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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru adalah orang yang paling banyak bergaul dengan peserta didik 

dibandingkan dengan personel lainnya di sekolah (Sagala, 2009), oleh sebab 

itu guru merupakan figur sentral dalam penyelenggaraan pendidikan karena 

guru merupakan sosok yang diperlukan untuk memacu keberhasilan peserta 

didik dalam pembelajaran (Usman, 1992). Keberhasilan proses pembelajaran 

didukung oleh bagaimana kemampuan seorang guru dalam merancang dan 

menyusun perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran 

merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah,  

termasuk dalam sebuah pembelajaran. Perencanaan pembelajaran penting 

karena di dalamnya berisi keputusan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

dalam proses kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi pelajaran 

yang akan dilaksanakan (Mahmudah, 2015). Kemampuan menyusun 

perencanaan inilah yang nantinya akan mengantarkan guru menjadi tenaga 

pendidik yang profesional (Meilani, 2007). Sebagai tenaga pendidik yang 

profesional, seorang guru harus memiliki empat macam kompetensi menurut 

Mulyana (2013) yaitu kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan 

sosial. Kompetensi menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran terdapat 

pada kompetensi pedagogik. 

Menurut Arends (2007), selain harus memiliki empat kompetensi 

tersebut, guru harus menguasai tujuh ranah pengetahuan agar dapat 

melaksanakan pembelajaran dengan baik. Tujuh ranah pengetahuan tersebut 

meliputi : konten (Content Knowledge), pedagogi yang sesuai dengan konten 

(Paedagogical Content Knowledge), karakteristik peserta didik (Knowledge of 

Learners), pedagogi umum (General Paedagogical Knowledge), pendidikan 

secara umum (Knowledge of Educational Context), kurikulum (Curriculum
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Knowledge), dan tujuan pendidikan (Knowledge of Educational ends, 

purposes, and values) . Departemen Pendidikan Nasional Indonesia juga 

mensyaratkan bahwa setiap guru di Indonesia harus memiliki kompetensi 

standar, yang meliputi : penguasaan pengetahuan (isi), teknologi, pedagogik, 

budaya, kemanusiaan, kebangsaan dan peradaban (Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan Indonesia, 2013).  

Menurut Agustina (2015), salah satu pengetahuan yang penting bagi 

guru adalah Paedagogical Content Knowledge (PCK). Lestari (2015) 

menyatakan bahwa seiring berjalannya waktu dan peningkatan kebutuhan 

peserta didik, guru bukan hanya harus memiliki kemampuan PCK, namun 

guru harus dapat mengajarkan materi pelajaran dengan teknologi lebih dari 

sekedar PCK. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran saat ini mencerminkan 

semakin berkembangnya integrasi antara komputer dan aplikasi teknologi 

dalam kurikulum. Sejalan dengan hal tersebut Keengwe dan Onchwari (2009) 

menyatakan bahwa guru diseluruh disiplin ilmu harus belajar bagaimana 

untuk merancang dan mengembangkan teknologi yang dapat menumbuhkan 

keberhasilan peserta didik dalam lingkungan belajar yang modern seperti saat 

ini. 

Ide mengintegrasikan pengetahuan materi pelajaran, pengajaran atau 

pembelajaran, dan teknologi telah ada sejak meningkatnya kebutuhan peserta 

didik dalam penggunaan dan kebutuhan belajar dengan teknologi. 

Sehubungan dengan itu, pengetahuan tentang teknologi, pedagogik, dan 

konten telah menjadi bagian integral dari program pendidikan guru untuk 

mempersiapkan calon-calon guru dimana mereka mengajar menggunakan 

teknologi dalam pengajaran (Lestari, 2015). Mishra dan Koehler (2006) 

kemudian mengembangkan model berupa Technological Paedagogical 

Content Knowledge (TPACK) atau jika dalam Bahasa Indonesia disebut 

Pengetahuan konten pedagogik teknologi yaitu berupa penggabungan antara 

kemampuan pengetahuan, konten, pedagogik, dan integrasi teknologi guru di 
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dalam proses pembelajaran di kelas. Model ini diadaptasi dari model 

Paedagogical Content knowledge (PCK) oleh Shulman (1986). 

Technological Paedagogical Content Knowledge (TPACK) 

merupakan gabungan sempurna dari tiga domain pengetahuan yaitu konten, 

pedagogik, 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 peserta didik sekaligus pengetahuan pedagogik yang benar 

untuk meningkatkan isi dari pembelajaran (Muallimuna, 2015). Mishra dan 

Koehler (2006) membagi TPACK kedalam tujuh macam interaksi yaitu : (a) 

Technological Knowledge (TK), (b) Content Knowledge (CK), (c) 

Paedagogical Knowledge (PK), (d) Paedagogical Content Knowledge (PCK) 

, (e) Technological Content Knowledge (TCK), (f) Technological 

Paedagogical Knowledge (TPK), (g) Technological Paedagogical Content 

Knowledge (TPACK). 

Guru dengan perspektif TPACK adalah guru yang memahami 

pedagogik dan pemahaman konsep yang benar dengan menggunakan 

teknologi dalam mengajar materi pendidikan, dengan memiliki TPACK yang 

tepat, guru akan mampu untuk terlibat dan memotivasi peserta didik untuk 

mengeksplorasi isi pembelajaran menjadi tingkat yang lebih besar 

(Muallimuna, 2015). Model TPACK menunjukkan bahwa pengetahuan 

konten yang berintegrasi dengan teknologi dan keterampilan pedagogik 

merupakan kondisi yang penting dalam menciptakan pengajaran di kelas yang 

efektif dan inovatif (Abbitt, 2011). 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh  Suryawati (2014) 

menunjukkan bahawa kemampuan TPACK guru biologi SMA Negeri di kota 

Pekanbaru tergolong baik. Guru telah mampu memilih strategi pembelajaran 

dan teknologi yang sesuai dengan materi biologi.Kemampuan 

mengintegrasikan pedagogik dan materi dengan teknologi ini mampu 
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memberikan pengalaman lebih kepada peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang tersebut sangat diperlukan suatu 

kemampuan TPACK calon guru dalam menyusun RPP untuk meningkatkan 

kualitas dalam pembelajaran. Peneliti tertarik untuk dapat melakukan 

penelitian dengan judul Kemampuan TPACK (Technological Paedagogical 

And Content Knowledge) Calon Guru Biologi FKIP UMS Dalam Menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 Tahun Ajaran 

2016/2017. 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah penelitian dalam memahami masalah, maka 

lingkup permasalahan dibatasi dalam : 

1. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah calon guru biologi FKIP UMS tahun 

ajaran 2016/2017. 

2. Obyek Penelitian 

Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah kemampuan TPACK calon 

guru biologi FKIP UMS semester 7 dalam menyusun RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran) pada kegiatan magang asisten guru tahun 

ajaran 2016/2017. RPP yang diteliti adalah RPP yang menggunakan 

kurikulum 2013. 

3. Parameter Penelitian 

a. Technological Knowledge (TK) yang akan diukur adalah macam-

macam teknologi dan penguasaan teknologi. 

b. Content Knowledge (CK) yang akan diukur adalah pengetahuan 

mengenai konsep materi. 

c. Paedagogical Kowledge (PK) yang diukur adalah pengetahuan 

mengenai strategi, metode pembelajaran dan pengetahuan penilaian. 
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d. Paedagogical Content Knowledge (PCK) yang akan diukur adalah 

kesesuaian antara materi dengan strategi dan metode pembelajaran 

yang digunakan, kesesuaian materi dengan cara  evaluasi dalam proses 

pembelajaran. 

e. Technological Content Knowledge (TCK) yang akan diukur adalah 

penggunaan teknologi yang menunjang materi, kesesuaian teknologi 

dengan materi 

f. Technological Paedagogical Knowledge (TPK) yang akan diukur 

adalah kesesuaian teknologi yang digunakan dengan strategi/metode 

pembelajaran, kesesuaian teknologi dengan cara evaluasi 

pembelajaran. 

g. Technological Paedagogical Content Knowledge (TPACK)  yang 

akan diukur adalah kesesuaian teknologi dengan materi, strategi atau 

metode pembelajaran dan cara evaluasi dalam pembelajaran. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dari penelitian ini 

yaitu “Bagaimanakah kemampuan TPACK calon guru biologi FKIP UMS 

dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 pada 

tahun akademik 2016/2017 ?” 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan TPACK calon guru biologi FKIP UMS dalam 

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 pada tahun 

akademik 2016/2017. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi calon guru Biologi FKIP 

UMS. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan evaluasi calon guru dalam mengintegrasikan materi, 

strategi dan teknologi dalam melakukan pembelajaran.  
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2. Dapat memberikan pengetahuan tentang TPACK dalam menyusun RPP 

yang baik. 

3. Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, menjadi referensi 

yang berguna untuk memperbaiki kelemahan dari penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 


