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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kemampuan PCK guru biologi SMA Negeri Surakarta yang 

meliputi CK dan PK dikatakan baik, namun untuk CK dari guru biologi 

SMA Negeri Surakarta mendapatkan hasil yang paling rendah, jika 

dibandingkan dengan PK dan PCK. Hal ini merupakan hasil temuan yang 

dilakukan oleh Saputra (2015) pada penelitiannya. Pada surat keputusan 

(SK) Kepala Disdikpora Solo No:  954/55/kep/sd-AUD/2013 tentang 

penetapan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi Kota Solo, 

menetapkan 15 SD, tujuh SMP, dan enam SMA/SMK membuka 

pelayanan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan suatu 

perkembangan paradigma pendidikan yang menghendaki layanan 

pendidikan untuk memenuhi semua kebutuhan akan pendidikan semua 

peserta didik tanpa membedakan kondisi fisik, mental, emosi, status sosial, 

ekonomi, ras, agama, dan lain-lain dalam seting yang sama (Sunanto, 

2007). Menurut Sunaryo (2009) Pendidikan inklusi akan berhasil dengan 

baik apabila didukung dengan sikap, komitmen, dan keyakinan yang 

positif dari seluruh guru, staf sekolah dan orang tua dan adanya kolaborasi 

harmonis antara guru khusus dan guru kelas dalam merancang dan 

menerapkan Program Pengajaran yang diindividualisasikan (individualized 

educational program - IEP). 

Menurut Hermansyah (2009) Gagasan pendidikan berbasis nilai 

kebersamaan didasarkan pada dua isu besar dalam dunia pendidikan 

dewasa ini, yaitu, pendidikan untuk semua atau Education For All yang 

selanjutnya disingkat EFA, dan pendidikan berbasis keadilan sosial. 

Prinsip EFA telah mendorong dibukanya akses yang seluas-luasnya bagi 

semua orang untuk mendapatkan layanan pendidikan, sedangkan gagasan 

pendidikan berbasis keadilan sosial telah memberikan penajaman makna, 
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baik dalam tataran konsep maupun implementasi EFA. Selanjutnya secara 

lebih rinci tentang gagasan implementasi pendidikan inklusi tertuang 

dalam Sunaryo (2009) yang menyatakan secara umum saat ini terdapat 

lima kelompok issue dan permasalahan pendidikan inklusi ditingkat 

sekolah yang perlu dicermati dan diantisipasi agar tidak menghambat, 

implementasinya tidak biasa, atau bahkan menggagalkan pendidikan 

inklusi itu sendiri, yaitu: pemahaman dan implementasinya, kebijakan 

sekolah, proses pembelajaran, kondisi guru, dan support system. Salah satu 

bagian penting dari support system adalah tentang penyiapan anak. 

Menurut Shulman (1986), dalam melaksanakan tugasnya seorang 

guru harus memiliki kemampuan Pedagogical Content Knowledge (PCK) 

yang merupakan pemahaman dari metode mengajar efektif untuk topik 

khusus, seperti pemahaman tentang apa yang dapat dilakukan dalam 

pembelajaran suatu konsep yang mudah maupun sulit terhadap siswa. 

Pedagogical Content Knowledge (PCK) terdiri atas beberapa komponen 

yang saling berhubungan. Komponen yang terkandung dalam PCK 

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

(Dariyo, 2013). Content Knowledge merupakan pengetahuan terbaru 

tentang materi atau subjek yang dipelajari atau diajarkan. Kompetensi 

penguasaan materi (content knowledge) guru dikembangkan dengan 

praktik yang tercermin dalam pemilihan isi bahan yang diajarkan 

(Loughran, 2006). Menurut Shulman (1986) dalam content meliputi 

pengetahuan konsep, teori, ide, kerangka berpikir, metode, pembuktian, 

dan bukti. Komponen-komponen dalam content knowledge ini sesuai 

dengan definisi kompetensi profesional yang terdapat dalam Peraturan 

Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 2, 

yaitu materi pelajaran yang hendak disajikan harus dikuasai oleh guru 

sehingga dapat mengorganisasikan dengan baik dari segi kompleksitas 

maupun dari segi keterkaitan. 

Keterampilan PCK merupakan kemampuan guru dalam pengolahan 

pembelajaran peserta didik yang harus diwujudkan oleh setiap guru untuk 
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mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan negara kita. Lebih 

lanjut, dalam Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan, 

penjelasan Pasal 28 Ayat 3 butir (a) dikemukakan bahwa yang dimaksud 

dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran peserta didik untuk 

mengaktualisasi ragam potensi yang dimiliki. Peratutan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 mengatur tentang Penyusunan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang meliputi perencanaan 

proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil 

pembelajaran, dan pengawasan hasil pembelajaran. Dalam penyusunan 

RPP guru juga dituntut untuk menguasai kemampuan Pedagogical 

Knowledge (PK). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan 

rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran 

untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam 

standar kompetensi serta dijabarkan dalam silabus. 

Berdasarkan uraian yang terkait dengan pendidikan inklusi di 

berbagai sekolah khususnya SMP Negeri, penelitian ini bermaksud untuk 

mengetahui sejauh mana kemampuan guru IPA dalam menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada kegiatan belajar mengajar di 

sekolah tersebut. Kemampuan yang akan diteliti adalah kemampuan 

Pedagogical Content Knowledge (PCK). Hal ini peneliti menjadi dasar 

untuk melakukan penelitian “Kemampuan Pedagogical Content 

Knowledge (PCK) Guru IPA yang Mengajar Anak Berkebutuhan Khusus 

Kelas VII SMP Negeri di Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018.” 
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B. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan untuk hal-hal sebagai berikut : 

1. Subjek Masalah 

Subjek penelitian ini adalah guru IPA yang Mengajar Anak 

Berkebutuhan Khusus Kelas VII SMP Negeri di Surakarta             

Tahun Ajaran 2017/2018. 

2. Objek Masalah 

Objek dari penelitian ini adalah kemampuan Pedagogical Content 

Knowledge (PCK) dari Guru IPA yang Mengajar Anak Berkebutuhan 

Khusus Kelas VII SMP Negeri di Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018. 

3. Parameter  

a. Kemampuan CK yang meliputi : keluasan materi, kedalaman 

materi, serta pengembangan materi. 

b. Kemampuan PK yang meliputi : pengetahuan strategi, pengetahuan 

media dan pengetahuan evaluasi yang dipilih untuk mengajar.  

c. Kemampuan PCK yang dapat dilihat dari kesesuaian antara materi 

dengan strategi, media dan evaluasi yang ada dalam RPP buatan 

guru. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka 

dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu “Bagaimana Kemampuan 

Pedagogical Content Knowledge (PCK) Guru IPA yang Mengajar Anak 

Berkebutuhan Khusus Kelas VII SMP Negeri di Surakarta                 

Tahun Ajaran 2017/2018 ?”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian  ini bertujuan 

untuk mengetahui Kemampuan Pedagogical Content Knowledge (PCK) 

Guru IPA yang Mengajar Anak Berkebutuhan Khusus Kelas VII SMP 

Negeri di Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru dan peneliti. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran guru dalam 

mendidik siswa khususnya yang memiliki kebutuhan khusus, juga bisa 

menjadi sumber referensi penelitian selanjutnya, untuk memperbaiki 

kelemahan penelitian ini.  

b. Memberikan pengetahuan tentang kemampuan PCK dalam menyusun 

RPP, sebagai bahan evaluasi serta pertimbangan dalam menyusun RPP. 

 


