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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pelaksanakan  program pendidikan inklusi yang harus dilakukan 

adalah dengan menjalankan  tahapan-tahapan pelaksanaan pendidikan inklusif 

secara konsisten, mulai dari sosialisasi hingga evaluasi pelaksanaannya. 

Namun yang lebih penting dan secara langsung dapat dilakukan oleh para 

guru untuk mewujudkan pendidikan inklusiadalah dengan menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan, mengoptimalkan kemampuan siswa 

dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik, dan menciptakan lingkungan 

serta fasilitas yang umum. Pendidikan inklusif dapat diwujudkan melalui 

proses berkelanjutan  dengan tantangan terberat yaitu peningkatan komitmen, 

kualitas, dan profesionalisme tenaga kependidikan yang mampu menjawab 

kebutuhan individual peserta didik yang bervariasi. Juga penyediaan 

aksesibilitas lingkungan serta sarana dan alat bantu pembelajaran. Pemantapan 

program pendidikan terpadu yang merupakan jembatan menuju pendidikan 

inklusi dan pendekatan.Rehabilitasi berbasis masyarakat perlu ditingkatkan 

dalam upaya pengembangan pendidikan inklusi di Indonesia (Handayani, 

2013). Dari penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2015), menyatakan 

bahwa kemampuan PCK guru biologi SMA Negeri Se-Surakarta yang 

meliputi CK dan PK dapat dikatakan baik. Namun, CK dari guru biologi SMA 

Negeri Se-Surakarta mendapatkan hasil yang paling rendah jika dibandingkan 

dengan PK dan PCK. 

Seorang pendidik 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 meliputi kompetensi  pedagogik,  kompetensi  

kepribadian,  kompetensi  sosial  dan kompetensi profesional  yang  

didapatkan  melalui  pendidikan  profesi guru (PPG). Kompetensi pedagogik 
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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 

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 profesionl 

diperlukan pembekalan tentang guru profesional yang dilakukan LPTK. 

Dalam pendidikan ini calon guru akan dibekalkan ilmu pedagogi (PC) dan 

materi ajar (PK) 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. PCK 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 memiliki 

tingkat PCK tinggi, dapat diprediksi tingkat prestasi siswa yang diajar juga 

tinggi. Oleh karena itu PCK penting dan wajib dimiliki guru profesional. 

Kemampuan PCK berkembang seiring dengan pengalaman mengajar guru. 

Guru yang pengalaman mengajarnya lebih lama seharusnya mempunyai PCK 

lebih tinggi dari pada guru pemula (Purwaningsih, 2015). Konsep PCK 

pertama kalidikemukakan oleh Lee Shulman  (1986). Konsep PCK ini 
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mengangkat tiga pilar utama ilmu pengetahuan. Tiga pilar utama ilmu 

pengetahuan tersebut adalah pengetahuan teknologi (TK), pengetahuan konten 

(CK) dan pengetahuan pedagogik (PK). Ketiga pilar tersebut harus saling 

terkait satu sama lain dan saling berinteraksi. 

Ketrampilan PCK merupakan kemampuan guru dalam pengolahan 

pembelajaran peserta didik yang harus diwujudkan oleh setiap guru untuk 

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 pedagodik adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran peserta didik untuk mengaktualisasi ragam potensi 

yang dimiliki. Peratutan Mentri 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 RPPguru juga dituntut untuk menguasai kemampuan PK. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan rencana yang 

menggambarkan prosedur dan menejemen pembelajaran untuk mencapai satu 

atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar kompetensi serta 

dijabarkan dalam silabus. 

Penelitian yang dilakukan oleh Loughran (2004), menyatakan bahwa 

pedagogik adalah pondasi utama pendidikan yang telah ditetapkan ditafsirkan 

dan digunakan dalam berbagai literatur pendidikan. Sementara menurut Chen 

dan Fang (2013), PK merupakan cara atau proses mengajar serta meliputi 

pengetahuan tentang manajemen kelas, tugas, perencanaan pembelajaran serta 

pembelajaran siswa. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 menyatakan 

bahwa PK merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman wawasan, pemahaman terhadap 

peserta didik, pengembangan kurikulum, perencanaan pembelajaran, 

pemanfaatan media, evaluasi belajar dan pengembangan peserta didik. 
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Pentingnya pengetahuan pedagogik yang harus dikuasai guru dikemukakan 

oleh Umami (2014), bahwa kompetensi pedagogik guru berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa. Kompetensi pedagogik tersebut berkontribusi besar 

terhadap prestasi belajar siswa. Kemampuan PCK guru juga besar 

pengaruhnya terhadap perbaikan kualitas proses pembelajaran (Imaduddin, 

2014). Pemahaman materi (konten) IPA dan strategi pembelajaran merupakan 

hal penting yang harus dikuasai oleh guru untuk menjadi guru IPA yang 

terampil. Namun, tidak hanya menjadi guru yang terampil, guru IPA harus 

bisa memberikan pembelajaran secara efektif, dengan memiliki kemampuan 

khusus untuk memadukan pengetahuan materi IPA, kurikulum, belajar, 

pengajaran, dan siswa. Hal inilah yang mendasari peneliti untuk melakukan 

penelitian tentang kemampuan PCK guru IPA kelas IX di SMP Negeri 

Surakarta yang meliputi PK dan CK dari masing-masing guru.  

Berdasarkan uraian yang terkait dengan kemampuan PCK yang perlu 

dimiliki guru dalam pembelajaran maka dilakukan penelitian tentang 

kemampuan PCK yang dimiliki oleh guru dengan judul “Kemampuan 

PCKGuru IPA yang Mengajar Anak Berkebutuhan Khusus Kelas IX di SMP 

Negeri Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018.” 

 

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 

1. Subjek penelitian : Guru IPA kelas IX yang Mengajar ABK SMP 

Negerise-Kota Surakarta  tahun ajaran 2017/2018 

2. Objek penelitian  : Kemampuan PCK  Guru IPA kelas IX yang 

Mengajar ABKSMP Negerise-Kota Surakarta  dalam penyusunan RPP 

tahun ajaran 2017/2018 

3. Parameter : 

a. Kemampuan CK yang meliputi: keluasan materi, kedalaman 

materi, serta pengembangan materi. 
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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 di atas maka dirumuskan suatu 

permasalahn yang akan diteliti yaitu Bagaimana Kemampuan PCK Guru IPA 

Kelas IX yang Mengajar ABK di SMP Negeri Surakarta Tahun Ajaran 

2017/2018? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan PCK guru IPA kelas 

IX yang Mengajar ABK di SMP Negeri Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian ini selesai dilaksanakan diharapkan hasil penelitian 

ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi guru terutama guru ABK di SMP 

Negeri Surakarta dalam mengintegrasikan media, materi serta metode yang 

baik serta memberikan  pengetahuan tentang kemampuan (PCK) 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. 

 


