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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Guru sebagai pengajar dan pendidik merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Dalam proses belajar mengajar guru 

mempunyai tugas untuk membimbing, memotivasi dan memberikan fasilitas belajar 

bagi peserta didik agar tercapainya tujuan pembelajaran. Guru juga mempunyai 

tanggung jawab untuk membantu proses tumbuh kembang anak ke hal positif. Menurut 

Nurhayati (2006) guru biologi yang berkualitas selalu menunjukkan sikap dan perilaku 

positif berupa aktif, kreatif, imajinatif, produktif, inovatif, dan progresif dalam 

melakukan proses pembelajaran. 

Dalam proses belajar mengajar, guru tidak hanya menyampaikan ilmu 

pengetahuan berupa konten materi saja tetapi juga melalui kegiatan pedagogi yang 

benar dan baik. Guru yang berkompeten mampu menciptakan lingkungan belajar yang 

efektif dan dapat mengelola kelas dengan baik sehingga peserta didik berada pada 

lingkungan yang optimal. Guru berada pada tingkatan tertinggi dalam sistem 

pendidikan nasional, guru bertugas dalam melaksanakan tugas profesionalnya seperti 

mengajar dan membimbing peserta didik, memberikan penilaian, mempersiapkan 

administrasi pembelajaran dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembelajaran 

(Lion, 2015).  

Ada beberapa fakta yang ditemukan di sekolah yaitu guru hanya peduli pada isi 

materi pelajaran saja, seringkali guru kurang memberikan stimulus atau memberikan 

alasan kepada peserta didik mengapa materi tersebut perlu dipelajari. Selain itu, konsep 

yang sudah dipelajari peserta didik juga kurang digunakan oleh guru sebagai jembatan 

agar dapat memahami konsep yang dipelajari selanjutnya, sehingga peserta didik 

berpikir bahwa semua yang dipelajarinya merupakan hal yang baru dan terpisah dari 

konsep yang selama ini sudah dimilikinya (Widodo, Sumarno, Nurjhani & Riandi, 

2007). 

Ketika seorang guru sedang mengajar maka ia akan merepresentasikan 

pengetahuan konten dan pedagogi yang disebut Pedagogical Content Knowledge
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(PCK) (Shulman,1987). Perpaduan Pedagogical Knowledge dan Content Knowledge 

diperlukan saat mengajar untuk menciptakan pembelajaran yang bermanfaat bagi 

peserta didik. Terdapat dua bagian besar yang membentuk PCK yaitu Content 

Knowledge (CK) dan Pedagogical Knowledge (PK). Content Knowledge (CK) 

meliputi pengetahuan konsep, ide, teori, metode pembuktian dan kerangka berpikir. 

Sedangkan Pedagogical Knowledge (PK) berkaitan dengan proses mengajar yaitu 

meliputi pengetahuan tentang tugas, manajemen kelas dan perencanaan pembelajaran. 

Hasil penelitian Anwar et al., (2016) menunjukkan bahwa kemampuan Pedagogical 

Content Knowledge (PCK) calon guru biologi yang mengikuti program pendidikan 

guru mengalami peningkatan secara bertahap dari waktu ke waktu, mulai dari pra 

menjadi growing Pedagogical Content Knowledge (PCK). Dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa perkembangan Pedagogical Content Knowledge (PCK) calon guru 

bersifat kontinu dan bertahap sesuai proses pada tiap tahapan. Ini membuktikan bahwa 

PCK dapat meningkat seiring waktu berjalan jika diberi pelatihan. 

Ketika pembelajaran guru tidak hanya menyampaikan konten dan pedagogi saja 

tetapi guru juga dituntun untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. 

Teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan saat ini, pembelajaran telah bergeser 

dari pembelajaran tradisional menuju pembelajaran berbasis perkembangan teknologi. 

Perubahan ini berpengaruh juga pada tingkat pendidikan termasuk pembelajaran dan 

kurikulum. Guru hendaknya melakukan pembaharuan dalam upaya mengembangkan 

proses belajar peserta didik dengan memanfaatkan seluruh kemampuan dan potensi 

teknologi. Oleh karena itu pendidikan perlu menyiapkan sumber daya manusia yang 

memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi untuk 

meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi tenaga pengajar (Munir, 2008). 

Era digital berkembang sangat cepat dan memasuki sekolah. Peserta didik mulai 

terbiasa dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan 

sehari-harinya, untuk itu guru diharapkan mulai menerapkan teknologi dalam 

pembelajarannya. Adanya teknologi mempermudah guru untuk memberikan 

pembelajaran dan peserta didik akan paham dengan penjelasan guru. Teknologi juga 

salah satu proses untuk menjadikan manusia terdidik di era digital, karena itu muncul 
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sebuah kerangka teoretis dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh 

guru yaitu Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK). 

Guru membutuhkan pengetahuan TPACK untuk mengintegrasikan teknologi ke 

dalam proses belajar materi tertentu. Guru harus memiliki pemahaman yang intuisi 

terhadap interaksi kompleks antara tiga komponen dasar pengetahuan, yaitu 

Pedagogical Knowledge (PK), Content Knowledge (CK) dan Technological 

Knowledge (TK), dengan mengajarkan konsep tertentu menggunakan metode pedagogi 

dan teknologi yang sesuai diharapkan akan menjadi sesuatu proses pembelajaran yang 

utuh (Schmidt et al., 2009). TPACK merupakan pengembangan dari PCK. TPACK 

sebuah kerangka untuk mengintegrasikan teknologi dalam mengajar (Koehler, Mishra, 

Ackaoglu, & Rosenberg, 2013). TPACK dibagi dalam tujuh komponen Pedagogical 

knowledge (PK), Content Knowledge (CK),  Technological Knowledge (TK), 

Pedagogical Content Knowledge (PCK), Technological Pedagogical Knowledge 

(TPK), Technological Content Knowledge (TCK), dan Technological Pedagogical and 

Content Knowledge (TPACK) (Mishra & Koehler, 2006). 

Kerangka Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) 

berfungsi sebagai teori dan konsep untuk peneliti dalam mengukur kesiapan guru dan 

calon guru dalam mengajar secara efektif dengan teknologi. Guru seharusnya menjadi 

perancang kurikulum mengingat guru menghadapi tantangan dalam pergeseran 

perubahan teknologi. Pengembangan TPACK seharusnya dimulai dengan berbagai 

teknologi sederhana kemudian berangsur kepada teknologi yang lebih canggih.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sholihah, Yuliati & Wartono (2016) 

menunjukkan rendahnya hasil pre-test TPACK dan kemampuan menyusun perangkat 

pembelajaran calon guru. Penelitian lainnya yang dilakukan Lestari (2015) dengan 

menggunakan instrument TPACK yang telah diisi oleh guru, memperoleh hasil bahwa 

kemampuan guru biologi SMA dalam merencanakan pembelajaran system saraf 

berdasarkan TPACK termasuk kedalam tingkat persepsi.  

Pada umumnya pembelajaran selalu menerapkan aspek pedagogi dan konten, 

seiring perkembangan zaman maka faktor teknologi menjadi pelengkap bagi guru 

dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Guru harus memiliki pemahaman 
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yang intuisi terhadap tiga komponen dasar pengetahuan TPACK, yaitu PK,CK dan TK. 

Perkembangan zaman di abad ke 21 guru harus dapat memanfaatkan teknologi dalam 

proses pembelajaran. TPACK adalah pengetahuan yang dibutuhkan oleh guru untuk 

mengintegrasikan teknologi ke dalam pengajaran materi tertentu, menjadi suatu paket 

yang utuh (Schmidt et al., 2009). Hasil penelitian Koh, Chai & Lim (2016) 

mengungkapkan bahwa pengembangan kemampuan TPACK guru memiliki dampak 

yang positif dalam penggunaan teknologi untuk membantu pelaksanaan proses belajar 

mengajar di abad 21. 

Perkembangan zaman abad ke 21 ini berfokus pada pengembangan dan 

penguasaan kemampuan teknologi dalam meningkatkan kompetensi abad 21. Jika 

penguasaan teknologi semakin maju tentunya guru bisa menerapkannya dalam proses 

pembelajaran dengan harapan dapat meningkatkan mutu dari pendidikan. Adanya 

pengembangan kemampuan TPACK mampu membuat guru beradaptasi dengan 

perkembangan zaman adad 21. Sebagai guru yang profesional sudah selayaknya dapat 

mengembangkan kompetensi dirinya terutama dalam dunia pendidikan (Zubaidah, 

2016). 

Tujuan utama dari pembelajaran abad 21 adalah membangun kemampuan belajar 

individu dan mendukung perkembangan mereka menjadi aktif, peserta didik yang 

mandiri. Peran guru sangat dibutuhkan untuk melatih semua kompetensi abad 21. Guru 

memberikan bimbingan untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan 

keterampilan dan menawarkan berbagai dukungan yang membantu peserta didik 

mencapai tujuan belajar mereka. Guru mendorong peserta didik untuk berinteraksi 

dengan pengetahuan untuk memahami, mengkritisi, memecahkan masalah, mendesain, 

membuat, mengubahnya dan mengambil keputusan. Guru perlu memperkuat 

keterampilan mengidentifikasi, keingintahuan intelektual peserta didik, memecahkan 

masalah, dan kemampuan mereka untuk membangun pengetahuan baru dengan orang 

lain. Guru di abad 21 tidak hanya mahir dalam setiap topik pembelajaran, namun guru 

harus dapat menjadi ahli dalam mencari tahu bersama-sama dengan peserta didik, tahu 

bagaimana melakukan sesuatu, dan tahu bagaimana cara mengetahui sesuatu atau 

bagaimana menggunakan sesuatu untuk melakukan hal yang baru. 
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Peran penting seorang guru abad 21 adalah sebagai panutan untuk kepercayaan, 

keterbukaan, ketekunan dan komitmen bagi peserta didiknya dalam menghadapi 

pembelajaran di abad 21. Pembelajaran harus dapat membantu seseorang untuk dapat 

memiliki kemampuan berpikir, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk 

mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan mengembangkan keterampilan 

tertentu sesuai dengan kebutuhan. US-based Partnership for 21st Century Skills (P21), 

mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan di abad ke-21 yaitu “The 4Cs”- 

communication, collaboration, critical thinking and problem solving, and creativity 

and innovation. Kompetensi tersebut penting diajarkan pada peserta didik dalam 

konteks bidang studi inti dan tema abad 21. Sebaik apapun kurikulum dan sistem 

pendidikan yang ada, tanpa didukung mutu pendidik yang berkualitas dan memenuhi 

syarat maka semuanya sia-sia. Keberadaan guru bahkan tidak tergantikan oleh 

siapapun atau apapun sekalipun dengan teknologi canggih. Multimedia dan teknologi, 

sarana prasarana hanyalah media atau alat yang hanya digunakan sebagai rekan dalam 

proses pembelajaran (Zubaidah, 2016). 

Oleh karena itu, pendidik dan tenaga kependidikan perlu memiliki kualifikasi 

yang diprasyaratkan, kompetensi yang terstandar serta mampu mendukung dan 

menyelenggarakan pendidikan secara professional. Salah satu upayanya meningkatkan 

profesional guru dengan menerapkan lesson study. Lesson study adalah kegiatan yang 

dapat mendorong terbentuknya sebuah komunitas belajar yang secara konsisten 

melakukan perbaikan diri. Lesson study juga upaya untuk mewujudkan tercapainya 

kemampuan TPACK guru dalam menghadapi tuntutan abad 21. Lesson study 

dipandang mampu dalam mewujudkan kompetensi guru karena terdapat proses-proses 

perbaikan kompetensi guru di bidang pedagogi. Langkah-langkah perkembangan 

TPACK guru melalui lesson study yaitu mengintegrasikan komponen-komponen 

TPACK pada setiap tahapan lesson study, yaitu: (1) tahap perencanaan (plan), (2) tahap 

pelaksanaan (do), (3) refleksi (see). 

Plan yaitu kegiatan untuk menyusun rancangan pembelajaran. Do yaitu kegiatan 

untuk mengimplementasikan rancangan yang sudah dibuat saat tahap plan dan yang 

terakhir tahap see merupakan kegiatan untuk merefleksikan proses pembelajaran yang 
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telah berlangsung. Refleksi bagian terpenting untuk menganalisis apakah rencana yang 

sudah dibuat ada tahap plan sudah terlaksana atau belum. Dalam kegiatan lesson study 

bukan hanya guru saja yang dapat mengambil manfaat, tetapi juga untuk observer yang 

hadir pada saat proses pembelajaran. Dengan mengamati kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan seorang guru, observer dituntut untuk merefleksikan pembelajaran yang 

dilaksanakan serta memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran 

(Widodo, Sumarno, Nurjhani & Riandi, 2007).  

Lesson study dapat dijadikan alternatif dalam memecahkan permasalahan 

profesionalisme guru terutama fungsi dan peran dalam melaksanakan proses 

pembelajaran (Riandi, 2015). Lewis (2002) menyatakan lesson study tidak hanya 

memberikan pengetahuan keprofesionalan guru, tetapi juga terhadap peningkatan 

sistem pendidikan yang lebih luas. Menurut penelitian Trisnayanti, Sadia & Suma 

(2014) terdapat pengaruh yang signifikan pelaksanaan diklat berbasis lesson study 

terhadap peningkatan kompetensi pedagogi guru sains. Lesson study salah satu upaya 

untuk profesionalisme guru agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga 

pelaksanaannya perlu dilaksanakan terus menerus serta dikembangkan di berbagai 

sekolah (Chotimah, 2015). 

Lesson study terdiri dari dua tipe yaitu Lesson Study Berbasis Sekolah (LSBS) 

dan lesson study berbasis Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Lesson study 

berbasis sekolah hanya melibatkan warga sekolah, dalam pelaksanaan dimungkinkan 

untuk melibatkan pihak luar sekolah, contohnya para ahli dari universitas. Lesson study 

berbasis MGMP pada dasarnya memiliki kesamaan dengan LSBS. Perbedaannya 

hanya anggota komunitas yang datang dari berbagai sekolah dengan spesialisasi yang 

sama (Hendayana, 2007) 

Keunggulan lesson study yang didapatkan oleh guru yaitu: (1) mengurangi 

keterasingan guru dari komunitasnya dalam perencanaan dan pelaksanaan dan 

perbaikan pembelajaran, (2) membantu guru untuk dapat mengobservasi dan 

mengkritisi pembelajarannya, (3) memperdalam pengetahuan guru tentang materi 

pelajaran dan kurikulum, (4) meningkatkan kolaborasi antar sesama guru dalam 

pembelajaran, (5) meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan mutu guru agar 
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meningkatkan mutu lulusan, (6) mempermudah guru untuk berkonsultasi kepada pakar 

tentang kesulitan materi pelajaran, (7) memperbaiki praktik pembelajaran di kelas 

(Daryanto & Karim, 2016). 

Penggunaan lesson study menciptakan inquiry lebih kolaboratif di antara calon 

guru maupun guru serta memberikan informasi atas dasar pengalaman tentang pilihan 

bagaimana menciptakan peningkatan pembelajaran untuk peserta didik (Munthe, 

Bjuland & Helgevold, 2016). Kajian tentang lesson study mengajarkan tentang upaya 

untuk meningkatkan pembelajaran baik melalui pengalaman sendiri maupun 

pengalaman dari guru lain dalam mengajar. Berdasarkan masalah di atas, maka 

dilakukan penelitian tentang Perkembangan Technological Pedagogical and Content 

Knowledge (TPACK) Guru Biologi dalam Menghadapi Tuntutan Abad 21 melalui 

Lesson Study. 

  

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan  latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana Perkembangan Technological Pedagogical and 

Content Knowledge (TPACK) Guru Biologi dalam Menghadapi Tuntutan Abad 21 

melalui Lesson Study ?” 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian yang dapat dikembangkan dari rumusan masalah diatas 

antara lain: 

1. Bagaimana perkembangan TPACK guru biologi dalam menghadapi tuntutan abad 

21 melalui lesson study? 

2. Bagaimana peningkatan kompetensi abad 21 peserta didik selama kegiatan lesson 

study? 
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1.4 Batasan Masalah 

Untuk memudahkan penelitian ini maka perlu adanya batasan masalah yang   

meliputi: 

1. Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) 

Untuk menilai kemampuan TPACK guru dalam menghadapi tuntutan abad 21 

dengan menggunakan instrumen Content Representation+Technology dan 

Pedagogical and Professional experience Repertoires (PaP-eRs). 

2. Kompetensi Abad 21 

Pada penelitian ini peneliti mengukur kompetensi peserta didik abad 21 meliputi 

creativity, critical thinking and problem solving, communication and 

collaboration. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian secara umum ialah mendeskripsikan Perkembangan 

Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) Guru Biologi dalam 

Menghadapi Tuntutan Abad 21 melalui Lesson study. Tujuan penelitian ini dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan perkembangan TPACK guru biologi dalam menghadapi tuntutan 

abad 21 melalui kegiatan lesson study. 

2. Mendeskripsikan peningkatan kompetensi abad 21 peserta didik selama kegiatan 

lesson study. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut ini: 

1. Bagi Peserta didik  

Dari penelitian ini diharapkan kegiatan pembelajaran di kelas lebih berkembang 

dan bermakna dengan menerapkan teknologi di dalam pembelajaran. 

2. Bagi Guru 

Dari penelitian ini dapat memberikan gambaran dan masukan untuk guru dalam 

melakukan refleksi diri sebagai pengembangan profesionalisme dan diharapkan 
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dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran yang efektif di kelas dengan mengintegrasikan teknologi dalam 

komponen konten dan pedagogi terhadap tuntutan abad 21. 

3. Bagi Peneliti 

Sebagai referensi untuk mengembangkan kemampuan TPACK guru dengan 

berbagai inovasi. 

 

1.7 Struktur Organisasi Tesis 

Penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bagian yaitu pendahuluan, Tinjauan 

Pustaka, Metodologi Penelitian, Hasil dan Pembahasan, serta Kesimpulan dan 

Rekomendasi. Bagian Pendahuluan menyajikan kerangka berpikir mengenai 

pentingnya penelitian dilakukan, rumusan masalah yang diuraikan menjadi 

beberapa pertanyaan penelitian, tujuan dilakukan penelitian dan manfaat penelitian. 

Bagian Tinjauan Pustaka berisi landasan-landasan teoritis yang digunakan untuk 

membahas topik yang dikaji dalam penelitian. Bagian Metodologi Penelitian terdiri 

dari desain penelitian, subjek penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan 

data, instrumen penelitian, alur penelitian dan prosedur penelitian. Bagian Hasil 

dan Pembahasan memaparkan hasil dan pembahasan yang diperoleh dari proses 

penelitian. Bagian Kesimpulan dan Rekomendasi berisi kesimpulan dari hasil 

penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis. Kendala yang 

dihadapi dalam penelitian dan keterbatasan penelitian dijabarkan untuk 

memberikan rekomendasi.  

 

  


