas. Atas dasar pentingnya kompetensi pedagogik dan profesional 

tersebut, maka muncul suatu pemaham baru yakni Technological 

Pedagogical Content Knowledge (TPACK) (Shulman, 1986). 

TPACK merupakan suatu pengetahuan mendasar  dari pengembangan 

Pedagogical Content Knowledge (PCK) yang pertama kali di kemukakan 
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oleh Shulman (1986). Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin 

pesat, PCK selanjutnya mendapat sisipan teknologi untuk menjadi 

pengetahuan lengkap dalam menciptakan pembelajaran yang aktif (Subkhan, 

2016). TPACK menurut Darmawan (2016),  adalah kerangka untuk 

mengintegrasikan teknologi ke dalam kegiatan belajar mengajar. Sementara 

itu Suryawati (2014), mengartikan TPACK sebagai kerangka konseptual yang 

memiliki hubungan antara tiga pengetahuan yang harus dikuasai oleh guru 

diantaranya: pedagogik (Pedagogical Knowledge), konten (Content 

Knowledge) dan penggabungan sebuah teknologi (Technology Knowledge) 

dapat mendukung kompetensi profesional seorang guru. 

Guru Biologi diharapkan dapat menguasai dan mengembangkan 

sebuah komponen esensial yang merupakan pengetahuan pedogogik dan 

materi bahan ajar (Loughran, 2008). Proses pembelajaran yang terus 

berkembang dapat meningkatkan konsep dan meningkatkan keaktifan peserta 

didik selama pembelajaran, maka guru biologi diwajibkan menguasai 

kerangka TPACK (Harris, 2009). Dalam penelitian Boloudakis (2012) 

menyatakan, aktivitas pembelajaran yang menggunakan simulasi dan 

laboratorium virtual dapat meningkatkan kreatifitas siswa. Oleh sebeb itu,  

TPACK sangat penting bagi guru biologi dalam penyusunan RPP hingga 

evaluasi hasil pembelajaran (Shalihah, 2016). 

Penguasaan konsep TPACK dapat dilihat berdasarkan keberhasilan  

guru Biologi dalam menguasai pembelajaran secara aktif dikelas, salah 

satunya dilihat dari kemampuan guru biologi dalam menyusun RPP yang 

digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan 

penelitian dari Suryawati (2014), mengenai keterampilan TPACK guru 

Biologi di Kota Pekanbaru memiliki keterampilan TPACK  baik, akan tetapi 

keterampila guru dalam TK memiliki nilai cukup, dimana guru memperlukan 

pembelajaran dan beradaptasi dengan teknologi. Hal inilah yang mendasari 

peneliti untuk melakukan penelitian tentang kemampuan guru Biologi kelas 

XII dalam menyusun RPP dengan konsep TPACK di SMA Muhammadiyah 

Se-Kota Surakarta. 
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Berdasarkan uraian yang terkait dengan kemampuan guru Biologi 

dalam menyusun RPP dengan konsep dasar TPACK, maka penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan guru Biologi dalam menyusun RPP 

menggunakan metode TPACK dengan judul “Kemampuan Guru Biologi 

dalam Menyusun RPP Berbasis Technological Pedagogical Content 

Knowledge (TPACK) Kelas XII SMA Muhammadiyah Se-kota Surakarta 

Tahun Ajaran 2016/2017”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, agar permasalahan yang diteliti 

tidak meluas maka dibuat pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini yaitu guru biologi kelas XII SMA 

Muhammadiyah se-kota Surakarta. 

2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah kemampuan guru Biologi dalam 

menyusun RPP berbasis TPACK,  

3. Parameter Penelitian 

Parameter dalam penelitian ini yaitu: 

a. Content Knowledge (CK) merupakan kemampuan dasar guru dalam 

menguasai materi pembelajaran, meliputi (Chai C. S., Koh, Tsai, & 

Tan., 2011) : 1) penguasaan materi; 2) keluasan materi, dan 3) 

kedalaman materi. 

b. Pedagogical Knowledge (PK) merupakan pengetahuan dasar guru 

dalam menyusun dan melaksanakan pembelajaran yang mengutamakan 

keaktifan peserta didik, meliputi (Chai C. S., Koh, Tsai, & Tan., 2011) : 

1) Pengetahuan strategi pembelajaran;  2) Pengetahuan media 

pembelajaran dan 3) evaluasi peserta didik. 

c. Pedagogical Content Knowledge (PCK) merupakan pengetahuan guru 

dalam memadukan strategi pembelajaran dengan  materi pembelajaran, 

meliputi (PP RI nomor 74 Tahun 2008 pasal 3 ayat (4)) : 1) kesesuaian 
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materi dengan silabus (KI/KD); 2) materi dengan strategi; 3) materi 

dengan media; dan 4) materi dengan evaluasi dalam RPP yang dibuat 

guru. 

d. Technological Knowledge (TK) merupakan kemampuan dasar guru 

dalam pengetahuan teknologi dalam proses pembelajaran, meliputi 

(Chai C. S., Koh, Tsai, & Tan., 2011) :  1) Pengetahuan Teknologi dan 

2) Keterampilan guru dalam menggunakan software dan hardware 

komputer 

e. Technological Content Knowledge (TCK) merupakan  pengetahuan 

guru yang memiliki hubungan timbal balik antara teknologi dan konten 

(materi), meliputi (Suryawati, 2014) :  penguasaan materi dengan 

teknologi. 

f. Technological Pedagogical Knowledge (TPK) merupakan kemampuan 

guru dalam memadukan strategi mengajar dengan teknologi untuk 

membentuk suatu inovasi baru dalam pembelajaran, meliputi 

(Suryawati, 2014) : 1) kesesuaian teknologi dalam strategi; dan 2) 

kesesuaian teknologi dalam evaluasi pembelajaran. 

g. Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) merupakan 

pengetahuan guru dalam memadukan teknologi (media) yang khas 

untuk dihadapkan pada kebutuhan pedogogik (strategi) dengan 

mengajarkan kontent (materi) yang tepat dalam kesesuaian silabus 

(SK/KD) dan evaluasi RPP, meliputi (Chai C. S., Koh, Tsai, & Tan., 

2011) : 1) kegiatan pendahuluan, 2) inti, dan 3) penutup. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan yaitu: Bagaimana kemampuan guru Biologi 

dalam menyusun RPP berbasis Technological Pedagogical Content Knowledge 

(TPACK) pada kelas XII di SMA Muhammadiyah se-kota Surakarta tahun 

ajaran 2016/2017. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan guru Biologi dalam menyusun RPP berbasis 

Technological  Pedagogical Content Knowledge (TPACK) pada kelas XII di 

SMA Muhammadiyah se-kota Surakarta tahun ajaran  2016/2017. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk semua pihak. Adapun 

manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi Pembaca 

Memberikan informasi kepada pembaca dan hasil penelitian 

dapat memperkaya data ilmiah, dan dapat dijadikan rujukan bagi pembaca. 

2. Bagi Guru 

Sebagai bahan evaluasi bagi guru dan tolak ukur dalam 

menyusun RPP, sehingga terciptanya proses pembelajaran yang aktif dan 

efesien dengan menguasai TPACK. 


