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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam proses pendidikan, kurikulum memainkan peran yang sangat 

penting dalam menentukan jenis dan kualitas pengetahuan dan pengalaman yang 

memungkinkan seseorang mencapai kehidupan dan penghidupan yang lebih baik 

serta mewujudkan generasi yang handal, kreatif, inovasi dan menjadi pribadi yang 

bertanggungjawab (Muzamiroh, 2013: 110). Oleh karena itu, kurikulum harus 

selalu disusun dan disempurnakan sesuai perubahan lingkungan, tuntutan 

kebutuhan, serta tantangan yang selalu berubah sesuai perkembangan zaman 

(Hidayat, 2015: 122; Muzamiroh, 2013: 110, 126).  

Penyebab terjadinya perubahan kurikulum di Indonesia dewasa ini 

diantaranya adalah karena: (1) ilmu pengetahuan yang senantiasa berubah-ubah. 

Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan manusia yang selalu berubah juga pengaruh 

dari luar, dimana secara menyeluruh kurikulum itu tidak berdiri sendiri, tetapi 

dipengaruhi oleh ekonomi, politik, dan kebudayaan. Sehingga dengan adanya 

perubahan kurikulum itu, pada gilirannya berdampak pada kemajuan bangsa dan 

negara (Muzamiroh, 2013: 78 – 79); dan (2) di abad 21 saat ini, paradigma belajar 

telah berubah dari paradigma teaching menjadi paradigma learning, dimana siswa 

menjadi pusat dalam proses pembelajaran dan guru tidak lagi menjadi satu-

satunya sumber belajar, dan peranannya telah bergeser sebagai fasilitator belajar 

(Hidayat, 2015: 122). 
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Abad ke 21 ditandai dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi dalam 

segala bidang kehidupan, termasuk ke dalam proses pembelajaran. Ciri utama 

pembelajaran di abad ke-21 adalah: (1) informasi yang tersedia dimana saja dan 

dapat diakses kapan saja; (2) komputasi yang semakin cepat; (3) otomasi yang 

menggantikan pekerjaan – pekerjaan rutin; dan (4) komunikasi yang dapat 

dilakukan dari mana saja dan kapan saja (Hidayat, 2015: 122; Widjaya, Sudjimat 

& Nyoto, 2016: 264). Di abad ke 21 saat ini, pendidikan menjadi semakin penting 

untuk menjamin peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, 

keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi, serta dapat bekerja, 

dan bertahan dengan menggunakan keterampilan untuk hidup (life skills) 

(Widjaya, Sudjimat & Nyoto, 2016: 268; Muzamiroh, 2013: 115). Kompetensi 

untuk kemampuan berfikir secara kritis, memecahkan masalah serta berkolaborasi 

menjadi kompetensi yang harus di miliki oleh peserta didik karena abad ke 21 

merupakan abad pengetahuan, dimana informasi dan teknologi banyak tersebar 

dan beredar dan semakin banyaknya Ilmu Pengetahuan yang tersebar sehingga 

sinergi diantaranya menjadi semakin cepat dan maju (Karim & Daryanto, 2017: 1). 

Lebih lanjut, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Litbang Kemdikbud) (dalam Karim & Daryanto, 2017: 2) 

menekankan bahwa pendidikan di era abad 21 peserta didik mampu menari tahu 

dari berbagai sumber, merumuskan masalah, berpikir kritis serta berkerjasama 

dalam suatu kelompok dalam menyelesaikan suatu masalah. 

Pergeseran ciri maupun model pembelajaran dalam perkembangan 

kehidupan dan ilmu pengetahuan abad ke-21 seperti yang dijabarkan di atas lah 

yang diantisipasi pada Kurikulum 2013 dengan mengadopsinya ke dalam model 
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pembelajaran yang akan dijadikan rujukan dalam kurikulum baru. Model 

pembelajaran akan mengalami pergeseran untuk mencapai visi pendidikan abad 

21 yang dijabarkan oleh UNESCO (dalam Hidayat, 2015: 122 – 123) serta 

rumusan pembelajaran abad 21 oleh Kemdikbud (dalam Widjaya, Sudjimat & 

Nyoto, 2016: 267), antara lain: (1) learning to think: pembelajaran diarahkan 

untuk mendorong peserta didik mencari tahu (bukan diberi tahu) dari berbagai 

sumber observasi, berorientasi pada pengetahuan logis dan rasional; (2) learning 

to do: pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah (menanya), 

bukan hanya menyelesaikan masalah (menjawab); (3) learning to be: belajar 

menjadi diri sendiri, berorientasi pada pembentukan karakter dan pembelajaran 

diarahkan untuk melatih berpikir analitis (pengambilan keputusan), bukan berpikir 

mekanistis (rutin); dan (4) learning to live together: belajar hidup bersama, 

berorientasi untuk bersikap toleran dan pembelajaran menekankan pentingnya 

kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. 

Jika dipahami dan dicermati keempat pilar tersebut mewajibkan guru 

untuk kreatif, bekerja secara tekun serta mampu dan mau meningkatkan kualitas 

dan kemampuannya sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang guru harus 

berperan lebih aktif dan kreatif di bandingkan peserta didik. Karim & Daryanto 

(2017: 7–8) juga menyebutkan bahwa guru memiliki hubungan aktivitas 

pembelajaran dengan administrasi pendidikan, yaitu guru berperan sebagai 

pengambil inisiatif, pengarah, dan penilai pendidikan.  Di pandang dari sisi lain, 

segi diri pribadinya guru berperan sebagai orang tua di sekolah untuk wakil orang 

tua peserta didik. Dari sudut psikologi, guru memiliki peran sebagai pakar 
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psikologi pendidikan yang mampu mengamalkan serta melaksanakan tugasnya 

sebagai pendidik di sekolah. 

Pergeseran model pembelajaran tersebut menghasilkan tema 

pengembangan Kurikulum 2013 yaitu menghasilkan insan Indonesia yang 

produktif, kreatif, inovatif dan afektif melalui penguatan sikap (tahu mengapa), 

keterampilan (tahu bagaimana) dan pengetahuan (tahu apa) yang terintegrasi. 

Faktor-faktor yang menentukan dan mendukung keberhasilan implementasi 

kurikulum dalam meningkatkan pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik 

sebagai lulusan kompeten salah satunya adalah kesesuaian kompetensi Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan dengan kurikulum dan buku teks (Hidayat, 2015: 121 – 

122; 156). Guru merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi 

kurikulum karena bagaimanapun bagus dan idealnya suatu kurikulum tanpa 

diimbangi dengan kematangan tentang pemahaman guru mengenai kurikulum itu 

sendiri dan ditunjang oleh kemampuan guru untuk mengimplentasikannya, maka 

kurikulum itu tidak akan bermakna sebagai suatu instrumental input dalam 

pencapaian tujuan pendidikan (Hidayat, 2015: 157; Muzamiroh, 2013: 58, 72). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran guru adalah sebagai posisi 

kunci dalam keberhasilan mengimplementasikan kurikulum karena bagi guru 

kurikulum adalah alat pedoman dalam melaksanakan program pembelajaran 

dalam rangka mencapai tujuan pendidikan atau tujuan sekolah dimana guru itu 

mengajar. Dengan demikian guru selalu dituntut untuk meningkatkan 

kompetensinya sesuai dengan perkembangan kurikulum, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan masyarakat.  
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Kompetensi yang dimaksud adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru 

atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi ini meliputi: 

(1) kompetensi pedagogik: kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik; (2) 

kompetensi kepribadian: kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, 

arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik; (3) kompetensi 

profesional: kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam; 

dan (4) 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 (Undang – Undang Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 10). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mendukung 

keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 dalam rangka menghadapi 

pembelajaran di abad 21, guru harus memiliki kemampuan untuk merancang 

rencana pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan kondisi kelas, 

melaksanakannya ke dalam proses pembelajaran dan mampu mengevaluasi 

keterlaksanaan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Lebih lanjut guru juga 

harus mampu menguasai integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar. 

Kemampuan pedagogi guru dan penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi sebagai alat instruksional merupakan faktor yang membantu guru dan 

sekolah untuk memenuhi tantangan dalam mempersiapkan siswa dengan 

meningkatkan keterampilan yang diperlukan pada abad ke-21. Penelitian Schoen 

& Fusarelli (dalam Ariani, 2015: 82). Dalam abad ke 21 guru diwajibkan 

memiliki keterampilan yang dibagi menjadi 5 kategori, yaitu 1) mampu 
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memfasilitasi dan menginspirasi dalam proses belajar dan mengembangkan 

kreatifitas peserta didik, 2) mengembangkan dan merancang pengalaman belajar 

dalam era digital saat ini, 3) menjadi model di era digital dan cara bekajar, 4) 

menjadi dan mendorong tanggung jawab peserta didik dalam era digital, 5) 

berpartisipasi dalam mengembangkan dan kepemimpinan yang professional 

(Karim & Daryanto, 2017 : 3 – 6). Selaras dengan pernyataan tersebut, Keengwee, 

Onchwari dan Onchwari (dalam Ariani, 2015: 81) menyatakan bahwa guru di 

semua disiplin ilmu harus belajar bagaimana untuk merancang dan 

mengembangkan teknologi yang dapat menumbuhkan keberhasilan siswa dalam 

lingkungan belajar yang modern saat ini.  

Salah satu cara yang paling penting untuk memberikan dukungan terhadap 

penggunaan teknologi dalam pembelajaran adalah dengan menggunakan kerangka 

pikiran dalam mengintegrasikan masalah kompleks dari pengetahuan konten, 

pedagogi, teknologi dan berbagai bentuk unsur–unsur yang menunjang 

pembelajaran di dalam kelas yang di kenal dengan Technological Pedagogical 

Content Knowledge (TPACK). TPACK adalah kerangka pengetahuan yang 

merupakan hubungan antara tiga pengetahuan harus dikuasai oleh guru, yaitu 

pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogik dan pengetahuan konten (materi), 

agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan efektif dan inovatif. TPACK juga 

dianggap sebagai kerangka kerja berpotensi yang dapat memberikan arah baru 

bagi guru dalam memecahkan masalah terkait dengan mengintegrasikan TIK ke 

dalam kegiatan belajar mengajar di ruang kelas (Koehler & Mishra, 2009: 60). 

Selain penjabaran tiga kajian pengetahuan diatas, TPACK dapat diuraikan 

sebagai berikut. (1) PCK yaitu Pedagogical Content Knowledge pengajaran yang 
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efektif, dimana konten yang berbeda akan cocok dengan metode mengajar yang 

berbeda pula, (2) TCK yaitu Technological Content Knowledge hubungan timbal 

balik antara teknologi dan materi yang sedang di ajarkan. Teknologi berdampak 

pada kegiatan pembelajaran yang sedang dilakukan, seperti penggunaan power 

point, (3) TPK yaitu Technological Pedagogical Knowledge hubungan timbal 

balik antara teknologi dan pedagogi. Pemilihan teknologi yang sesuai dengan 

pedagogik, pendekatan pedagogis, dan penerapan teknologi baru di dalam ruang 

kelas (Koehler, Mishra, Ackaoglu & Rosenberg, 2013: 4). 

TPACK memiliki dampak bagi guru, dapat dilihat bahwa antara teknologi, 

pedagogik, dan konten berhubungan satu dengan yang lainnya. Guru menghadapi 

tantangan yang cukup besar dalam perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. 

Tidak hanya teknologi, pedagogik, materi pelajaran dan konten juga mengalami 

perkembangan. Dan sudah seharusnya guru menjadi aktif dalam desainer 

kurikulum (Koehler, Mishra, Ackaoglu & Rosenberg, 2013: 6). 

Pada tahun 2016 mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar (Prodi PGSD) yang diterima berjumlah 310. Data tersebut didapat dari 

panitia PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru). Bagi mahasiswa yang telah diterima 

wajib mengetahui aturan berkenaan dengan penilaian atau yang sering dikenal 

dengan sebutan IPS (Indeks Prestasi Semester), Keputusan Rektor Univesitas 

Muhammadiyah Malang Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Peraturan Akademik 

Pasal 19 ayat 3 yang menjelaskan bahwa IPS < 2,75 memiliki beban maksimum 

18 SKS, IPS 2,76 ≤ IPS < 3,49 memiliki beban maksimum 22 SKS, dan 

IPS ≥ 3,50 memiliki beban maksimum 24 SKS. Hal tersebut berlaku di Prodi 



8 

 

 

PGSD, mahasiswa baru atau mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan di 

Prodi PGSD harus mampu bersaing mendapatakan IPS secara maksimal. 

Visi misi Prodi PGSD adalah pada tahun 2030 menjadi program studi 

unggul dan profesional dibidang IPTEKS keSDan berdasarkan nilai – nilai islam. 

Sedangkan misi Prodi PGSD yaitu untuk: (1) menyelenggarakan pendidikan dan 

pembelajaran yang bermutu dibidang IPTEKS keSDan untuk menghasilkan 

pendidik yang profesional dan islami; (2) menyelenggarakan penelitian dibidang 

IPTEKS keSDan yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat; (3) 

menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang IPTEKS keSDan 

untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, kreatif dan sejahtera; (4) 

menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan 

keilmuan dibidang pendidikan keSDan; (5) menyelenggarakan tata kelola 

kelembagaan secara efektif dan efisien untuk menunjang mutu program studi. 

Untuk mencapai hal tersebut, maka penyelenggaraan pembelajaran program studi 

PGSD didukung oleh sumber daya manusia yang baik dan mumpuni, serta 

mahasiswa diberikan fasilitas pendukung dan juga pelatihan – pelatihan yang 

optimal.  

Lalu apakah dengan pemberian fasilitas – fasilitas tersebut mahasiswa 

lulusan program studi PGSD benar – benar telah siap untuk menjadi guru? 

Apakah tujuan untuk membentuk guru profesioanl sepenuhnya dapat terwujud? 

Hal ini patut dicermati mengingat lulusan PGSD nantinya akan berkecimpung dan 

turut aktif dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di SD. Sehingga 

mahasiswa sebagai calon guru dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan 

dasar mengajar, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan 
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komunikasi yang semakin pesat, sebelum menjadi tenaga pendidik. Berdasarkan 

hal tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Perbedaan 

Profil Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2016 Unversitas 

Muhammadiyah Malang” 

Latar belakang diatas didukung pula dengan penelitian yang relevan 

terkait  profil TPACK, antara lain penelitian dari Iftitah (2017) dengan judul 

“Profil Technological, Pedagogical, Content Knowlegde (TPACK) Guru Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)”. 

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian milik Iftitah (2017) yaitu 

ingin mengetahui profil TPACK. Namun dalam penelitiannya Iftitah (2017) ingin 

mengetahui profil TPACK pada jenjang SMP, sedangkan pada penelitian ini 

peneliti menggunakan jenjang SD.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah:  

1. Apakah ada perbedaan yang signifikan dalam mengintegrasikan 

TPACK antara kelompok mahasiswa menurut kelas yang berbeda ? 

2. Apakah ada perbedaan yang signifikan dalam mengintegrasikan 

TPACK antara kelompok mahasiswa pria dan wanita ? 

3. Apakah ada perbedaan yang signifikan dalam mengintegrasikan 

TPACK antara kelompok mahasiswa IPK dengan rentang yang 

berbeda?  
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4. Apakah ada perbedaan yang signifikan dalam mengintegrasikan 

TPACK antara kelompok mahasiswa tingkat penggunaan teknologi 

yang berbeda ? 

5. Apakah ada perbedaan yang signifikan dalam mengintegrasikan 

TPACK antara kelompok mahasiswa pendidikan terakhir yang 

berbeda? 

6. Apakah ada perbedaan yang signifikan dalam mengintegrasikan 

TPACK antara kelompok mahasiswa alasan memilih jurusan PGSD 

mahasiswa angkatan 2016 Universitas Muhammadiyah Malang?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian secara umum yaitu : 

1.  Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan dalam mengintegrasikan 

TPACK antara kelompok mahasiswa menurut kelas yang berbeda. 

2.  Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan dalam mengintegrasikan 

TPACK antara kelompok mahasiswa pria dan wanita 

3.  Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan dalam mengintegrasikan 

TPACK antara kelompok mahasiswa menurut IPK dengan rentang 

yang berbeda. 

4. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan dalam mengintegrasikan 

TPACK antara kelompok mahasiswa menurut tingkat penggunaan 

teknologi yang berbeda. 

5. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan dalam mengintegrasikan 

TPACK antara kelompok mahasiswa menurut pendidikan terakhir 
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6. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan dalam mengintegrasikan 

TPACK antara kelompok mahasiswa menurut alasan memilih jurusan 

PGSD mahasiswa angkatan 2016 Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Manfaat 

penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan bukti secara ilmiah tentang profil TPACK yang dimiliki 

mahasiswa PGSD, sehingga dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan mutu 

Prodi PGSD. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Mahasiswa 

Sebagai referensi bagi lulusan Prodi PGSD dalam mengetahui sejauh mana 

kemampuan TPACK mahasiswa untuk menjadi guru. 

b. Bagi Dosen 

Sebagai sumber informasi dan juga masukan yang berguna untuk 

mengembangkan maupun menciptakan proses belajar mengajar dalam 

perkuliahan sehingga dapat membantu mahasiswa untuk lebih meningkatkan 

keterampilan TPACK untuk menjadi guru. 

c. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan terkait hal – hal yang berkaitan dengan TPACK 

untuk menjadi guru dan juga sebagai bentuk evaluasi diri untuk peningkatan 

mutu diri. 
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d. Bagi Universitas 

Berguna sebagai bahan informasi terkait bagaimana kemampuan TPACK 

mahasiswa untuk menjadi guru serta sebagai bahan evaluasi serta 

pertimbangan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan agar dihasilkan 

lulusan mahasiswa Prodi PGSD sesuai dengan visi dan misi dalam 

penyelenggaraan pendidikan PGSD. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Variabel  

Variabel menurut Sugiono (2017: 61) adalah suatu sifat atau nilai dari 

sesorang terhadap objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lalu ditarik kesimpulannya. Independent 

variable (variabel bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi terjadinya 

perubahan atau terjadinya dependent variable (variabel terikat). Dependent 

variable (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas. Penelitian ini menggunakan satu variabel, yaitu 

profil TPACK mahasiswa Prodi PGSD angkatan 2016. Perbedaan yang dimaksud 

adalah suatu yang menjadikan berlainan (tidak sama) antara pendapat yang satu 

dengan yang lainnya.  

2. Subjek Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017: 117), populasi merupakan wilayah generalisasi 

yang terdiri dari obyek/subyek yang kualitas dan karakteristik ditetapkan oleh 

peneliti. Populasi merupakan sebagian sekelompok orang atau peristiwa, 



13 

 

 

sedangkan subjek adalah pihak yang dijadikan sempel pada penelitian. Subjek 

pada penelitian ini adalah mahasiswa Prodi PGSD angkatan 2016. 

3. Tempat  

Penelitian dilaksanakan di Kampus 3 Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

F. Asumsi dan Batasan Penelitian 

1. Mahasiswa Prodi PGSD angkatan 2016 yang masih aktif.  

2. Mahasiswa Prodi PGSD angkatan 2016 adalah mahasiswa yang telah 

menempuh mata kuliah dasar kependidikan dan keguruan yang merupakan 

mata kuliah dasar tentang ilmu keguruan sebagai bekal untuk praktik mengajar 

di lapangan. Mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah tersebut 

diasumsikan sudah mengetahui hal-hal mendasar yang penting untuk menjadi 

seorang guru SD. 

3. Mahasiswa Prodi PGSD angkatan 2016 yang sudah melaksanakan Magang 1 

pada semester 2 dan Magang 2 pada semester 3.  Mahasiswa tersebut 

diasumsikan sudah memperoleh pengalaman mengajar yang sebenarnya 

dengan terjun langsung ke sekolah. 

 

G. Definisi Operasional 

Istilah-istilah yang perlu didefinisikan secara operasional dalam penelitian 

ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Perbedaan diartikan sebagai sesuatu yang menjadikan berlainan (tidak sama) 

antara benda yang satu dan benda yang lain, antara pendapat yang satu dengan 

yang lain, pemahaman yang satu dengan yang lain. 
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2. Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) adalah tiga 

pengetahuan harus dikuasai oleh guru, yaitu pengetahuan teknologi, 

pengetahuan pedagogik dan pengetahuan konten (materi), agar kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan efektif dan inovatif.  

3. Mahasiswa angkatan 2016 yang dimaksud dalam penelitian adalah mahasiswa 

semester 6 pada tahun ajaran 2018-2019 yang masih aktif mengikti 

perkuliahan di jurusan PGSD 

 


