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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

  

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai kemampuan 

TPACK calon guru setelah diberi perkuliahan Fisiologi Hewan dengan 

penambahan unsur Pedagogi, Teknologi dan gabungan keduanya diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Penambahan unsur pedagogi pada perkuliahan Fisiologi Hewan memberikan 

pengaruh pada enam komponen TPACK dalam kategori rendah dan sangat 

rendah, kecuali pada komponen TK berada pada kategori sedang.  

2. Penambahan unsur teknologi pada perkuliahan Fisiologi Hewan lebih efektif 

pada pembentukan TCK calon guru dibandingkan kemampuan lainnya.  

3. Penambahan unsur pedagogi dan teknologi dalam perkuliahan Fisiologi 

Hewan memberikan pengaruh yang rendah pada tujuh aspek yang diukur, , 

kecuali pada aspek TPACK yang termasuk ke dalam kategori sedang.  

4. Masing-masing desain pembelajaran yang diberikan tidak berpengaruh besar 

terhadap TPACK. Artinya, perlakuan yang telah diterima oleh calon guru, 

baik pembelajaran pedagogi, teknologi dan gabungan keduanya, belum 

efektif untuk membentuk seluruh kemampuan yang diharapkan. Namun 

berdasarkan hasil analisis triangulasi kemampuan TPACK, kemampuan 

menyusun RPP dan observasi simulasi mengajar ditemukan bahwa ternyata 

kemampuan TPACK berbanding lurus dengan kemampuan menyusun RPP 

dan kemampuan mengajar calon guru di kelas.  

5. Kemampuan TPACK calon guru masih perlu ditingkatkan pada beberapa 

aspek penguasaan konten, pedagogik dan teknologi khususnya 

menggabungkan ketiga pengetahuan ini secara terintegrasi.  

Pengembangan kemampuan TPACK memerlukan proses yang panjang untuk 

mendapatkan sumber keterampilan dan pengetahuan baru yang dibutuhkan untuk 

membentuk calon guru hingga menjadi guru yang profesional. 
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5.2 Implikasi 

 Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan dan acuan bagi pihak 

universitas dalam membekali calon guru dengan kemampuan TPACK. Selain itu, 

penelitian tentang TPACK ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi program 

studi di LPTK untuk memasukkan mata kuliah khusus TPACK mengingat 

pentingnya kemampuan TPACK untuk dimiliki setiap calon guru.  

 

5.3 Rekomendasi  

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, jumlah mahasiswa yang 

terlibat dalam setiap kelas penelitian berjumlah kurang dari 30 orang. Oleh karena 

itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan sampel calon guru yang lebih 

banyak. Selain itu, pemberian perlakuan dengan menambah unsur pedagogi dan 

teknologi pada perkuliana yang termasuk konten Biologi dengan waktu penelitian 

yang singkat menggunakan model POST PACK, menyebabkan perlakuan yang 

diberikan kurang mendukung pembentukan kemampuan TPACK karena 

kemampuan TPACK yang diharapkan tersebut tidak dapat terbentuk secara instan. 

Dengan demikian pada penelitian selanjutnya alangkah lebih baik jika  model 

pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan lebih mendukung terhadap 

penguasaan konsep misalnya menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 

5E serta perlu dilakukan penelitian secara kontinu.  

 

 

 

 


