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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Guru merupakan faktor paling penting dalam menentukan kualitas 

pembelajaran. Hal ini karena guru merupakan penentu kegiatan apa saja 

yang akan dilakukan di kelas, materi apa yang diajarkan dikelas serta 

bagaimana cara mengajarkan materi tersebut di kelas. Pemerintah telah 

mengakui bahwa guru merupakan sebuah profesi, sebagaimana tertuang 

dalam Undang - Undang No.14 Tahun 2005. Undang – undang tersebut 

merupakan payung hukum yang jelas dan tegas  bahwa guru merupakan 

profesi yang perlu keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan. Selain itu, 

menjadi guru hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang mempunyai 

kualifikasi akademik tertentu, kompetensi dan sertifikat pendidik sesuai 

dengan jenis dan jenjang pendidikan tertentu ( Anwar, 2014 dan 

Purwaningsih, 2015).  

Sebagai seorang pendidik, guru harus memiliki beberapa 

kompetensi yang perlu dikuasai agar dapat memberikan kontribusi atas 

peningkatan prestasi belajar serta mampu menjadi teladan aktif, kreatif, 

inovatif serta memiliki integritas yang tinggi di sekolah (Novauli, 2015). 

Seorang guru harus menguasai empat kompetensi yang meliputi 

kompetensi  pedagogik,  kompetensi  kepribadian,  kompetensi  sosial  dan 

kompetensi profesional  yang  didapatkan  melalui  pendidikan  profesi 

guru (PPG). Kompetensi pedagogik yang dimaksud dalam peraturan 

pemerintah tersebut meliputi kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran dengan peserta didik. Sementara kompetensi profesional 

meliputi kemampuan guru dalam menguasai dan dan mengintegrasikan 

antara penguasaan materi ajar, teknologi serta budaya yang diampunya 

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 tahun 2008 dan 

Permendiknas No. 16 Tahun 2007). Untuk menciptakan guru yang 

profesional diperlukan pembekalan tentang guru profesional yang 
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dilakukan LPTK. Dalam pendidikan ini calon guru akan dibekali ilmu 

pedagogi (Paedagogical knowledge) dan materi ajar (Content knowledge) 

yang seimbang. Ilmu pedagogi dan materi subjek ini diberikan secara 

berkesinambungan selama empat semester yang kemudian akan 

dilanjutkan pada praktik mengajar yang berlangsung secara kolaboratif di 

dalam komunitas profesional (Anwar, 2014). 

Sebagai seorang pendidik, guru harus terus mengembangkan 

proses mengajarnya di kelas. Sementara itu bagi calon guru harus terus 

melatih kemampuannya dalam merancang pembelajaran, salah satunya 

dengan memahami PCK (Paedagogical Content Knowledge) . 

Paedagogical Content Knowledge 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 semuanya itu terangkum 

dalam PCK ( Anwar, 2014). Beberapa penelitian juga menyatakan bahwa 

PCK merupakan topik penting dalam pembelajaran sains. Urgensi PCK 

sebagai kemampuan professional guru dikemukakan oleh The National 

Science Education Standards (NSES) yang menyatakan bahwa konsep 

PCK sebagai komponen essensial dari pengembangan profesional guru 

sains . Guru yang tingkat PCKnya tinggi, dapat diprediksi tingkat prestasi 

siswa yang diajar juga tinggi. Oleh karena itu PCK penting dan wajib 

dimiliki guru professional. Kemampuan PCK berkembang seiring dengan 

pengalaman mengajar guru. Guru yang pengalaman mengajarnya lebih 

lama seharusnya mempunyai PCK lebih tinggi daripada guru pemula 

(Purwaningsih, 2015). Konsep PCK pertama kali dikemukakan oleh Lee 

Shulman (1986). Konsep PCK ini mengangkat tiga pilar utama ilmu 

pengetahuan. Tiga pilar utama ilmu pengetahuan tersebut adalah 

pengetahuan teknologi (technological knowledge), pengetahuan konten 

(content knowledge) dan pengetahuan pedagogik (paedagogical 

knowledge). Ketiga pilar tersebut haruslah saling terkait satu sama lain dan 
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saling berinteraksi. Konsep PCK ini merupakan cikal bakal dari konsep 

TPACK (Technological Paedagogical Conten Knowledge) yang 

dikemukakan oleh Misra dan Kohler.  

Menurut Kohler & Misra  (2013) TPACK merupakan suatu 

rancangan yang mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. 

TPACK ini perlu dikuasai oleh guru agar kegiatan pembelajaran dapat 

berjalan efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan pendapat dari 

Suryawati (2014), yang menyatakan bahwa guru harus menguasai tiga 

pengetahuan yang meliputi pengetahuan teknologi, pedagogik dan juga 

konten. Sementara itu, pendapat Ariani (2015) Technological Pedagogikal 

Content Knowladge (TPACK) merupakan gabungan sempurna dari tiga 

domain pengetahuan yaitu konten, pedagogi, dan teknologi yang bertujuan 

untuk mengembangkan pengetahuan dasar ketika seorang guru 

mempelajari materi pelajaran dan memahami bagaimana teknologi dapat  

meningkatkan kesempatan belajar dan pengalaman untuk siswa sekaligus 

pengetahuan pedagogis yang benar untuk meningkatkan isi dari 

pembelajaran. 

Teknologi bisa dikatakan sebagai hasil karya manusia yang 

digunakan untuk mengontrol dan beradaptasi dengan lingkungan. 

Teknologi yang dimaksud meliputi teknologi tradisional (analog) seperti 

pensil, kapur, mikroskop dan OHP (over head proyector) maupun 

teknologi modern seperti internet, email serta video (Borko, 2009). 

Perkembangan teknologi yang begitu pesat pada era sekarang ini membuat 

teknologi menjadi suatu hal yang sangat penting dalam berbagai bidang 

kehidupan manusia tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Berdasarkan 

peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 65 

tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan 

pembelajaran oleh guru juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

kegiatan belajar mengajar. Selain itu menurut Niwat (2012) di abad 21 ini 

diperlukan kecakapan lebih dalam penggunaan teknologi baik itu bagi 
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guru maupun bagi murid. Pemanfaatan teknologi juga dapat mendukung 

kegiatan belajar mengajar yang inovatif. 

Suryawati (2014) berpendapat bahwa pemanfaatan teknologi oleh 

guru dalam mengajarkan materi pelajaran tertentu merupakan salah satu 

bentuk penerapan TPACK dalam pembelajaran. Pengintegrasian teknologi 

dalam pengajaran dipandang penting sebagai jawaban tentang era 

globalisasi yang ditandai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) yang pesat. Teknologi dapat membantu guru dalam 

pengembangan profesionalitasnya, seperti dengan adanya internet guru 

dapat mencari isu-isu terbaru mengenai pendidikan, strategi pembelajaran 

dan perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang yang 

diampunya. TPACK memberikan arah pemikiran yang baru bagi guru 

dalam menyelesaikan masalah yang sering dihadapi di kelas. Sehingga 

model TPACK ini dapat digunakan untuk membangun kompetensi guru 

yang baik di sekolah (Chai et. al, 2013 ; Doering et al, 2009). 

Pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran menurut Sighn (2005) 

sangatlah penting. Integrasi teknologi dalam pembelajaran meliputi 

penguasaan teknologi dan penggunaanya secara efektif sehingga apabila 

integrasi tersebut berjalan baik dapat menjadi kombinasi yang lengkap 

antara teknologi dengan pedagogik.  Ini merupakan sebuah tantangan yang 

harus disikapi guru dengan profesionalisme. Dari penjelasan - penjelasan 

tersebut penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan 

TPACK Guru IPA kelas VII SMP Muhammadiyah se- Surakarta  dilihat 

dari RPP tahun ajaran 2016/2017. 

 

B. Pembatasan masalah  

Supaya penelitian ini lebih terarah dan pembahasannya tidak 

terlalu meluas maka diperlukan pembatasan masalah. Dalam penelitian ini 

difokuskan pada hal-hal berikut 

a. Subjek penelitian : Guru IPA kelas VII SMP Muhammadiyah 

se- Surakarta  tahun ajaran 2016/2017 
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b. Objek penelitian  : Kemampuan TPACK ( Technological 

Paedagogical Content Knowledge ) Guru IPA kelas VII SMP 

Muhammadiyah se- Surakarta  dalam penyusunan RPP tahun 

ajaran 2016/2017 

c. Parameter  : 

1. Kemampuan TK dapat dilihat melalui RPP yang 

sudah disusun oleh guru kelas VII SMP 

Muhammadiyah se- Surakarta terhadap pengetahuan 

penggunaan media teknologi yang ada dalam 

pembelajaran seperti penggunaan komputer serta 

beberapa aplikasi seperti PPT maupun video 

interaktif. 

2. Kemampuan PK dapat diukur dari RPP yang sudah 

disusun oleh guru kelas VII SMP Muhammadiyah 

se- Surakarta dengan melihat kemampuan guru 

selama proses pembelajaran maupun penerapan 

metode pembelajaran yang digunakan serta 

kemampuan dalam mengevaluasi hasil kegiatan 

belajar mengajar. 

3. Kemampuan CK dapat diukur dari RPP yang sudah 

disusun oleh guru kelas VII SMP Muhammadiyah 

se- Surakarta  dengan melihat pengetahuan guru 

dalam menjelaskan materi, penguasaan konsep, 

teori serta ide-ide dalam bidang yang diampu. 

4. Kemampuan TPK dapat diukur dari RPP yang 

sudah disusun oleh guru kelas VII SMP 

Muhammadiyah se- Surakarta dengan melihat 

bagaimana guru dapat menyesuaikan antara metode 

serta penggunaan media apa yang paling sesuai 

dalam suatu pembelajaran. 
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5. Kemampuan TCK dapat diukur dari RPP yang 

sudah disusun oleh guru kelas VII SMP 

Muhammadiyah se- Surakarta  dengan melihat 

kebijakan guru dalam memilih media yang sesuai 

dengan materi yang akan diajarkan sehingga mudah 

diterima oleh peserta didik. 

6. Kemampuan PCK dapat diukur dari RPP yang 

sudah disusun oleh guru kelas VII SMP 

Muhammadiyah se- Surakarta dengan melihat 

kesesuaian strategi, media, dan evaluasi dengan 

materi yang dibuat dalam RPP guru biologi kelas X 

SMA Negeri se- Surakarta dalam penyusunan RPP 

tahun ajaran 2015/2016. 

7. Kemampuan TPACK dapat diukur dari RPP yang 

sudah disusun oleh guru kelas VII SMP 

Muhammadiyah se- Surakarta dengan melihat 

kesesuaian media dengan strategi, materi serta 

evaluasi yang akan diterapkan kepada peserta didik 

yang mampu meningkat kemampuan peserta didik. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas maka 

dirumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti yaitu : Bagaimana 

Kemampuan TPACK ( Technological Paedagogical And Content 

Knowledge ) Guru IPA kelas VII SMP Muhammadiyah se- Surakarta 

dalam penyusunan RPP tahun ajaran 2016/2017? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah dan pembatasan masalah yang 

ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuai kemampuan 

TPACK ( Technologycal Pedagogical And Content Knowledge ) Guru 
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IPA kelas VII SMP Muhammadiyah se- Surakarta dalam penyusunan RPP 

tahun ajaran 2016/2017 

E. Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian ini selesai dilaksanakan diharapkan hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi guru terutama guru 

SMP Muhammadiyah se- Surakarta dalam mengintegrasikan media,materi 

serta metode yang baik serta sebagai sumber pengetahuan bagi guru dalam 

menyusun RPP yang baik. Selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat 

digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai sumber referensi yang berguna 

untuk memperbaiki kelemahan dari penelitian ini. 

 


