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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pendidikan Abad 21  

a. Konsep Pendidikan Abad 21 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) (dalam Karim & Daryanto, 

2017: 2) menyebut abad 21 merupakan abad pengetahuan dimana informasi 

banyak tersebar dan teknologi berkembang. Karakteristik abad 21 ditandai dengan 

semakin bertautnya dunia ilmu pengetahuan sehingga sinergi diantaranya menjadi 

semakin cepat. Karim & Daryanto (2017: 2) juga mengungkapkan bahwa 

perkembangan dunia abad 21 ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi dalam segala segi kehidupan. Teknologi tersebut dapat 

menghubungkan dunia yang melampaui sekat-sekat geografis sehingga dunia 

menjadi tanpa batas. 

Dalam kaitannya dengan bidang pendidikan, BSNP (dalam Karim & 

Daryanto, 2017: 2) menjelaskan bahwa pendidikan nasional abad 21 bertujuan 

untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang 

sejahtera dan bahagia, dengan kedudukan yang terhormat dan setara dengan 

bangsa lain dalam dunia global, melalui pembentukan masyarakat yang terdiri 

dari sumber yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, kemauan dan 

berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya. 

Lebih lanjut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) 

Republik Indonesia merumuskan bahwa paradigma pembelajaran abad 21
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ditekankan pada kemampuan peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai 

sumber, merumuskan permasalahan, berpikir analitis dan kerjasama serta 

berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

Kemdikbud telah mengadaptasi tiga konsep pendidikan abad 21 untuk 

mengembangkan kurikulum Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

Ketiga konsep tersebut adalah 21
st
 century skills, scientific approach dan 

authentic learning and authentic assessment yang selanjutnya diadaptasi guna 

mengembangkan pendidikan menuju Indonesia Kreatif tahun 2045. Hal didukung 

oleh hasil penelitian yang menunjukkan adanya pergeseran pekerjaan di masa 

datang yang menunjukkan bahwa jenis pekerjaan tertinggi adalah pekerjaan 

kreatif (creative work) yang membutuhkan intelegensia dan daya kreativitas 

manusia untuk menghasilkan produk-produk kreatif dan inovatif, sedangkan 

pekerjaan rutin akan diambil alih oleh seorang robot dan otomatis (Karim & 

Daryanto, 2017: 12).  

Terkait dengan hal di atas, Trilling dan Fadel (dalam Karim & Daryanto, 

2017: 1) membagi keterampilan abad 21 menjadi 3, yaitu: (1) life and career skills. 

Merupakan keterampilan hidup dan berkarir, meliputi fleksibelitas dan 

adaptabilitas, inisiatif dan mengatur diri sendiri, interaksi sosial budaya, 

produktivitas dan akuntabilitas, serta kepemimpinan dan tanggung jawab; (2) 

learning and innovation skills. Merupakan keterampilan belajar dan inovasi 

meliputi: berpikir dan mengatasi masalah, komunikasi dan kolaborasi, dan 

kreativitas dan inovasi; (3) information media and technology skills. Merupakan 

keterampilan teknologi dan media informasi meliputi literasi informasi, literasi 
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media dan literasi ICT. Ketiga keterampilan tersebut terangkum dalam sebuah 

skema yang disebut pelangi keterampilan pengetahuan abad 21 atau disebut ―21 

Century Knowledge-Skill Rainbow” seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.1 

berikut ini. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 2.1. Pelangi Keterampilan Pengetahuan Abad 21 

Sumber: Trilling dan Fadel (dalam Karim & Daryanto, 2017: 13) 

 

Dalam kaitannya dengan kelangsungan proses pendidikan abad ke 21, 

BSNP merumuskan 16 prinsip pembelajaran yang harus dipenuhi. Sedangkan 

menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 65 Tahun 2013 dikemukakan bahwa prinsip pembelajaran terdiri atas 14 

hal yang terkait dengan implementasi kurikulum 2013. Sementara itu, Jennifer 

Nicholas (dalam Karim & Daryanto, 2017: 9 – 11) menyederhanakan prinsip 

tersebut menjadi 4, yaitu: 

1) Instruction should be student-centered. Pengembangan pembelajaran 

menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 

Peserta didik ditempatkan sebagai subjek pembelajaran yang secara aktif 

mengembangkan minat dan potensi yang dimilikinya. Guru berperan sebagai 

fasilitator yang berupaya membantu mengaitkan pengetahuan awal (prior 

knowledge) yang telah diimiliki peserta didik dengan informasi baru yang 
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akan dipelajarinya serta memberi kesempatan peserta didik untuk belajar 

sesuai dengan cara dan gaya belajarnya masing-masing dan mendorong 

peserta didik untuk bertanggung jawab atas proses belajar yang dilakukannya. 

2) Education should be collaborative. Peserta didik harus didorong untuk bisa 

berkolaborasi dengan orang lain. Dalam mengerjakan suatu proyek, peserta 

didik perlu dibelajarkan bagaimana menghargai kekuatan dan talenta setiap 

orang serta bagaimana mengambil peran dan menyesuaikan diri secara tepat 

dengan mereka.  

3) Learning should have context. Pembelajaran perlu dikaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari peserta didik. Guru mengembangkan metode 

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik terhubung dengan dunia 

nyata (real word). Guru membantu peserta didik agar dapat menemukan nilai, 

makna dan keyakinan atas apa yang sedang dipelajarinya serta dapat 

mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Guru melakukan penilaian 

kinerja peserta didik yang dikaitkan dengan dunia nyata. 

4) Schools should be integrated with society. Dalam upaya mempersiapkan 

peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab, sekolah 

seyogyanya dapat memfasilitasi peserta didik untuk terlibat dalam lingkungan 

sosialnya. Misalnya, mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat, dimana 

peserta didik dapat belajar mengambil peran dan melakukan aktivitas tertentu 

dalam lingkungan sosial. 

Guna mendukung keberhasilan proses belajar mengajar abad 21 Karim & 

Daryanto (2017: 14) menyebutkan bahwa terdapat beberapa alat paling penting 

yang harus dimiliki antara lain: (1) internet, komputer dan printer; (2) pensil dan 
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kertas; (3) telpon seluler; (4) permainan edukasi; (5) tes dan kuis; (6) pola pikir 

yang sehat dan positif; (7) guru yang baik; (8) biaya pendidikan; (9) orang tua 

penyayang; (10) sumber belajar yang menunjang (perpustakaan, lingkungan hidup, 

sehat). Selain itu pemanfaatan teknologi informasi lainnya juga berkontribusi 

dalam menyiapkan pembelajaran abad 21, sebagai contoh: pemanfaatan MOOCs, 

pembelajaran berbasis video game, pemanfaatan e-learning baik menggunakan 

LMS (learning management system) atau aplikasi pembelajaran lainnya, dan 

pemanfaatan mobile learning sebagai media pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa ciri khas dari 

abad 21 adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam segala 

segi kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan. Paradigma pembelajaran abad 

21 ditekankan pada kemampuan peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai 

sumber, merumuskan permasalahan, berpikir analitis dan kerjasama serta 

berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Untuk mencapai tujuan tersebut 

diperlukan peran guru sebagai tenaga pendidik, penguasaan akan teknologi baik 

oleh guru maupun peserta didik sehingga tujuan pendidikan abad 21 dapat 

tercapai seutuhnya.  

b. Keterampilan Guru Abad 21 

International Society for Technology in Education (dalam Karim & 

Daryanto, 2017: 1) membagi keterampilan guru abad 21 ke dalam lima kategori 

yaitu  

1) Mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreatifitas peserta didik, 

dengan indikator: (a) mendorong, mendukung dan memodelkan penemuan 

dan pemikiran kreatif dan inovatif; (b) melibatkan peserta didik dalam 
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menggali isu dunia nyata (real world) dan memecahkan permasalahan otentik 

menggunakan tool dan sumber-sumber digital; (c) mendorong refleksi peserta 

didik menggunakan tool kolaboratif untuk menunjukan dan mengklarifikasi 

dalam pemahaman, pemikiran, perencanaan konseptual dan proses kreatifitas 

peserta didik; (d) memodelkan konstruksi pengetahuan kolaboratif dengan 

cara melibatkan diri belajar dengan peserta didik, kolega, dan orang-orang lain 

baik melalui aktifitas tatap muka maupun melalui lingkungan virtual. 

2) Merancang dan mengembangkan pemngalaman belajar dengan assesemen di 

era digital, dengan indikator: (a) merancang atau mengadaptasi pengalaman 

belajar yang tepat yang mengintegrasikan tool dan sumber digital untuk 

mendorong belajar dan kreatifitas peserta didik; (b) mengembangkan 

lingkungan belajar yang kaya akan teknologi yang memungkinkan semua 

peserta didik merasa ingin tahu dan menjadi partisipan aktif dalam menyusun 

tujuan belajarnya, menglola belajarnya sendiri dan mengukur perkembangan 

belajarnya sendiri; (c) melakukan kostumisasi dan personalisasi aktifitas 

belajar yang dapat memenuhi strategi kerja gaya belajar dan kemampuan 

menggunakan tools dan sumber-sumber digital yang beragam; (d) 

menyediakan alat evaluasi formatif dan sumatif yang bervariasi sesuai dengan 

standar teknologi dan konten yang dapat memberikan informasi yang berguna 

bagi proses belajar peserta didik maupun pembelajaran secara umum. 

3) Menjadi model, cara belajar dan bekerja di era digital, dengan indikator: (a) 

menunjukkan kemahiran dalam system teknologi, dan mentransfer 

pengetahuan ke teknologi dan situasi yang baru; (b) berkolaborasi dengan 

peserta didik, teman sejawat, dan komunitas dalam menggunakan tool – tool 
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sumber digital untuk mendorong keberhasilan dan inovasi peserta didik; (c) 

mengkomunikasikan ide/gagasan secara efektif kepada peserta didik, orang 

tua, dan teman sejawat menggunakan aneka ragam format media digital; (d) 

mencontohkan dan memfasilitasi penggunaan secara efektif dari pada tool – 

tool digital terkini untuk menganalisis, mengevaluasi dan memanfaatkan 

sumber informasi tersebut untuk mendukung penelitian dan belajar. 

4) Mendorong dan menjadi model tanggung jawab dalam dan masyarakat di era 

digital, dengan indikator: (a) mendorong, mencontohkan, dan mengajar secara 

sehat, legal dan etis dalam menggunakan teknologi informasi digital, termasuk 

menghargai hak cipta, hak kekayaan intelektual dan dokumentasi sumber 

belajar; (b) memenuhi kebutuhan pembelajaran yang beragam dengan 

menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan 

memberikan akses yang memadai terhadap tool – tool digital dan sumber 

belajar digital lainnya; (c) mendorong dan mencontohkan etika digital 

tanggung jawab interaksi sosial terkait dengan penggunaan teknologi 

informasi; (d) mengembangkan dan mencontohkan pemahaman budaya dan 

kesadaran global melalui keterlibatan/partisipasi dengan kolega dan peserta 

didik dari budaya lain menggunakan tool komunikasi dan kolaborasi digital. 

5) Berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan, dengan indikator: (a) 

berpartisipasi dalam komunitas local dan global untuk menggali penerapan 

teknologi kreatif untuk meningkatkan pembelajaran; (b) menunjukkan 

kepemimpinan dengan mendemonstrasikan visi infuse teknologi, 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bersama dan penggabungan 

komunitas, dan mengembangkan keterampilan kepemimpian dan teknologi 
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kepada orang lain; (c) mengevaluasi dan merefleksikan penelitian-penelitian 

dan praktek professional terkini terkait dengan penggunaan efektif dari tool – 

tool sumber digital untuk mendorong keberhasilan pembelajaran; (d) 

berkontribusi terhadap efektifitas, vitalitas, dan pembaharuan diri terkait 

dengan profesi guru baik di sekolah maupun dalam komunitas. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menunjang 

proses pembelajaran yang sesuai dengan abad ke 21, diharapkan guru sudah 

memenuhi berbagai persyaratan kompetensi untuk menjalankan tugas dan 

kewenangannya secara professional, yaitu dengan memiiki keterampilan berikut 

ini: (1) mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreatifitas peserta 

didik secara inovatif dengan menggunakan tool dan sumber-sumber digital; (2) 

mampu merancang dan mengembangkan pengalaman belajar peserta didik dengan 

assesemen berupa penyediaan alat evaluasi formatif dan sumatif yang bervariasi 

sesuai dengan standar teknologi dan konten serta mengintegrasikan tool dan 

sumber digital; (3) mampu berkolaborasi dengan peserta didik, teman sejawat, dan 

komunitas dalam menggunakan tool – tool sumber digital untuk mendorong 

keberhasilan dan inovasi peserta didik; (4) mampu memenuhi kebutuhan 

pembelajaran yang beragam dengan menggunakan strategi pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik dengan memberikan akses yang memadai terhadap 

tool – tool digital dan sumber belajar digital lainnya dengan tetap menghargai hak 

cipta, hak kekayaan intelektual dan dokumentasi sumber belajar; serta (5) mampu 

berpartisipasi dalam komunitas lokal dan global untuk menggali penerapan 

teknologi kreatif untuk meningkatkan pembelajaran dan pembaharuan diri terkait 

dengan profesi guru. 
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c. Peranan Guru Abad 21 

Memasuki abad ke 21 guru diharapkan mampu menyelenggarakan proses 

pembelajaran yang bertumpu pada empat pilar belajar yang dianjurkan oleh 

Komisi Internasional UNESCO (dalam Karim & Daryanto, 2017: 1) untuk 

pendidikan, yaitu: learning to know, learning to do, learning to be, dan learning 

to live together. Jika dicermati ke empat pilar tersebut menuntut seorang guru 

untuk mampu kreatif, bekerja secara tekun serta harus mampu dan mau 

meningkatkan kemampuannya. Karim & Daryanto (2017: 1) menyebutkan bahwa 

berdasarkan tuntutan tersebut seorang guru akhirnya dituntut untuk berperan lebih 

aktif dan kreatif dengan cara:  

a) Guru tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan sebagai produk, tetapi 

terutama sebagai proses. Dia harus memahami disiplin ilmu pengetahuan 

yang ia tekuni sebagai ways of knowing. Karena itu lebih dari sarjana 

pemakai ilmu pengetahuan tetapi harus menguasai epistimogi dari 

disiplin ilmu tersebut, b) Guru harus mengenal peserta didik dalam 

karakteristiknya sebagai pribadi yang sedang dalam proses 

perkembangan, baik cara pemikirannya, perkembangan social dan 

emosional, maupun perkembangan moralnya. c) Guru harus memahami 

pendidikan sebagai proses  pembudayaan sehingga mampu memilih 

model belajar dan system evaluasi yang memungkinkan terjadinya proses 

sosialisasi berbagai kemampuan, nilai, sikap dalam proses mempelajari 

berbagai disiplin ilmu. d) Lebih jauh, dikemukakan pula tentang peranan 

guru yang berhubungan dengann aktivitas pengajar dan administrasi 

pendidikan, diri pribadi (self oriented), dan dari sudut pandang psikologi.

  
 

Dalam hubungan dengan aktivitas pembelajaran dan administrasi 

pendidikan Karim & Daryanto (2017: 1) menjabarkan peran guru sebagai berikut. 

a) Sebagai pengambil inisiatif, pengarah dan penilai pendidikan. b) 

Wakil masyarakat di sekolah, artinya guru berperan sebagai pembawa 

suara dan kepentingan masyarakat dalam pendidikan. c) Seorang pakar 

dalam bidangnya, yaitu menguasai bahan yang harus diajarkan. d) 

Penegak disiplin, yaitu guru harus menjaga agar para peseta didik 

melaksanakan dispilin. e) Pelaksana administrasi pendidikan, yaitu guru 

bertanggung jawab agar pendidikan dapat berlangsung dengan baik. f) 

Pemimpin generasi muda, artinya guru bertanggung jawab untuk 

mengarahkan perkembangan peserta didik sebagai generasi mudah yang 

akan menjadi pewaris masa depan. g) Penterjemah kepada masyarakat, 
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yatu guru berperan untuk menyampaikan berbagai kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. 

 

Lebih lanjut Karim & Daryanto (2017: 1) menjabarkan peranan guru di 

pandang dari segi diri pribadiya (self oriented), sebagai berikut. 

a) Pekerja social (social worker), yaitu seorang yang harus memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. b) Pelajar dari ilmuan, yaitu seorang yang 

harus senantiasa belajar secara terus menerus untuk mengembangkan 

penguasaan keilmuannya. c) Orang tua disekolah, artinya guru adalah 

wakil orang tua peserta didik bagi setiap peseta didik di sekolah. d) 

Model keteladanan, artinya guru adalah model perilaku yang harus 

dicontohkan oleh para peserta didik.e. Memberi keselamatan bagi peserta 

didik. Peserta didik diharapkan akan merasa aman berada dalam didikan 

gurunya. 
 

Karim & Daryanto (2017: 1) juga menjabarkan peranan guru dilihat dari 

sudut pandang secara psikologi sebagai berikut. 

a) Pakar psikologi pendidikan, artinya guru merupakan seorang yang 

memahami psikologi pendidikan dan mampu mengamalkan dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. b) Seniman dalam hubungan 

antara manusia (artist in human relations), artinya guru adalah orang 

yang memiliki kemampuan meniptakan suasana hubungan antara 

manusia, khususnya dengan para peserta didik sehingga dapat mencapai 

tujuan penddikan. c) Membentuk kelompok (group builder), artinya 

mampu membentuk atau menciptakan kelompok dan aktivitasnya 

sebagai cara untuk mencapai tujuan pendidikan. d) Innovator atau 

catalyc agent, yaitu guru merupakan orang yang mampu menciptakan 

suatu pembaharuan bagi membuat sesuatu hal baik. e) Petugas kesehatan 

mental (mental hygiene worker), artinya  guru bertanggung jawab bagi 

terciptanya kesehatan mental para peserta didik. 

 

Berdasarkan uraikan di atas dapat disimpukan bahwa peranan guru pada 

pembelajaran abad ke 21 dapat dibedakan menjadi 3, yaitu: peranan guru dalam 

hubungannya dengan aktivitas pembelajaran dan administrasi pendidikan, peranan 

guru dalam hubungannya dengan diri pribadinya (self oriented), peranan guru 

dalam hubungannya dengan sudut pandang psikologi. 
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2. Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) 

Koehler & Mishra (2009: 61) menyebut ―... teaching is a complicated 

practice that requires an interweaving of many kinds of specialized knowledge”. 

Pernyataan ini dimaksudkan bahwa mengajar adalah contoh dari disiplin ilmu 

yang tidak terstruktur, yang mengharuskan guru menerapkan struktur pengetahuan 

yang kompleks dalam berbagai kasus dan konteks yang berbeda. Para guru 

mempraktekkan keterampilan mereka dalam konteks ruang kelas yang sangat 

kompleks dan dinamis sehingga mengharuskan mereka secara konstan untuk 

mengubah dan mengembangkan pemahaman mereka. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa pengajaran yang efektif tergantung pada akses ke pengetahuan 

yang fleksibel, terorganisir dengan baik dan terintegrasi dari domain yang berbeda 

termasuk pengetahuan tentang pembelajaran siswa, pengetahuan tentang materi, 

dan pengetahuan tentang teknologi. 

Mengajar dengan teknologi semakin rumit mengingat teknologi adalah 

tantangan baru bagi guru (Koehler & Mishra, 2009: 61). Guru sering memiliki 

pengalaman yang tidak memadai (atau tidak sesuai) dengan menggunakan 

teknologi digital untuk mengajar dan belajar. Banyak guru mendapat gelar pada 

saat teknologi pendidikan sangat berbeda tahap perkembangannya daripada 

sekarang ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa para guru tidak 

menganggap diri mereka cukup siap untuk menggunakan teknologi di kelas dan 

sering tidak menghargai nilai atau relevansinya dengan mengajar dan belajar. 

Selain itu untuk memperoleh dasar pengetahuan dan keahlian baru terkait 

teknologi pun dapat menjadi tantangan, terutama jika itu adalah aktivitas yang 

memerlukan banyak waktu serta pengetahuan ini tidak mungkin digunakan 
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kecuali guru dapat memahami penggunaan teknologi yang konsisten dengan 

keyakinan pedagogis yang mereka miliki (Koehler & Mishra, 2009: 62). Di lain 

pihak, seperti kita sadari teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan 

sangat cepat dan mulai memasuki sekolah dengan merata serta anak-anak pun 

mulai terbiasa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

kesehariannya maka sudah saatnya guru-guru mulai menerapkan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam pembelajarannya (Rosyid, 2016: 449). 

Dihadapkan pada situasi seperti ini, bagaimanakah guru dapat 

mengintegrasikan teknologi ke dalam pengajaran mereka? Koehler & Mishra 

(2009: 62) mengungkapkan “there is no “one best way” to integrate technology 

into curriculum”. Hal tersebut dapat dipahami bahwa tidak ada cara terbaik untuk 

mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum, namun yang diperlukan adalah 

pendekatan yang memperlakukan mengajar sebagai interaksi antara apa yang 

diketahui guru dan bagaimana mereka menerapkan apa yang mereka ketahui 

dalam situasi atau konteks unik di dalam ruang kelas. Upaya integrasi harus 

secara kreatif dirancang untuk materi tertentu dalam konteks ruang kelas tertentu. 

Inti dari pengajaran yang baik dengan teknologi adalah tiga komponen inti: 

konten, pedagogi, dan teknologi, ditambah hubungan di antara mereka. Ketiga 

basis pengetahuan ini membentuk inti dari kerangka Technological Pedagogical 

Content Knowledge (TPACK).  

Koehler & Mishra (2009: 62) membangun kerangka TPACK di atas 

konsep Pedagogical Content Knowledge (PCK) yang terlebih dahulu di 

populerkan oleh Shulman dengan menyertakan item tambahan berupa 

Technological Knowledge (TK). Shulman dalam artikelnya yang berjudul ―Those 
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Who Understand: Knowledge Growth in Teaching” memaparkan bahwa 

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

diperlukan untuk mengajar karena sangat penting untuk menciptakan 

pembelajaran yang bermanfaat bagi siswa. PCK seorang guru dibentuk dari dua 

bagian besar yaitu CK yang meliputi pengetahuan konsep, teori, ide, kerangka 

berpikir, metode pembuktian dan bukti serta PK yang berkaitan dengan cara dan 

proses mengajar meliputi pengetahuan tentang manajemen kelas, tugas, 

perencanaan pembelajaran dan pembelajaran siswa (Shulman, 1986: 9 – 10; 

Rosyid, 2016: 448). TPACK memiliki skema irisan yang saling terhubung yang 

ditunjukkan oleh Gambar 2.2 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Framework TPACK dan Komponennya 

Sumber: Koehler & Mishra (2009: 63) 

 

a. Technological Knowledge (TK) 

Technological Knowledge meliputi pemahaman bagaimana menggunakan 

software dan hardware komputer, peralatan presentasi seperti dokumen presentasi, 

dan teknologi lainnya dalam konteks pendidikan. TK juga meliputi kemampuan 

untuk mengadaptasi dan mempelajari teknologi baru serta pemahaman yang lebih 
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mendalam atas penguasaan teknologi informasi untuk pemrosesan informasi, 

komunikasi, dan penyelesaian masalah. Keberadaan kemampuan ini perlu dimiliki 

mengingat perkembangan dan perubahan teknologi terus menerus terjadi. 

Misalnya, perkembangan komputer yang terus menerus berubah dari mulai 

Personal Computer (PC) hingga notebook saat ini. Padahal komputer tersebut 

dapat digunakan untuk berbagai tugas pedagogis seperti penelitian, komunikasi 

dan lain-lain (Koehler & Mishra, 2009: 64; Rosyid, 2016: 450). 

b. Pedagogical Knowledge (PK) 

Pedagogical Knowledge adalah pengetahuan guru tentang proses dan 

praktik atau metode pengajaran dan pembelajaran. Pengetahuan ini meliputi 

pemahaman bagaimana siswa belajar, aktivitas pengelolaan kelas, peran motivasi 

siswa, rencana pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Hal tersebut merupakan 

kumpulan keterampilan yang harus guru kembangkan supaya mampu mengelola 

dan mengorganisasikan pengajaran dan aktivitas pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan (Koehler & Mishra, 2009: 64; Rosyid, 

2016: 451). 

c. Content Knowledge (CK) 

Content Knowledge sangat penting bagi para guru. CK mengarah kepada 

pengetahuan guru tentang materi pelajaran yang akan dipelajari atau diajarkan. 

Seorang guru harus mengetahui dan memahami memahami karakteristik materi 

berupa konsep, teori, gagasan, kerangka kerja, metode yang dilengkapi dengan 

metode ilmiah serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. CK ini berbeda di 

tiap tingkatannya (contoh perbedaan di SD dan SMP) (Koehler & Mishra, 2009: 

63; Rosyid, 2016: 450).  Shulman (1986: 9) juga menjelaskan bahwa CK juga 
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mencakup pengetahuan tentang konsep, teori, ide, kerangka kerja organisasi, 

pengetahuan tentang bukti dan fakta, serta praktik dan pendekatan yang telah 

ditetapkan untuk mengembangkan pengetahuan tersebut. Pengetahuan dan sifat 

penyelidikan sangat berbeda antara bidang-bidang, dan para guru harus 

memahami dasar – dasar pengetahuan yang lebih mendalam dari disiplin-disiplin 

di mana mereka mengajar. 

d. Technological Content Knowledge (TCK) 

Technological Content Knowledge adalah pengetahuan dari hubungan 

timbal balik antara teknologi dan konten (materi). Teknologi berdampak pada apa 

yang kita ketahui dan pengenalan terhadap hal-hal baru mengenai bagaimana kita 

bisa menggambarkan konten (materi) dengan cara yang berbeda yang sebelumnya 

tidak mungkin dilakukan. Sebagai contoh, saat ini siswa bisa mempelajari 

hubungan antara bentuk-bentuk geometri dan sudut dengan menyentuh dan 

memainkan konsep tersebut pada layar monitor dengan tangan pada peralatan 

portabel mereka. Hal serupa juga terjadi pada software pemrograman visual yang 

memungkinkan siswa mendesain dan mengkreasi pemrograman pada permainan 

digital mereka. Teknologi memungkinkan penemuan konten baru atau gambaran 

dari konten (Rosyid, 2016: 451). 

TCK juga berarti guru harus menguasai lebih dari materi pelajaran yang 

mereka ajarkan, mereka juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang 

cara di mana materi pelajaran (atau jenis representasi yang dapat dibangun) dapat 

diubah oleh penerapan teknologi tertentu. Guru perlu memahami teknologi 

spesifik mana yang paling cocok untuk menangani pembelajaran materi-subjek di 
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domain mereka dan bagaimana konten mendikte atau bahkan mungkin mengubah 

teknologi — atau sebaliknya (Koehler & Mishra, 2009: 65). 

e.  Pedagogical Content Knowledge (PCK) 

Shulman (1986: 9 – 10) menjabarkan Pedagogical Content Knowledge 

sebagai pengajaran yang efektif memerlukan lebih dari sekedar pemisahan 

pemahaman konten dan pedagogi. PCK juga mengakui kenyataan bahwa konten 

yang berbeda akan cocok dengan metode mengajar yang berbeda pula. Contohnya 

pembelajaran keterampilan speaking dalam bahasa Inggris lebih tepat dengan 

pendekatan student-centered agar pembelajaran lebih bermakna. Berbeda dengan 

perkuliahan seminar apresiasi seni yang lebih tepat menggunakan teacher-centerd. 

PCK memiliki makna lebih sekedar ahli konten (materi) atau tahu pedoman 

umum pedagogis, tetapi lebih kepada pemahaman tentang saling 

mempengaruhinya konten dan pedagogi (Koehler & Mishra, 2009: 64; Rosyid, 

2016: 451). 

f. Technological Pedagogical Knowledge (TPK) 

Technological Pedagogical Knowledge menidentifikasi hubungan timbal 

balik antara teknologi dan pedagogi. Pengetahuan ini memungkinkan untuk 

memahami penggunaan teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan pedagogis, 

serta memungkinkan guru untuk memilih peralatan yang paling tepat berdasarkan 

kelayakannya untuk pendekatan pedagogis tertentu. Teknologi juga bisa memberi 

metode baru untuk mengajar yang memudahkan untuk diterapkan di kelas. 

Sebagai contoh munculnya online learning memerlukan guru untuk 

mengembangkan pendekatan pedagogis baru yang tepat (Rosyid, 2016: 451). 
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TPK menjadi sangat penting karena sebagian besar software tidak 

dirancang untuk tujuan pendidikan, seperti Microsoft Office (Word, PowerPoint, 

Excel, dan MSN Messenger) biasanya dirancang untuk lingkungan bisnis. 

Teknologi berbasis web seperti blog atau podcast dirancang untuk tujuan hiburan, 

komunikasi, dan jejaring sosial. Para guru harus mengembangkan keterampilan 

untuk melihat penggunaan teknologi yang paling umum dan mengkonfigurasikan 

kembali untuk tujuan pedagogis. Dengan demikian TPK membutuhkan pencarian 

teknologi yang berwawasan ke depan, kreatif, dan berpikiran terbuka untuk 

kepentingan memajukan pembelajaran dan pemahaman siswa (Koehler & Mishra, 

2009: 65). 

g. Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) 

Technological Pedagogical Content Knowledge adalah pemahaman yang 

muncul dari interaksi antara pengetahuan konten (materi), pedagogi, dan 

teknologi dengan fokus kepada bagaimana teknologi bisa dibuat dengan khas 

untuk dihadapkan pada kebutuhan pedagogis untuk mengajar konten (materi) 

yang tepat dalam konteks tertentu. TPACK menggambarkan tentang dasar 

pengajaran yang efektif dengan menggunakan teknologi, pemahaman tentang 

representasi konsep menggunakan teknologi; penerapan teknik pedagogis yang 

menggunakan teknologi dengan cara yang konstruktif untuk mengajarkan konten; 

pengetahuan tentang apa yang membuat konsep sulit atau mudah dipelajari dan 

bagaimana teknologi dapat membantu memperbaiki beberapa masalah yang 

dihadapi siswa, memahami tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk 

membangun pengetahuan yang ada untuk dikembangkan epistemologi baru atau 

memperkuat yang lama (Koehler & Mishra, 2009: 66; Rosyid, 2016: 451). 
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Berdasarkan uraian tentang TPACK di atas, peneliti menyimpukan bahwa  

TPACK merupakan pengembangan dari Pedagogic Content Knowledge (PCK). 

Tiga kajian utama dalam TPACK adalah Technological Knowledge (TK), Content 

Knowledge (CK), dan Pedagogical Knowledge (PK). Dan diuraikan menjadi 2 

bagian lagi yaitu Technological Content Knowledge (TCK), dan Technological 

Pedagogical Knowledge (TPK). 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Kajian penelitian yang relevan dilakukan untuk memperoleh informasi 

mengenai penelitian yang terkait dengan TPACK dan informasi lain yang 

berkaitan dengan hasil penelitian tersebut. Penelitian yang terkait dengan TPACK 

sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang diringkas dalam Tabel 2.1. 

 

C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. 

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori 

yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang 

menggunakan pendekatan kuantitif. Selanjutmya hipotesis, tersebut akan diuji 

oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif (Sugiyono, 2017 : 96). 
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Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu Terkait dengan TPACK 

Nama Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

Ariani 

(2015) 

Hubungan 

antara 

Technologi

cal, 

Pedagogic

al, Content 

Knowledge 

(TPACK) 

dengan 

Technologi

cal 

Integration 

Self 

Efficacy 

Guru 

Matematik

a di 

Sekolah 

Dasar 

Hasil uji hipotesis menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara TPACK dan TISE 

Membahas 

tentang 

profil 

Technologic

al, 

Pedagogical

, Content 

Knowledge 

(TPACK) 

guru 

matematika 

di SD 

1. Membahas 

hubungan 

TPACK 

dengan 

Technologi

cal 

Integration 

Self 

Efficacy. 

2. Subjek 

penelitian 

Guru 

Matematik

a di SD 

Iftitah 

(2017) 

Profil 

Technologi

cal, 

Pedagogic

al, Content 

Knowledge 

(TPACK) 

Guru Ilmu 

Pengetahu

an Alam 

(IPA) pada 

Jenjang 

Sekolah 

Menengah 

Pertama 

(SMP) 

1. Profil TK: Guru IPA memiliki 

pengetahuan terhadap Teknologi 

sederhana, perangkat lunak 

komputer, penggunaan internet, 

namun belum sepenuhnya 

menguasai pengetahuan tentang 

perangkat keras, dan Guru IPA di 

SMP X (yang bergender laki-laki) 

lebih memiliki pengetahuan 

tentang teknologi. 

2. Profil CK: guru memiliki 

pengetahuan dalam menentukan 

urutan konsep IPA dalam 

pembelajaran, memetakan materi 

pembelajan IPA dengan standar 

kurikulum, perkembangan materi 

IPA, Pengelolaan Laboratorium 

IPA. 

3. Profil PK: guru memiliki 

pengetahuan tentang 1 teori 

belajar,  1 pendekatan 

pembelajaran, 3 strategi 

pembalajaran,6 metode 

pembelajaran, 9 teknik mengajar, 4 

prinsip-prinsip pembelajaran , 5 

jenis evaluasi hasil belajar, 10 

karateristik peserta didik, namun 

belum memiliki pengetahuan 

dalam evaluasi pembelajaran. 

4. Profil PCK: Pendekatan 

pembelajaran yang sesuai 

dengan  konten Ilmu Pengetahuan 

Alam adalah Penedekatan saintifik 

/ilmiah. Metode pembelajaran yang 

sesuai dengan  konten IPA adalah 

metode eksperimen metode  

Membahas 

Profil 

Technologic

al, 

Pedagogical

, Content 

Knowledge 

(TPACK) 

Subjek yang 

diteliti 

adalah guru 

IPA di SMP 
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Lanjutan Tabel 2.1 

Nama Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

  demonstrasi, pengamatan, dan 

diskusi. Prinsip-prinsip yang sesuai 

dengan  konten Ilmu Pengetahuan 

Alam adalah PAIKEM GEMBROT 

yaitu pembelajaran Aktif, Inovatif, 

Kreatif, Efektif, Menyenangkan, 

Gembira dan Berbobot. Jenis 

Evaluasi hasil belajar yang sesuai 

dengan  konten Ilmu Pengetahuan 

Alam yaitu sikap, keterampilan, 

dan pengetahuan siswa  Penilaian 

autentik yang sesuai dengan Ilmu 

Pengetahuan Alam 

adalah  penilaian kinerja, penilaian 

proyek, penilaian portofolio, dan 

penilaian tertulis. 

5. Profil TCK: Teknologi yang 

digunakan untuk materi ilmu 

pengetahuan alam yaitu papan 

tulis, papan tempel, buku, gambar, 

carta dan alat yang tersedia pada 

laboratorium. Laboratorium 

berfungsi sebagai tempat 

bereksperimen, observasi, 

mengadakan pengamatan, dan 

meynampaikan materi. 

6. Profil TPK: Tipe gaya belajar 

visual menggunakan media 

gambar, Tipe gaya belajar audio 

menggunakan ceramah dan video, 

audio, Tipe gaya belajar kinestetik 

menggunakan eksperimen, bermain 

peran, observasi langsung, 

pengamatan. Guru menggunakan 

Aplikasi Excel untuk kepentingan 

evaluasi hasil belajar. Cara guru 

memilih dan menggunakan 

teknologi berdasarkan strategi yang 

dipakai, metode, materi, siswa, dan 

RPP. 

Profil TPACK: Dalam 

merencanakan pembelajaran yang 

mengintegrasikan TPACK hal 

utama yang harus diperhatikan 

adalah karateristik peserta didik 

dan materi/konten yang akan 

diajarkan. 

  

Al 

Habso 

(2017) 

Hubungan 

Locus of 

Control 

Internal 

dan 

Technologi

cal,  

1. Locus of control internal 

mahasiswa prodi S1 Pendidikan 

Teknik Elektro angkatan 2013 

tinggi 

2. TPACK mahasiswa prodi S1 

Pendidikan Teknik Elektro UM 

angkatan 2013 sangat tinggi 

 

Membahas 

Technologic

al, 

Pedagogical

, Content 

Knowledge 

(TPACK) 

1. Subjek 

yang 

diteliti 

adalah 

mahasiswa 

Prodi S1  
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Lanjutan Tabel 2.1 

Nama Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

 Pedagogic

al, Content 

Knowledge 

(TPACK) 

dengan 

Kemampu

an 

Pedagogic

al untuk 

menjadi 

Guru pada 

Mahasiswa 

program 

Studi 

S1Pendidi

kan Teknik 

Elektro 

Universita

s Negeri 

Malang 

3. Kemampuan pedagogicaluntuk 

menjadi guru mahasiswa prodi S1 

Pendidikan Teknik Elektro 

angkatan 2013 tinggi 

4. Terdapat hubungan yang positif 

dan signifikan antara locus of 

control internaldengan 

kemampuan pedagogical untuk 

menjadi guru pada mahasiswa 

prodi S1 Pendidikan Teknik 

Elektro angkatan 2013 

5. Terdapat hubungan yang positif 

dan signifikan antara TPACK 

dengan kemampuan pedagogical 

untuk menjadi guru pada 

mahasiswa prodi S1 Pendidikan 

Teknik Elektro angkatan 2013 

6. Terdapat hubungan yang positif 

dan signifikan antaral locus of 

control internaldan TPACK 

dengan kemampuan 

pedagogicaluntuk menjadi guru 

pada mahasiswa prodi S1 

Pendidikan Teknik Elektro 

angkatan 2013 

 Pendidikan 

Teknik 

Elektro 

Negeri 

Malang 

2. Membahas 

tentang 

Hubungan 

Locus Of 

control 

internal 

untuk 

menjadi 

guru. 

 

Sa’adah 

& 

Kariadin

ata 

(2018) 

Profil 

Technologi

kal, 

pedagogic

al and 

content 

knowledge 

Mahasiswa 

Calon 

Guru 

Biologi 

1. Kemampuan TPACK mahasiswa 

calon guru biologi kategori baik. 

2. Kemampuan PK mahasiswa calon 

guru biologi kategori baik nilai 

rata-rata 3.88 

3. Kemampuan CK mahasiswa  calon 

guru biologi kategori baik nilai 

rata-rata 3.62. 

4.  Kemampuan PK mahasiswa calon 

guru biologi kategori baik rata-rata 

nilai 3.73 

5. Kemampuan TCK mahasiswa 

calon guru  biologi kategori baik 

dengan nilai rata-rata 3.70. 

6. Kemampuan PCK mahasiswa calon 

guru biologi kategori baik dengan 

rata-rata nilai 3.64. 

7. Kemampuan TPK mahasiswa calon 

guru biologi kategori cukup dengan 

nilai 3.37. 

8. Kemampuan TPACK mahasiswa 

calon guru biologi kategori baik 

dengan nilai rata-rata 3.52. 

Membahas 

profil 

Technologic

al, 

Pedagogical

, Content 

Knowledge 

(TPACK) 

mahasiswa 

calon guru 

1. Subjek 

penelitian 

yang 

dibahas 

dalam 

penelitian 

Suryani 

adalah 

calon guru 

Biologi. 
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Untuk menguji hipotesis tersebut secara statistik, dibutuhkan hipotesis 

kerja dengan rumusan: 

H1 =  terdapat perbedaan yang signifikan dalam mengintegrasikan TPACK 

antara kelompok mahasiswa pria dan wanita 

H2 =  terdapat perbedaan yang signifikan dalam mengintegrasikan TPACK 

antara kelompok mahasiswa yang memiliki pengalaman dan tidak 

memiliki pengalaman mengajar 

H3  = terdapat perbedaan yang signifikan dalam mengintegrasikan TPACK 

antara kelompok mahasiswa dengan kelas yang berbeda 

H4  = terdapat perbedaan yang signifikan dalam mengintegrasikan TPACK 

antara kelompok mahasiswa yang memiliki IPK dengan rentang 2,00 – 

2,75; 2,76 – 3,50 dan 3,51 – 4,00 

H5 =  terdapat perbedaan yang signifikan dalam mengintegrasikan TPACK 

antara kelompok mahasiswa dengan tingkat penguasaan teknologi yang 

kurang, cukup, dan baik 

H6 = terdapat perbedaan yang signifikan dalam mengintegrasikan TPACK 

antara kelompok mahasiswa dengan jenjang pendidikan terakhir yang 

berbeda 

H7 =  terdapat perbedaan yang signifikan dalam mengintegrasikan TPACK 

antara kelompok mahasiswa yang memiliki alasan yang berbeda dalam 

memilih jurusan PGSD 
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D. Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pikir Penelitian 

 

PROFIL TPACK 

 

Memasuki era pendidikan di abad 21 dimana teknologi, komunikasi dan 

pengetahuan semakin berkembang perlu adanya perubahan dengan sistem 

pemahaman yang dimiliki oleh calon guru yang nantinya akan terjun ke dunia 

pendidikan. Penggunaan profil TPACK ini mampu membantu pemahaman calon 

guru yang pada saat ini memasuki abad 21. TPACK juga dianggap sebagai 

kerangka kerja yang berpotensi dapat memberikan arahan baru bagi guru dalam 

memecahkan masalah dengan mengintegrasikan TIK ke dalam kegiatan belajar 

mengajar di ruang kelas. 

 

KONDISI NYATA 

 

Kurangnya pemahaman 

tentang konsep pendidikan di 

abad 21 membuat mahasiswa 

calon guru kurang mengerti 

tentang hal apa saja yang ada 

di dalam abad 21. 

 

Keterampilan guru abad 21 

yang belum dikuasai oleh 

mahasiswa calon guru 

sehingga mereka belum bisa 

menguasai hal tersebut dan 

memahami secara mendalam 

tentang perkembangan yang 

sedang terjadi saat ini. 

 

KONDISI IDEAL 

 

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) (dalam 

Karim & Daryanto, 2017: 2) menyebut abad 21 merupakan abad 

pengetahuan dimana informasi banyak tersebar dan teknologi 

berkembang dan pendidikan nasional abad 21 bertujuan untuk 

mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa Indonesia 

yang sejahtera dan bahagia, dengan kedudukan yang terhormat dan 

setara dengan bangsa lain dalam dunia global, melalui pembentukan 

masyarakat yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, 

yaitu pribadi yang mandiri, kemauan dan berkemampuan untuk 

mewujudkan cita-cita bangsanya. 

 

Menurut Karim & Daryanto, 2017 keterampilan guru abad 21 yaitu 

mampu menggunakan teknologi yang ada sesuai dengan 

perkembangan pengetahuan guna meningkatkan inovasi peserta 

didik. 

 

Jenis penelitian   : Komparatif 

Pendekatan    : Kuantitatif 

Subjek    : Mahasiswa Prodi PGSD angkatan 2016 

Lokasi     : Universitas Muhammadiyah Malang 

 

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti menetukan ―ada atau tidak adanya perbedaan 

profil technological pedagogical content knowledge (TPACK) mahasiswa program studi 

pendidikan guru sekolah dasar angkatan 2016 Universitas Muhammadiyah Malang 

 


