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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru merupakan figur penting dalam penyelenggaraan pendidikan 

karena keberhasilan peserta didik didukung oleh peran guru. Keberhasilan 

sebuah proses pembelajaran didukung oleh bagaimana kemampuan seorang 

guru dalam merancang dan menyusun sebuah perencanaan yang tertuang 

dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemampuan itulah yang 

mengantarkan guru menjadi tenaga profesional. 

Proses kegiatan belajar mengajar memerlukan peran guru dalam 

menyampaikan materi dengan baik karena belajar merupakan suatu proses 

pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku yang baru pada 

diri seseorang. Hal ini sebagai hasil dari interaksi seorang guru dengan 

beragam informasi dari lingkungannya. Oleh karenaitu, guru harus dapat 

menyampaikan informasi yang diketahuinya dengan benar dan tepat sasaran, 

sesuai konten materi yang benar melalui kegiatan pedagogik yang baik.   

Penjelasan tentang Pedagogical Content Knowledge (PCK) menurut 

Loughran (2008) menyatakan bahwa PCK merupakan pengetahuan seorang 

guru dalam menyediakan situasi mengajar untuk membantu siswa dakan 

memahami suatu konten atau fakta ilmu pengetahuan. 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 pengajaran dan pembelajaran saat ini mencerminkan semakin 

berkembangnya integrasi antara komputer dan aplikasi teknologi dalam 

kurikulum. Oleh karena itu perlu diintegrasikan antara pengetahuan materi 

pelajaran, pengajaran atau pembelajaran, dan teknologi untuk memenuhi 

kebutuhan peserta didik dalam penggunaan teknologi saat proses belajar. 

Sehubungan dengan hal tersebut, pengetahuan tentang teknologi, pedagogik, 

dan konten telah menjadi bagian integral dari program pendidikan guru untuk
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mempersiapkan calon-calon guru dimana mereka mengajar menggunakan 

teknologi dalam pengajaran.  

Perkembangan teknologi menuntut guru tidak hanya dapat menguasai 

bagaimana cara membelajarkan peserta didik dan menguasai materi 

pembelajaran, namun guru juga harus menguasai teknologi guna 

mempermudah pemahaman peserta didik dalam pembelajaran. Pemerintah 

Indonesia telah banyak memberikan bantuan berupa penyediaan sarana 

prasarana kepada guru maupun sekolah dalam upaya peningkatan kualitas 

pendidikan guna menyediakan sumber daya manusia yang handal. Namun 

pada kenyataannya, masih banyak guru dan sekolah yang belum 

memanfaatkan sarana prasarana tersebut. Oleh karena itu diperlukan cara 

untuk mengukur kemampuan guru seiring dengan perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi yang sangat pesat melalui analisis kemampuan 

TPACK (Technological Pedagogical And Content Knowledge). 

Prinsip TPACK yaitupenggabungan pengetahuan teknologi, 

pedagogik dan isi yang diterapkan sesuai dengan kontek. Hal ini sesuai 

dengan apa yang dijelaskan oleh Mishra dan Khoehler (2009), yang 

menyatakan bahwa pengajaran yang berkualitas membutuhkan nuansa 

pemahaman yang komplek dan saling berhubungan diantara tiga sumber 

utama pengetahuan, yaitu teknologi, pedagogik, isi serta bagaimana ketiga 

sumber tersebutditerapkan sesuai dengan konteknya.  

Ada tujuh variabel yang mempengaruhi TPACK (Cox & Graham, 

2009), yaitu 1) Technological Knowledge (TK) adalah pengetahuan tentang 

bagaimana mengoperasikan komputer dan perangkat lunak yang relevan; 2) 

Pedagogical Knowledge (PK) adalah kemampuan dalam pengelolaan 

pembelajaran peserta didik ; 3) Content Knowledge (CK) adalah materi 

subjek pengetahuan seperti Ilmu Alam, Matematika, bahasa dan lain lain; 4) 

Technological Content Knowledge ( TCK) adalah pengetahuan tentang 

bagaiman konten dapat diteliti atau diwakilkan oleh teknologi seperti 

menggunakan simulasi komputer untuk mewakili dan mempelajari sistem 
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saraf; 5) Pedagogical Content Knowledge (PCK) adalah pengetahuan 

bagaimana cara untuk mewakili dan merumuskan subjek yang membuatnya 

dipahami oleh peserta didik ; 6) Technological Pedagogical Knowledge 

(TPK) adalah pengetahuan tentang bagaimana teknologi dapat memfasilitasi 

pendekatan pedagogik seperti menggunakan mikroskop elektrik untuk 

mendukung praktikum tentang jaringan tumbuhan; 7) 

TeknologicalPedagogical And Content Knowledge (TPACK) adalah 

pengetahuan tentang bagaimana menfasilitasi pembelajaran peserta didik dari 

konten terterntu melalui pendekatan pedagogik dan teknologi. 

Kemampuan TPACK guru dapat dilihat dari penyusunan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) karena didalamnya terdapat unsur 

pedagogik yaitu dapat dilihat dari metode yang digunakan, unsur konten 

dilihat dari materi dan unsur teknologi dilihat dari media yang digunakan. 

Selanjutnya dapat ditinjau dari kesuaian RPP dengan pelaksananan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru didalam kelas. Kemampuan TPACK 

ini sangat penting bagi guru, khususnya bagi guru sekolah inklusi yang 

mengajar peserta didik berkebutuhan khusus. 

Sekolah inklusi merupakan pelayanan pendidikan bagi anak 

berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelegensi, sosial, 

emosional dan kondisi lainnya untuk belajar bersama dengan anak normal 

disekolah. Permendiknas No 70 tahun 2009 menjelaskan bahwa dalam 

kegiatan pembelajaran pada sekolah inklusif terdapat prinsip-prinsip yang 

harus dijalankan seorang guru, salah satunya yaitu prinsip keterarahan, yaitu 

setiap akan melakukan kegiatan pembelajaran guru harus merumuskan tujuan 

secara jelas, menyiapkan bahan dan alat yang sesuai, serta mengembangkan 

strategi pembelajaran yang tepat.Hal ini menunjukkan bahwa tantangan besar 

bagi guru sekolah inklusi untuk menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran dengan model TPACK, terutama bagi guru mata pelajaran 

biologi maupun IPA terpadu  yang merupakan mata pelajaran yang penuh 

dengan logika, hafalan,bacaan dan gambar sehingga perlu strategi 
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pembelajaran yang baik agar materi tersampaikan dan dipahami oleh peserta 

didik yang berkebutuhan khusus. 

Kemampuan TPACK guru harus disesuaikan dengan perkembangan 

teknologi dan kebutuhan peserta didik. Hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Suryawati, Evi (2014) mengenai analisis keterampilan 

Technological Pedagogical And Content Knowledge ( TPACK) guru biologi 

SMA Negeri kota Pekanbaru menunjukkan bahwa bahwa faktor yang 

memberikan kontribusi terbesar pada model TPACK  yaitu variabel 

technology knowledge dengan peran indikator yang memberikan kontribusi 

terbesar berupa kemampuan teknik dalam menggunakan teknologi. Hal ini 

diperkuat oleh penelitian sejenis lainnya yang dilakukan oleh Purwaningsih, 

Wiwit Puji (2016) yang menunjukkan bahwa kemampuan guru SMA Negeri 

1 Tengaran dalam mengaplikasikan TIK dalam pembelajaran, sebenarnya 

mereka telah dapat mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran tetapi 

masih ada beberapa guru yang kesulitan  dalam mengintegrasikan teknologi 

dalam pembelajaran. 

Berdasarkan pemaparan masalah di atas maka menarik untuk 

dilakukan penelitian tentang “Kemampuan Technological Pedagogical And 

Content Knowledge(TPACK) Guru IPA Di Sekolah Inklusi SMP Negeri 23 

Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018”. 

B. Pembatasan Masalah 

Berikut ini adalah hal – hal yang menjadi fokus penelitian ini: 

1. Subjek  : Guru IPA sekolah inklusi SMP N 23 Surakarta 

2. Objek : Kemampuan Technological Pedagogical And Content 

Knowledge (TPACK). 

3. Parameter :  

a. TechnologicalKnowledge (TK) yaitu : kemampuan guru dalam 

mengoperasikan komputer dan perangkat lunak yang relevan 

b. Pedagogical Knowledge (PK) yaitu : pengetahuan strategi 

pembelajaran, pengetahuan media pembelajaran, dan pengetahuan 

evaluasi pembelajaran. 
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c. Content Knowledge (CK) yaitu : keluasan materi, kedalaman materi, 

serta pengembangan materi. 

d. Technological ContentKnowledge (TCK) yaitu: pengetahuan 

menggunakan teknologi tepat guna untuk menyampaikan materi 

pelajaran. 

e. PedagogicalContent Knowledge (PCK) yaitu : kesesuaian materi 

dengan strategi, media dan evaluasi pembelajaran. 

f. Technological Pedagogical Knowledge (TPK) yaitu pengetahuan 

tentang bagaimana teknologi dapat memfasilitasi strategi, media dan 

evaluasi pembelajaran. 

g. Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) 

yaitukesesuaian materi dengan strategi, media, evaluasi pembelajaran 

serta teknologi. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, ada 3 rumusan masalah yang perlu 

dibahas : 

1. Bagaimana kemampuan Technological Pedagogical and Content 

Knowledge (TPACK) ditinjau dari Rencana Pelaksanan Pembelajaran 

pada guru IPA sekolah inklusi SMP Negeri 23 Surakarta ? 

2. Bagaimana kesesuaian Rencana Pelaksanan Pembelajaran dengan 

pelaksanaan pemebelajaran dengan kerangka kerja 

TechnologicalPedagogical and Content Knowledge (TPACK) di kelas ? 

D. Tujuan Penelitian 

Mengacu rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini mencakup 

tiga hal, yaitu : 

1. Mengetahui kemampuan Technological Pedagogical and 

ContentKnowledge (TPACK) di tinjau dari Rencana Pelaksanan 

Pembelajaran pada guru IPA sekolah inklusi SMP Negeri 23 Surakarta. 

2. Mengidentifikasi kesesuaian Rencana Pelaksanan Pembelajaran dengan 

pelaksanaan pembelajaran menggunakan kerangka kerja 

TechnologicalPedagogical And Content Knowledge (TPACK) di kelas. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang Analisis Kemampuan Technological 

PedagogicalAnd Content Knowledge (TPACK) Guru IPAi ditinjau dari 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah Inklusi SMP Negeri 23 

Surakarta ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis dan manfaat 

praktis 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

a) Memperkaya penelitian dibidang pendidikan, terutama membahas 

tentang Technological Pedagogical And Content Knowledge 

(TPACK) dan sekolah inklusi. 

b) Memberikan kontribusi khasanah pengetahuan dibidang pendidikan. 

c) Memberikan informasi tentang kamampuan Technological 

Pedagogical And Content Knowledge (TPACK) guru IPA di SMP 

Negeri 23 Surakarta. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

a) Bagi sekolah yang menjadi tempat penelitian, yaitu sebagai data untuk 

mengetahui kemampuan Technological Pedagogical And Content 

Knowledge (TPACK) guru IPA di SMP Negeri 23 Surakarta dan 

sebagai pertimbangan evaluasi untuk perbaikan sekolah. 

b) Bagi guru yang menjadi subjek penelitian dapat mengetahui hasil 

analisis mengetahui kemampuan Technological Pedagogical And 

ContentKnowledge (TPACK) dan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan evaluasi. 


