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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, guru sangat dituntut 

untuk meningkatkan profesionalismenya. Sebagai peletak dasar pendidikan bagi 

generasi muda di negeri ini, guru perlu mendapatkan perhatian dalam hal 

pembimbingan berbagai kompetensi yang meningkatkan  profesionalisme. Guru 

sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat 

dilakukan oleh seseorang yang antara lain memiliki kompetensi tertentu, yaitu 

kompetensi pedagogi (kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik), 

kompetensi kepribadian (kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, 

arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik), kompetensi sosial 

(kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien 

dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat 

sekitar), dan kompetensi profesional (kemampuan penguasaan materi pelajaran 

secara luas dan mendalam). Menurut Arends (2008) guru yang efektif paling tidak 

harus menguasai tiga hal, yaitu: 1) dasar pengetahuan yang luas untuk menangani 

subjek yang diajarkan, 2) perkembangan dan pembelajaran manusia dan 3) 

pedagogi.  

Guru sebagai ujung tombak dalam dunia pendidikan, dituntut untuk 

senantiasa tanggap dan peka terhadap berbagai pembaharuan yang terjadi di 

sekelilingnya. Tugas guru untuk senantiasa meningkatkan wawasan keilmuan dan 

meningkatkan kualitas pendidikannya, sehingga apa yang disampaikan oleh guru 

kepada siswa bukan hal yang kadaluwarsa. Dengan demikian, guru harus mampu 

mengikuti pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. 

Guru tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan Pedagogical Content 

Knowledge (PCK) namun juga mengaplikasikan teknologi dalam pembelajaran, 

sehingga teknologi, pedagogi dan konten telah menjadi satu bagian dalam 

program pendidikan guru untuk menyiapkan calon-calon guru yang menerapkan 

teknologi dalam proses pengajarannya.    
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Sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2008 yang menyebutkan beberapa tugas 

guru sebagai tenaga profesional yakni memahami materi, terampil dalam 

menggunakan media dan menguasai kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, 

dan profesional. Dalam menyiapkan guru yang profesional tentunya harus 

disiapkan sejak awal, yaitu ketika mereka masih menjadi mahasiswa (calon guru). 

Selama masih mengikuti perkuliahan, calon guru tentu dibekali pengetahuan 

tentang konten Biologi, pedagogi, dan teknologi. Ketiga jenis pengetahuan 

tersebut saling berinteraksi dan membentuk pengetahuan baru yang dikenal 

sebagai TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge (Mishra dan 

Koehler, 2006). Kerangka TPACK dari Mishra & Koehler (2006) merupakan 

pengembangan ide Shulman tentang PCK dengan menyertakan teknologi dalam 

pembelajaran. Shulman’s (1986, 1987) menyatakan bahwa seorang guru harus 

memiliki PCK yang kuat agar dapat menjadi guru terbaik yang dihasilkan dari 

pemberian pembelajaran terkait PCK selama menempuh  perkuliahan (“teachers 

needed strong PCK to be the best possible teachers has resulted in a range of 

studies into PCK in pre-service science teacher education”), maka untuk menjadi 

guru yang baik sebaiknya memiliki PCK yang kuat, dan guru yang baik dihasilkan 

dari pembelajaran selama ia menjadi calon guru.    

Ruang lingkup yang dipelajari dalam pedagogi yang merupakan unsur P 

dari TPACK seputar mengenal model, metode, strategi dan pendekatan 

pembelajaran atau sebatas hanya mempelajari bagaimana menciptakan 

pembelajaran yang efektif. Unsur C dari TPACK itu sendiri diperoleh melalui 

perkuliahan pada mata kuliah yang mendukung penguasaan konsep Biologi, salah 

satunya yaitu mata kuliah Fisiologi Hewan. Unsut T dari TPACK terkait teknologi 

yang dapat mendukung penyampaian konsep kepada siswa. Ketiga pengetahuan 

dasar ini (konten, pedagogi dan teknologi) diintegrasikan membentuk kerangka 

pengetahuan konten, pedagogi dan teknologi atau dalam Bahasa Inggris lebih 

dikenal dengan Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). Maka 

sebagai seorang calon guru Biologi, mahasiswa harus mampu menyusun 

perangkat pembelajaran yang mengandung kerangka TPACK. Selain itu, Muslim 

et al. (2012) berpendapat bahwa kerangka TPCK ini juga sejalan dengan tuntutan 

pembelajaran abad 21 dimana penguasaan TIK menjadi prasyarat bagi guru. 
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Untuk menghadapi pembelajaran di abad 21, setiap orang harus memiliki 

keterampilan berpikir kritis, pengetahuan dan kemampuan literasi digital, literasi 

informasi, literasi media dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, 

dapat dikatakan bahwa perangkat pembelajaran mencerminkan TPACK yang 

dimiliki oleh seorang calon guru (Harris dan Hofer, 2011). 

Beberapa permasalahan yang ditemui di lapangan menunjukkan bahwa guru 

profesional belum terbiasa memanfaatkan teknologi dalam pengajaran untuk 

menyampaikan konten Biologi. Padahal menurut hasil penelitian Pujiastuti (2012) 

hasil belajar siswa sebagai persiapan ujian nasional IPA dipengaruhi secara 

langsung dan signifikan oleh kompetensi profesional guru IPA. Hughes (2005) 

menyatakan bahwa seorang guru pemula memiliki sedikit ketertarikan dalam 

menerapkan teknologi dalam pembelajaran dibandingkan dengan guru yang telah 

memiliki kemampuan profesional. Pada kenyataannya saat ini justru generasi 

muda lebih peka terhadap perkembangan zaman dan mengenal teknologi dengan 

lebih baik. Hal ini memungkinkan calon-calon guru yang merupakan generasi 

muda dapat menerapkan teknologi dalam pengajaran konten Biologi secara lebih 

baik dengan harapan dapat meningkatkan motivasi belajar dan keaktifan siswa. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka teknologi penting untuk diintegrasikan 

dalam kegiatan pembelajaran serta merupakan keharusan untuk meningkatkan 

kemampuan TPACK calon guru dalam rangka menyiapkan kualitas guru 

profesional sesuai dengan tuntutan zaman.  

Kemampuan TPACK tidak hanya wajib dimiliki oleh guru yang sudah 

berpengalaman namun calon guru Biologi juga dituntut untuk memiliki 

kemampuan TPACK sebagai bekal untuk menjadi seorang guru yang kompeten. 

Tentunya calon guru yang masih minim pengalaman mengajar hanya memperoleh 

pengetahuan terkait konten Biologi, pedagogi dan teknologi dari perkuliahan. 

Calon guru Biologi harus mampu untuk belajar dan mengajar suatu konsep 

Biologi dengan menggunakan berbagai metode. Pengetahuan konten, pengetahuan 

pedagogi dan pengetahuan teknologi harus tercermin pada kemampuan seorang 

calon guru Bologi dalam menyiapkan pembelajaran. Dengan memiliki 

kemampuan TPACK diharapkan calon guru dapat mengimplementasikan strategi 

TPACK ketika akan mengajar baik saat program pengenalan lapangan (PPL) 
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maupun saat terjun langsung di dunia kerja. Implementasi strategi TPACK yang 

diterapkan berupa pemanfaatan media simulasi yang memiliki daya tarik 

tersendiri bagi siswa sehingga keaktifan belajar siswa meningkat dan juga mampu 

meningkatkan pemahaman konsep (Putriani, 2014).  

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa beberapa komponen kemampuan 

menyusun perangkat pembelajaran calon guru Biologi masih kurang baik dan 

perlu untuk ditingkatkan lagi. Komponen kemampuan menyusun perangkat 

pembelajaran tersebut adalah merencanakan kegiatan pembelajaran, 

mengorganisir materi ajar, membuat instrumen penilaian, dan memilih teknologi 

(Purwaningsih dan Yuliati, 2015). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

pendahuluan yang dilakukan dengan menganalisis perangkat pembelajaran yang 

dibuat oleh calon guru Biologi yang telah menempuh matakuliah Perencanaan 

Pembelajaran Biologi. Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa calon 

guru Biologi belum menggunakan teknologi secara maksimal. Pada umumnya, 

teknologi hanya digunakan pada kegiatan apersepsi dan penguatan, yang 

bermanfaat sebagai alat visualisasi materi Biologi. Tidak ada seorang pun calon 

guru yang menggunakan teknologi dalam seluruh aspek kegiatan belajar mengajar 

seperti dalam hal penilaian (Sholihah, et.al., 2015). Kurang optimalnya 

penggunaan teknologi dalam pembelajaran Biologi dikarenakan Technological 

Knowledge (TK) yang dimiliki calon guru Biologi masih kurang. Pengetahuan 

teknologi yang rendah mengakibatkan TPACK calon guru Biologi rendah. Hal ini 

dikarenakan TK adalah komponen pengetahuan yang memiliki pengaruh yang 

positif terhadap TPACK (Ching, dkk., 2011; Pamuk, dkk., 2013; Purwaningsih, 

2015). 

Pembentukan kemampuan TPACK calon guru Biologi yang akan dianalisis 

dalam penelitian ini terkait dengan materi Sistem Sirkulasi yang termasuk dalam 

konten mata kuliah Fisiologi Hewan. Mata kuliah Fisiologi Hewan sering 

dianggap sebagai mata kuliah yang sulit oleh mahasiswa Biologi. Konten dalam 

mata kuliah ini sangat kompleks dan tergolong abstrak sehingga diperlukan 

strategi yang tepat dalam mengajarkannya agar dapat lebih mudah dipahami 

siswa. Penelitian Ozgur (2013) mengemukakan bahwa selalu terjadi miskonsepsi 

pada materi sistem sirkulasi mulai dari kelas VII SMP hingga perguruan tinggi. 
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Oleh karena itu penting bagi calon guru untuk menguasai konsep sistem sirkulasi 

agar dapat menyiapkan bahan ajar bagi siswa dan menentukan strategi 

pembelajaran serta media yang tepat dalam menyampaikan bahan ajar tersebut 

sehingga lebih mudah dipahami siswa. Untuk itu seorang calon guru penting 

memiliki kemampuan TPACK agar dapat menyiapkan strategi pembelajaran yang 

tepat siswanya.  

Melihat pentingnya kompetensi dan pengetahuan konten, pedagogi dan 

teknologi seorang calon guru, serta sejauh ini belum ada data pasti atau gambaran 

secara jelas (bukti autentik) mengenai proses pembentukan kemampuan TPACK 

calon guru Biologi pada materi Sistem Sirkulasi bagaimana bentuk-bentuk 

pembekalan yang diberikan oleh institusi pada pengembangan kemampuan 

TPACK calon guru Biologi. Untuk itu penting dilakukan penelitian untuk 

mengetahui proses pembentukan kemampuan Technological Pedagogical Content 

Knowledge (TPACK) calon guru Biologi pada materi Sistem Sirkulasi.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dirumuskan permasalahan yaitu: 

“Bagaimana kemampuan TPACK  calon guru Biologi setelah diberi perkuliahan 

Fisiologi Hewan pada materi Sistem Sirkulasi dengan tambahan muatan pedagogi 

dan teknologi serta gabungan keduanya?” 

Agar penelitian ini lebih terarah maka rumusan masalah tersebut dirinci  

menjadi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kemampuan TPACK calon guru setelah diberi perkuliahan 

Fisiologi Hewan pada materi sistem sirkulasi yang ditambah unsur pedagogi? 

2. Bagaimanakah kemampuan TPACK calon guru setelah diberi perkuliahan 

Fisiologi Hewan pada materi sistem sirkulasi yang ditambah unsur teknologi? 

3. Bagaimanakah kemampuan TPACK calon guru setelah diberi perkuliahan 

Fisiologi Hewan pada materi sistem sirkulasi yang ditambah gabungan unsur 

pedagogi dan teknologi? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah maka permasalahan dibatasi sebagai berikut: 

1. Mata kuliah yang diteliti dalam penelitian ini hanya dibatasi pada mata kuliah 

Fisiologi Hewan khususnya materi Sistem Sirkulasi. 
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2. Calon guru Biologi yang diteliti dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

semester 4 program studi pendidikan Biologi fakultas keguruan dan ilmu 

pendidikan Universitas Galuh Ciamis yang mengontrak mata kuliah Fisiologi 

Hewan. 

3. Kemampuan TPACK yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri atas 7 

komponen yaitu: pengetahuan konten (CK), pengetahuan pedagogi (PK), 

pengetahuan teknologi (TK), pengetahuan konten pedagogi (PCK), 

pengetahuan konten teknologi (TCK), pengetahuan pedagogi teknologi (TPK) 

dan pengetahuan konten pedagogi teknologi (TPACK).    

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran 

kemampuan TPACK pada mahasiswa calon guru Biologi setelah diberi 

perkuliahan Fisiologi Hewan dengan tambahan muatan pedagogi dan teknologi 

serta gabungan keduanya materi Sistem Sirkulasi.   

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. memberikan gambaran sejauh mana kemampuan TPACK mahasiswa calon 

guru Biologi sebuah LPTK dalam rangka menyiapkan calon guru Biologi 

yang kompeten. 

2. memberikan masukan mahasiswa calon guru Biologi dalam penyusunan 

perangkat pembelajaran yang berbasis TPACK. 

3. sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pengembangan kurikulum 

program studi pendidikan Biologi  

4. menjadi sumber referensi bagi calon-calon peneliti khususnya yang meneliti 

pembentukan TPACK yang dapat meningkatkan kualitas dan mutu 

pembelajaran khususnya dalam dunia pendidikan. 

5. menjadi dasar bagi mahasiswa calon guru dalam menempuh program 

pengalaman lapangan (PPL).  

6. meningkatkan kualitas lulusan S1 kependidikan sehingga sesuai dengan 

tuntutan zaman. 

1.6 Struktur Organisasi Penulisan 

Karya tulis ini tersusun atas lima bab yang akan diuraikan sebagai berikut:  
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1) Bab I merupakan uraian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

penelitian, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penulisan karya 

tulis.  

2) Bab II berisi teori-teori relevan yang digunakan dalam penelitian yang terkait 

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK), model 

pembentukan calon guru Biologi, standar profesionalisme yang harus dimiliki 

calon guru Biologi dan analisis potensi materi Sistem Sirkulasi yang 

dikaitkan dengan TPACK.  

3) Bab III memberikan penjelasan secara terperinci mengenai metodologi 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun sub bab yang 

dijelaskan terdiri dari metode penelitian, desain penelitian, subjek  peneliltian, 

definisi operasional, teknik pengumpulan data, prosedur penelitian, instrumen 

penelitian, dan teknik analisis data.  

4) Bab IV mengemukakan temuan-temuan dalam penelitian dan 

pembahasannya, menyajikan dan menganalisis data yang diperoleh selama 

penelitian. Data yang diperoleh tersebut dianalisis secara statistik dan 

dibandingkan dengan kajian pustaka dan metode penelitian dari penelitian 

terdahulu yang relevan.  

5) Bab V berisi pemaparan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan 

penelitian, serta implikasi dan rekomendasi penulis sebagai bentuk 

pemaknaan terhadap hasil penelitian.  

Serta dilengkapi daftar pustaka di bagian akhir karya tulis yang menuliskan 

referensi-referensi yang dirujuk oleh penulis dalam penelitian maupun penulisan 

karya tulis ini.  


