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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

  Guru merupakan profesi yang menuntut keprofesionalan seorang 

pendidik untuk menguasai kemampuan untuk membelajarkan suatu konsep 

materi pengetahuan kepada peserta didik. Seorang guru memiliki peran utama 

dalam menetukan keberhasilan peserta didik dalam mendapatkan hasil belajar 

yang baik. Guru harus menguasai empat kompetensi yaitu kompetensi 

pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial (Permendiknas No 16 Tahun 

2007). Muchtar (1994)  menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mendidik 

adalah proses kegiatan untuk mengembangkan tiga hal, yaitu pandangan hidup, 

sikap hidup, dan ketrampilan hidup pada diri seseorang atau sekelompok 

orang. Atau dalam bahasa lain, peristiwa yang dampaknya adalah 

berkembangnya pandangan hidup, sikap hidup, dan ketrampilan hidup pada 

diri seorang atau sekelompok orang. Melalui pengetahuan tersebut, guru dapat 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang disesuaikan 

dengan kebutuhan peserta didik pada materi spesifik yang sering dikenal 

sebagai Pedagogical Content Knowledge (PCK). Guru yang profesional 

mampu mencerminkan sosok keguruannya dengan wawasan yang luas dan 

memiliki sejumlah kompetensi yang dapat mendukung tugasnya, salah satunya 

yaitu PCK (Asmarani, 2014). 

Menurut Shulman (1986), Guru dalam melaksanakan tugasnya harus 

memilik kemampuan PCK , PCK merupakan perpaduan Antara kompetensi 

profesional atau Content Knowledge (CK) yang berkaitan dengan penguasaan 

materi dan kopetensi pedagogi atau Pedagogical Knowledge (PK). Content 

Knowledge merupakan komponen pengetahuan terbaru tentang materi atau 

subyek yang dipelajari dan diajarkan melalui praktek yang tergambar dalam 
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pemilihan konten bahan yang diajarkan (Loughran, 2004).  PK adalah 

pengetahuan  mendalam tentang proses dan praktek atau metode pengajaran 

dan pembelajaran serta hal yang lain meliputi keseluruhan tujuan pendidikan 

dan nilai-nilai. PK ini merupakan bentuk generik pengetahuan yang 

melibatkan semua masalah belajar siswa,pengolahan kelas,rencana 

pengembangan pembelajaran dan evaluasi terhadap siswa (Matthew, 2011). 

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 pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran peserta didik untuk mengaktualisasi ragam potensi 

yang dimiliki. 

Penelitian yang dilakukan oleh Loughran (2004), menyatakan bahwa 

pedagogik adalah pondasi utama pendidikan yang telah ditetapkan, ditafsirkan 

dan digunakan dalam berbagai literatur pendidikan 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).Sebagai guru harus dapat 

menguasai materi atau menguasai kemampuan Content Knowledge yang 

mendalam supaya bisa menyampaikan materi kepada siswa dengan baik. 

Penguasaan materi yang baik dapat di lihat dari Penyusunan Pelaksanaan 

Pembelajaran. Penyusunan RPP meliputi perencanaan proses pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan 

hasil pembelajaran (Peratutan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 
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2007). Dalam penyusunan RPP Guru dituntut untuk menguasai kemampuan 

Pedagogical Knowledge. Menurut Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 

tentang Standar Proses, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Merupakan  

rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. 

RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran 

peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar. 

Penguasaan PCK oleh guru IPA dapat dilihat salah satunya melalui 

penyusunan RPP yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanan 

pembelajaran. Penelitian dari Anggarini (2015), menyatakan bahwa 

kemampuan guru IPA kelas VII SMP Negeri Se-Kabupaten Jepara tahun 

akademik 2014/2015 dalam menyusun RPP sudah baik, tetapi penguasaan CK 

dan PK guru masih rendah. Kurangnya penguasaan CK dan PK guru IPA 

SMP Negeri Se-Kabupaten Jepara mendorong penulis untuk meneliti 

bagaimana kemampuan CK, PK, dan PCK guru IPA  kelas VII SMP Negeri 

se-Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar . Berdasarkan uraian 

yang terkait dengan kemampuan PCK guru dalam penyusunan RPP, maka 

dilakukan penelitian tentang kemampuan PCK guru IPA kelas VII SMP 

Negeri se-Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran 

2016/2017. 

B. Pembatasan Masalah  

Penelitian ini difokuskan untuk hal-hal sebagai berikut:  

1. Subyek Masalah : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) guru IPA  

kelas VII SMP Negeri se-Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar 

Tahun Ajaran 2016/2017. 

2. Obyek Masalah : Kemampuan Pedagogical Content Knowledge (PCK) 

IPA  kelas VII SMP Negeri se-Kecamatan Gondangrejo Kabupaten 

Karanganyar Tahun Ajaran 2016/2017. 
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3. Parameter Masalah : 

a. Content Knowledge (CK) meliputi pemahaman terhadap materi, 

kedalaman dan pengembangan  materi. 

b. Pedagogical Knowledge (PK) meliputi strategi pembelajaran,  jenis 

metode, media dan pemilihan media yang tepat.  

c. Pedagogical Conten Knowledge (PCK) meliputi kesesuaian materi 

dengan metode, media dan evaluasi dalam proses pembelajaran. 

 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat 

dirumuskan permasalahan yaitu : Bagaimana kemampuan Pedagogical 

Content Knowledge (PCK) dari guru IPA  kelas VII SMP Negeri se-

Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran 2016/2017?. 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah  yang telah dikemukakan maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  kemampuan PCK guru IPA kelas 

VII SMP Negeri se-Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 

Ajaran 2016/2017. 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru dan bagi peneliti. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai PCK untuk bahan rujukan penelitian-penelitian selanjutnya. 

b. Menambah pengetahuan tentang kemampuan PCK dalam menyusun RPP 

serta sebagai bahan evaluasi bagi guru dan peneliti dalam pembelajaran.  

 

 

 


