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ABSTRAK 

 

ANALISIS KEMAMPUAN TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT 

KNOWLEDGE (TPCK) CALON GURU BIOLOGI UNIVERSITAS 

 ISLAM NEGERI RADEN INTAN  LAMPUNG 

  

Oleh : 

 Ana Fatimah Fitriani 

 

Pendidikan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menciptakan dan 

membentuk generasi masa depan. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan 

pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar 

Mengajar, Guru abad 21 harus memiliki pengetahuan sekaligus kemampuan 

dalam menggunakan berbagai perangkat teknologi baik yang tradisional maupun 

modern untuk memfasilitasi belajar dan meningkatkan hasil belajar Maka Calon 

Guru Biologi harus mampu  mengikuti Perkembangan Teknologi, Informasi Dan 

Komunikasi di abad 21 yang semakin pesat. Penguasaan dan pengintegrasian 

Pengetahuan Teknologi, Pedagogik, dan Konten perlu dikuasai guru dan calon 

guru, karena proses pengajaran dan pembelajaran saat ini mencerminkan semakin 

berkembangnya integrasi antara komputer dan aplikasi teknologi dalam 

kurikulum.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan serta mengetahui 

Kemampuan Pengaplikasian Technological Pedagogical Content Knowledge 

(Tpck) Calon Guru Biologi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.   

Jenis penelitian adalah penelitian Deskriptif Kualitatif yang bertujuan 

untuk menggambarkan Kemampuan Technological Pedagogical Content 

Knowledge (TPCK) Calon Guru Biologi Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung.  

Alat pengumpulan data berupa observasi, kuesioner, soal ukg dan 

wawancara. Data primer diperoleh langsung dari informan, sedangkan data 

sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi.  

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Kemampuan Technological 

Pedagogical Content Knowledge (TPCK) Calon Guru Biologi Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung. Baik melalui observasi, kuesioner, soal ukg dan 

wawancara serta dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa gambaran 

Kemampuan Calon Guru Biologi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

dalam mengaplikasikan kemampuan Technological Pedagogical Content 

Knowledge (TPCK) berada pada kriteria baik.   

 

Kata kunci : Technological Pedagogical Content Knowledge 

 







MOTTO 

 

                        

                 

Artinya : “Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, 

sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, 

siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik 

di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu 

tidak akan mendapatkan keberuntungan” 

(Q.S Al-An’am : 135 ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Guru mempunyai fungsi sebagai tenaga pendidik yang berperan dalam 

pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. 

Yang memiliki peran serta secara aktif dan harus mampu menjadi tenaga 

professional sesuai dengan perkembangan zaman, semua tenaga professional 

harus memiliki kemampuan yang sangat professional dalam bidangnya, 

tujuannya agar pekerjaan berhasil dengan baik.
1
 

Tenaga Pendidik merupakan seseorang yang mampu membimbing 

dalam pelaksanaan pendidikan dan merupakan pihak yang paling berpengaruh 

dalam proses belajar mengajar. Saat proses pembelajaran di kelas seorang 

tenaga pendidik harus menguasai dua hal yaitu pemahaman materi dan strategi 

pembelajaran. Tenaga Pendidik sebagai hal yang penting dalam pembelajaran 

untuk menentukan keberhasilan peserta didik. Keberhasilan suatu pendidikan 

dan proses pengajaran di sekolah, dapat dilihat dari seberapa jauh 

keefektifannya dalam merubah perilaku peserta didik menuju ke arah tujuan 

pendidikan yang diharapkan.
12

 

Penilaian kinerja guru berdasarkan permendiknas nomor 35 tahun 2010 

tentang petunjuk teknis pelaksaanaan jabatan fungsional guru dan angka 

kreditnya pasal (4), mulai diberlakukan secara efektif tanggal 1 januari 2013. 

                                                           
 

1
 Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (bandung: rosdakarya

,
2017), h.4 



2 
 

Penilaian kinerja guru (PKG) tersebut didasarkan pada penilaian empat 

domain kompetensi, yaitu 1.kompentisi pedagogik, terdiri dari tujuh 

kompetensi yaitu, menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori 

belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembengan 

kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik, pengembangan potensi 

peserta didik, komunikasi dengan peserta didik, dan penilaian evaluasi. 

2.kompetensi kepribadian, yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, 

hukum, social,dan kebudayaan social dan kebudayaan nasional. Menunjukkan 

pribadi yang dewasa dan teladan, etos kerja, rasa tanggung jawab yang tinggi, 

dan rasa bangga menjadi guru. 3.kompetensi sosial, yaitu bersikap inklusif, 

bertindak objektif dan tidak deskriminatif dalam berkomunikasi dengan 

sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik dan masyarakat, 

4.kompetensi professional yaitu penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Dan 

mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif.
23

 

Dalam menentukan keberhasilan peserta didik, maka tenaga pendidik 

memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pendidikan, 

pengajaran, bimbingan, pengarahan, melatih, menilai serta melakukan evaluasi 

kepada peserta didik, pada setiap jenjang pendidikan.
3
 Tenaga pendidik yang 

professional mempunyai pengaruh langsung terhadap hasil belajar peserta 

                                                           
 2

 Nur Irwantoro, Yusuf  Suryana. Kompetensi pedagogic untuk peningkatan dan 

penilaian kinerja guru dalam rangka implementasi kurikulum nasional, (cilegon: rineka 

cipta,2016),h.04 

 
3
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen 

Pasal 1 Ayat (1) 
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didik, terlebih pada abad 21 ini, dimana perkembangan teknologi, informasi 

dan komunikasi berkembang pesat.
4 

Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) telah 

memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan khususnya dalam proses 

pembelajaran. Menurut Rosenberg (2004), seiring dengan berkembangnya 

penggunaan TIK ada lima perpindahan dalam proses pembelajaran yaitu : 1. 

Dari pelatihan ke penampilan 2. Dari ruang kelas dimana dan kapan saja, 3. 

Dari kertas ke “online” atau saluran, 4. Fasilitas fisik ke fasilitas jaringan 

kerja. 5. Dari waktu siklus ke waktu nyata. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa 

wawasan peserta didik dimasa sekarang telah jauh berkembang, khususnya 

terkait penggunaan teknologi. Mereka sudah mahir dalam mengoperasikan 

berbagai aplikasi, berselancar di media sosial, chatting hingga game online. 

Keseharian peserta yang dekat dengan dunia internet, memungkinkan 

wawasan dan pengetahuan mereka lebih cepat berkembang. Bahkan peserta 

didik dengan rasa ingin tahu yang tinggi terkait pelajaran pun bisa belajar 

secara langsung melalui internet, akan tetapi masih banyak guru yang masih 

gagap teknologi sehingga menjadi masalah besar karena dapat menghambat 

kinerjanyadalam menjalankan tugas poko dan fungsinya sebagai guru. Jika 

disekolah telah menfasilitasi jaringan internet, guru bisa menjelaskan materi 

pelajaran secara online. Jadi, apabila peserta didik yang bertanya tentang suatu 

hal dan guru tidak mampu menjawabnya, saat guru bisa langsung mencarinya 

di situs pencarian bersama-sama dengan peserta didik. Jangan sampai guru 

                                                           
4
 Yusuf, M., dan Ruslan, “Pengaruh Kompetensi Professional Guru Biologi Yang Telah 

Terferifikasi Terhadap Hasil Belajar Siswa Di Sma Sekota Ternate”, Jurnal Bioedukasi, Vol. 3 

No. 2 (2014), H. 306-312 



4 
 

kalah dengan peserta didiknya dalam hal mengakses ilmu pengtahuan dan 

teknologi. Pamor dan kredibilitas seorang guru bisa menurun hanya karena 

tidak mampu menguasai kecanggihan dunia teknologi. 
5
 

Sehubungan dengan kualitas guru, presiden joko widodo pada peringatan 

hari ulang tahun PGRI ke-72 sekaligus hari guru nasional yang berlangsung di 

stadion patriot candrabhaga menghimbau guru supaya tidak gagap teknologi. 

Oleh karena itu, guru hendaknya dapat berkreasi memanfaatkan kemajuan 

teknologi dalam melakukan aktivitas belajar mengajar. Akan tetapi, guru harus 

lebih berhati-hati khususnya untuk mengawasi peserta didik serta dirinya 

sendiri dalam memanfaatkan teknologi. 
65

 Tenaga pendidik yang tidak paham 

dengan teknologi dapat menjadi kendala bagi kemajuan pendidikan Indonesia. 

maka, teknologi harus dipelajari dan diterapkan oleh guru dan calon guru. Ada 

beberapa hal yang menyebabkan guru tidak mengerti dengan teknologi, 

pertama
 
memberikan cap pada diri sendiri dengan label sudah tua dan sebentar 

lagi akan pensiun maka tidak usah belajar menggunakan computer, laptop 

internet. Kedua
 
guru yang menjadi kepala sekolah enggan untuk belajar 

dengan alasan memiliki staf tata usaha yang dapat membantunya membuatkan 

sesuatu yang diperlukan. Ketiga perasaan enggan untuk menjadi lebih baik. 
7 

Calon Guru pada umumnya masih belum mampu menggunakan komputer 

dan internet dengan baik. Sementara itu calon guru yang telah mempunyai 

kemampuan yang memadai dalam menggunakan komputer dan internet masih 

                                                           
 5 

Haryono, 101 Jurus Jitu Menjadi Guru Hebat (Yoyakarta: Arruz Media,2017), h.71 
6 

Erwin widiasworo. Guru ideal di era digital. (Yogyakarta:PT. Huta Parhapuran, 2019), 

h.53  
7
 Erwin widiasworo. Guru ideal di era digital. (Yogyakarta:PT. Huta Parhapuran, 

2019),,h.57 



5 
 

belum memanfaatkannya untuk kepentingan pembelajaran. Hal ini disebabkan 

oleh antara lain : 1.Rendahnya motivasi calon guru untuk belajar 

menggunakan / menggopersikan komputer dan internet. 2.Belum adanya 

kebijakan kuat yang mewajibkan calon guru untuk memiliki kompetensi 

menggunakan komputer dan internet bagi pelaksanaan pembelajaran. 

3.Minimnya penyediaan sarana komputer dan hubungan jaringan internet. 

4.Belum adanya pelatihan dan perkembangan yang berkelanjutan bagi calon 

guru untuk menguasai kompetensi menggunakan teknologi seperti computer 

dan internet bagi kepentingan pembelajaran.
86 

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di 

abad 21, maka kemampuan teknologi perlu untuk dapat dikuasai agar supaya 

seseorang dapat dengan mudah untuk  beradaptasi dengan perkembangan 

zaman. Teknologi di awali dari fungsi manusia sebagai makhluk pembelajar 

yang mampu untuk mentadaburi alam semesta, Allah SWT menganugerahkan 

akal pikiran kepada manusia supaya dapat digunakan untuk melihat tanda-

tanda kekuasaan dan kebesaran yang telah diciptakan di muka bumi. 

Berkenaan dengan hal tersebut Allah SWT berfirman dalam Q.S Ali-

Imran ayat 190-191: : 

                                                           
8 

Nur Irwantoro, Yusuf  Suryana. Kompetensi Pedagogic Untuk Peningkatan Dan 

Penilaian Kinerja Guru Dalam Rangka Implementasi Kurikulum Nasional. (Cilegon: PT Genta 

Group Production, 2016),  h.292. 
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Artinya : “ sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-

orang yang berakal (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah 

sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan 

mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 

berkata) : ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan 

sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa 

neraka. (Q.S. Ali-Imran: 190-191).
7 

 

Mempersiapkan siswa untuk memenuhi kebutuhan kerja, maka setiap 

siswa harus bisa menggunakan teknologi secara efektif sebagai upaya 

kontribusi dalam perkembangan  teknologi di abad ke-21, selain itu siswa 

juga harus mampu dalam mencari informasi,menganalisis dan mengevaluasi, 

mampu memecahkan masalah serta dapat mengambil keputusan, mampu 

membuat alat media yang kreatif dan efektif, dan mampu dalam komunikasi 

serta dapat bertanggung jawab sehingga dapat berkontribusi bagi negaranya.
9
 

Kemampuan teknologi seorang guru dan calon guru,sangat diperlukan, untuk 

secara efektif menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran, sehingga 

tercipta suasana dan kegiatan pembelajaran yang efisien dan  efektif.
8 

Keberhasilan proses belajar mengajar akan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor baik berasal dari siswa, maupun yang berasal dari luar. Guru 

                                                           
 

9 
Friedman, A., Bolick, C., Berson, M., & Porfeli, E. National Education Technology 

Standars And Technology Belifes And Practices Of Social Studies Faculty : Results From A 

Seven-Year Longitudinal Study, Contemporary Issues In Technology And Teacher Education, 

Vol. 9 No.4 (New York) h.476-487 
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mempunyai fungsi sebagai motifator serta fasilitator dalam keseluruhan 

kegiatan belajar mengajar merupakan faktor luar yang sangat mempengaruhi 

keberhasilan belajar siswa.
 

Tenaga pendidik dapat dikatakan professional bukan hanya menguasai 

materi dan konsep saja, melainkan harus menguasai bagaimana cara 

mengajarkan dan strategi pembelajaran dapat tersampaikan ke peserta didik 

dengan baik. Dua hal tersebut antara materi (content) dan cara mengajarkan 

(pedagogical) yang saling berhubungan dan tidak dapat di pisahkan, 

pentingnya kesinambungan antara materi dan pendagogical maka muncul 

sebuah pemahaman baru yang memadukan antara sebuah pengetahuan materi 

dan teknolgi  kepada peserta didik, yaitu Technological pedagogical content 

knowledge (TPCK).
10

 Komponen dasar TPCK yaitu Content knowledge (CK), 

pedagogical knowledge (PK), Technological Knowledge (TK), Pedagogical 

Content Knowledge (PCK), Technological Content Knowledge (TCK), 

Technological pedagogical knowledge (TPK), Technological Pedagogical 

Content Knowledge (TPCK).  

Perpaduan antara Technological knowledge, pedagogical Knowledge 

dan Content Knowledge untuk menciptakan pembelajaran yang bermanfaat 

bagi peserta didik.
119

 Seiring dengan peningkatan kebutuhan siswa dan 

                                                           
 

10 
 Koehler, M. J., & Mishra, P. What Is Technological Pedagogical Content Knowledge? 

Contemporary Issues In Technology And  Teacher Education, 9 (1) (2009), H.64, Mengutip 

Shulman, L., S., “Those Who Understand, Knowledge Growth In Teaching”, Educational 

Research, Vol.15 No.2 (1986) h.9. 
11

 Koehler, M. J., & Mishra, P. What Is Technological Pedagogical Content Knowledge? 

Contemporary Issues In Technology And  Teacher Education, 9 (1) (2009), H.64, Mengutip 

Shulman, L., S., “Those Who Understand, Knowledge Growth In Teaching”, Educational 

Research, Vol.15 No.2 (1986), h.5 
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berjalannya waktu, sekarang guru tidak hanya harus memiliki kemampuan 

PCK (Pedagogical Content Knowledge ). Bukan hanya itu, guru juga dituntut 

harus bisa menyampaikan materi pelajaran dengan teknologi lebih dari hanya 

sekedar PCK ( pedagogical content knowledge). Hubungan antara PCK ( 

pedagogical content knowledge ) dengan teknologi menghasilkan kerangka 

kerangka konseptual baru dalam dunia pendidikan khususnya untuk calon 

guru dan guru yaitu Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK). 

Technological pedagogical content knowledge (TPCK) adalah kerangka 

konseptual yang menghubungkan antar pengetahuan pedagogi, konten dan 

teknologi dengan tujuan untuk menciptakan proses  pembelajaran yang efektif 

dan efisien dengan kerangka teknologi. 

Konsep dasar hadirnya TPCK adalah sebagai berikut, TPCK pertama 

kali di perkenalkan oleh Mishra dan Koehler pada tahun 2006. Mereka 

mendiskusikan TPCK sebagai kerangka kerja guru/pendesain dalam teknologi 

pembelajaran didasarkan pada model Technological pedagogy content 

knowledge (TPCK) yang di pelopori Shulman. 

Tiga komponen penting yang harus dimiliki sebagai pendidik yakni 

penguasaan materi mata pelajaran yang sesuai dengan klasifikasi dan 

kompetensinya yang termasuk dalam materi, pedagogi dan teknologi. Hal ini 

sejalan dengan tuntutan pembelajaran abad 21 dimana penguasaan TIK 

prasyarat bagi guru. Disamping itu, TPCK juga dapat dijadikan pilar utama 

dalam mengembangkan diri dan inovasi pembelajaran bagi guru. Lebih jauh, 

harapan besar untuk menjadi guru professional yang mampu 
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mengintegrasikan TIK dan Teknologi dapat membantu persoalan peserta 

belajar agar lebih mudah memahami materi yang tertuang dalam kurikulum. 

Sedangkan dalam proses pembelajaran TIK menjadi daya tarik tesendiri. 

 

Gambar 2. Koehler’s (2013) TPCK 

Kerangka Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) juga 

berfungsi sebagai sebuah teori dan konsep untuk peneliti dan pendidik dalam 

mengukur kesiapan calon guru dan guru dalam mengajar secara efektif 

dengan teknologi. Technological pedagogical content knowledge (TPCK)  

berdampak pada calon guru, karena memiliki hubungan yang sangat melekat 

antara teknologi, pedagogi, dan konten. Oleh karena itu, guru harus dapat 

menghadapi tantangan besar dalam pergerseran perubahan teknologi, 

Pedagogi, Materi Pelajaran serta konteks kelas saat ini. Sudah seharusnya 

guru menjadi lebih aktif menjadi desainer kurikulum. Selain berdampak pada 

guru, Technological Pedagogical Content Knowledge juga berdampak kepada 
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tenaga pendidik. Diantara berbagai pendekatan pembelajaran, seorang guru 

seharusnya lebih menekankan kepada bagaimana guru mengintegrasikan 

teknologi dalam praktek pengajaran mereka daripada menekankan kepada apa 

yang di intergrasikan dalam praktek pengajaran mereka. 

Penguasaan dan pengintegrasian pengetahuan teknologi, pedagogik dan 

konten perlu dikuasai oleh calon guru dan guru, pengetahuan dan 

pengintegrasian tersebut di perlukan karena proses dalam pengajaran serta 

pembelajaran saat ini mencerminkan berkembangnya pengintegrasian antara 

komputer dan aplikasi teknologi dalam kurikulum. Untuk menyesuaikan 

perkembangan zaman di era globalisasi seperti saat ini maka perlu untuk 

mengintegrasikan pengetahuan materi pelajaran, pengajaran atau 

pembelajaran, dan teknologi.
10

 

Pembelajaran berbasis teknologi informasi saat sekarang merupakan 

keharusan. Karena, lembaga pendidikan dituntut untuk dapat adaptif dan 

adaptatif terhadap perubahan dan tuntutan terhadap masyarakat global. 

Penyiapan SDM berbasis IT dalam pendidikan merupakan aktivitas yang 

harus direncanakan dan dijalankan dengan baik. 
12 

Pekerjaan menjadi seorang guru bukan suatu pekerjaan yang statis, 

melainkan pekerjaan yang bersifat dinamis, yang terus harus menyesuaikan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru harus peka 

selama menyikapi perkembangan yang terjadi di masyarakat, baik 
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Koehler, M. J., & Mishra, P. What Is Technological Pedagogical Content Knowledge? 

Contemporary Issues In Technology And  Teacher Education, 9 (1) (2009), H.64, Mengutip 

Shulman, L., S., “Those Who Understand, Knowledge Growth In Teaching”, Educational 

Research, Vol.15 No.2 (1986). h.294 
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perkembangan sosial, budaya, politik maupun perkembangan kebutuhan yang 

selamanya berubah, termasuk perkembangan teknologi. Perkembangan 

teknologi sudah sangat pesat di segala bidang termasuk di dalamnya yaitu 

bidang pendidikan. Guru dan calon guru perlu untuk menguasai keterampilan 

mengajar yang mengintegrasikan pembelajaran dengan teknologi agar dalam 

proses pembelajaran berjalan lebih efektif dan efisien. 

 Perkembangan teknologi tidak terjadi pada internet saja, namun terjadi 

juga pada komputer dan software pendukungnya. Hal ini ditandai dengan 

semakin canggih dan beragamnya software dan aplikasi-aplikasi yang 

memudahkan penggunanya. Komputer dan software pendukungnya 

dimanfaatkan juga dalam pembelajaran. Penggunaan komputer dalam 

pembelajaran mempunyai kelebihan diantaranya: 1. meningkatkan perhatian 

dan konsentrasi siswa, 2. meningkatkan motivasi siswa, 3. siswa dapat 

mempelajari materi secara mandiri dan disesuaikan dengan kemampuan 

siswa, 4. bagi guru, dapat mereduksi penggunaan waktu penyampaian materi, 

5. membuat pengalaman belajar siswa lebih menyenangkan, memuaskan dan 

menguatkan siswa, 6. guru dapat mendesain materi lebih menarik, 7. Dapat 

mendorong guru untuk meningkatkan pengetahan dan kemampuan mengenai 

komputer. Hal ini sejalan dengan tuntutan kurikulum pendidikan Indonesia 

yakni membuat pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, menyenangkan, 
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menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran.
1311

 

Untuk mendapatkan kehidupan sukses di masa mendatang, The 

Partnership for 21st Century Skills (2007) telah mengembangkan 

Frameworks for 21st Century Learning yang mendeskripsikan tentang 

kompetensi masa mendatang dan sistem pendukung untuk 

mengembangkannya. Sejumlah keterampilan strategis yang meliputi 

keterampilan hidup, keterampilan belajar dan inovasi, serta penguasaan 

teknologi informasi secara rinci dideskripsikan sebagai berikut: 1. 

keterampilan hidup dan karir (life and career skills) yang terdiri atas 

flexibility and adaptability, initiative & self-direction, social and cross-

cultural skills, productivity & accountability, dan leadership & responsibility, 

2. keterampilan belajar dan inovasi (learning and innovation skills) yang 

terdiri atas critical thinking, communication, collaboration, dan creativity, 3. 

penguasaan informasi, media, dan teknologi informasi (information, media 

and technology skills). 

                                                           
 13 

Kembikduk, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republic Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2016. Jakarta. 
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Gambar 1. Kerangka kerja dan sistem pendukung kemampuan teknologi 

Di masa mendatang, pemanfaatan atau penggunaan teknologi dalam 

pembelajaran marupakan salah satu isu penting. Masuknya teknologi dalam 

pendidikan, berpengaruh pada berbagai aspek dalam pembelajaran biologi. 

akan tetapi,penggunaan dan penguasaan teknologi internet oleh guru dalam 

pembelajaran tidak banyak mengalami peningkatan dalam  memanfaatkan 

dan menggunakan internet, siswa lebih baik daripada guru. Untuk 

mengantisipasi situasi yang demikian, guru masa depan hendaknya 

merupakan perancang, inovator, motivator, memiliki kemampuan pribadi 

yang memadai dan sekaligus sebagai pengembang. Berdasarkan hal tersebut, 

sebagai calon biologi matematika masa depan, mahasiswa perlu dibekali 

dengan kemampuan teknologi yang dibutuhkan pada abad 21. Oleh 
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karenanya kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi 

harus dikuasai oleh mahasiswa calon guru biologi.
1412 

Salah satu matakuliah yang ada di Jurusan Pendidikan Biologi 

Universitas raden intan lampung adalah Microteaching Biologi. Matakuliah 

ini bertujuan untuk memberikan bekal pada mahasiswa untuk menguasai 

kompetensi untuk menata komponen proses pembelajaran agar tercipta 

pembelajaran yang aktif, efektif, dan bermakna dalam rangka mencapai hasil 

belajar yang optimal. Salah satu kompetensi matakuliah ini adalah menguasai 

bagaimana cara membelajarkan siswa pada materi tertentu yang hal ini 

identik dengan TPCK. 

Melalui matakuliah ini, berbagai macam pendekatan, model, strategi, 

dan metode pembelajaran dikenalkan pada Mahasiswa-mahasiswa. Namun, 

bekal teori tentang pendekatan, model, strategi, dan metode pembelajaran 

tidak cukup memberikan kompetensi TPCK bagi seorang calon guru. 

Mahasiswa dituntut untuk dapat mempraktekkannya setidaknya dalam 

kegiatan pembelajaran di skala kecil. Salah satu strategi untuk 

mengembangkan kompetensi tersebut adalah melalui model simulasi 

pembelajaran.  

Simulasi pembelajaran merupakan salah satu cara yang  dapat 

digunakan untuk melatih kemampuan TPCK calon guru. Melalui simulasi 

pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, aktivitas, 

keterampilan dan pengetahuan teknologi mahasiswa dalam pembelajaran 
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 Nasution, S. Pengembangan Media Pembelajaran Untuk Mendukung Kemampuan 

Penalaran Spasial Siswa Pada Topic Dimensi Tiga Kelas X. Jurnal Kependidikan dan Ilmu 

Pendidikan, Vol. 8 (2015) 



15 
 

melalui pembuatan peta konsep dan skenario pembelajaran yang 

dikembangkan sebelumnya. Seorang guru dituntut untuk memiliki 

pengetahuan tentang bagaimana mengajarkan suatu bahan ajar bagi siswanya.  

Melihat kondisi ini,maka perlu melakukan evaluasi terhadap calon guru 

biologi pada jurusan pendidikan biologi universitas raden intan lampung,  

Sehingga sebagai penghasil calon guru biologi di universitas raden intan 

lampung  perlu dilakukan evaluasi terhadap pemanfaatan yang dilakukan oleh 

calon guru khususnya kemampuan pengintergasian teknologi dalam 

pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan calon guru dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. 

Kemampuan yang dimaksud adalah penguasaan calon guru terhadap 

teknologi, pedagogi, dan konten sebagaimana di jelaskan dalam kerangka 

TPCK. Dari evaluasi ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai masukan 

untuk kegiatan calon guru dalam pemanfaatan teknologi.  

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Kemampuan Technological Pedagogical 

Content Knowledge (PTCK) Calon Guru Biologi Di Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi masalah 

yaitu sebagai berikut : 

1. Masih rendahnya kompetensi calon guru biologi terhadap kemampuan 

TPCK. 
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2. Perlu adanya pemetaan analisis kemampuan TPCK pada calon guru 

biologi universitas raden intan lampung.   

3. Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan calon guru biologi terhadap 

kemampuan TPCK. 

4. Guru belum bisa melihat/memperhatikan ZPD (zone of proximal 

development) pada kemampuan teknologi peserta didik karena kurangnya 

fasilitator/panduan kemampuan teknologi dari guru. 

5. Melihat potensi pengembangan tindak lanjut kompetensi pada calon guru 

terhadap kemampuan TPCK. 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindarkan kesalah pahaman dan masalah tidak terlalu 

meluas maka peneliti membatasi masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan pada calon guru biologi Universitas islam negeri 

raden intan lampung 

2. Kemampuan pembelajaran yang diterapkan peneliti yaitu kemampuan 

TPCK (technological pedagogical content knowledge) 

3. Penelitian ini memfokuskan pada analisis kemampuan TPCK 

(Technological Pedagogical Content Knowledge) calon guru biologi 

dengan langkah: 1.Calon guru mampu menguasai TPCK yang mencakup 

Technological, Pedagogical, Content, Knowledge dengan baik dan benar.   

2.Calon guru mampu menguasai TPCK saat melakukan pembelajaran di 

kelas, sehingga menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efisien. 3. 

Calon guru dapat mengevaluasi seberapa besar kemampuan calon guru 
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biologi dalam memanfaatkan TPCK dalam pembelajaran. 4. Hasil evaluasi 

dapat digunakan sebagai masukan pada calon guru dalam pemanfaatan 

teknologi (TPCK). 

D. Rumusan Masalah 

Adapun Rumusan Masalah Dari Penelitian Ini Yaitu : 

1. Bagaimanakah kemampuan Pedagogik, Konten dan Teknologi pada calon 

guru biologi di Universitas Raden Intan Lampung ? 

2. Bagaimanakah pengaplikasian kemampuan Technological Pedagogical 

Content Knowledge (TPCK) calon guru biologi Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung ? 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian Ini Bertujuan Untuk : 

1. Mengetahui kemampuan pedagogik, konten dan teknologi calon guru 

biologi di Universitas Raden Intan lampung. 

2. Mengetahui pengaplikasian kemampuan Technological Pedagogical 

Content Knowledge calon  guru biologi Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi: 

1. Universitas 

Bagi universitas penelitian di harapkan dapat digunakan sebagai :  

a. Tolak ukur untuk mempersiapkan calon tenaga pendidiknya dalam 

menghadapi tuntutan teknologi. 
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b. Universitas dapat mengevaluasi kinerja calon tenaga pendidiknya 

secara tidak langsung dengan mengetahui kelemahan-kelemahan pada 

calon guru khususnya calon guru biologi . 

c. Universitas dapat mencari solusi terbaik untuk meningkatkan kinerja 

calon guru biologi berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ada. 

2. Calon Tenaga Pendidik (calon guru) 

Bagi calon tenaga pendidik penelitian ini dapat digunakan sebagai : 

a. Evaluasi dalam upaya mempersiapkan diri sebagai calon tenaga 

pendidik untuk menghadapi tuntutan teknologi. 

b. Pemahaman guru tentang peran penting kemampuan TPCK pada proses 

pembelajaran sehingga calon guru dapat mengetahui bagaimana cara 

atau metode yang tepat dan calon guru dapat mengetahui kompetensi 

yang dapat digunakan pada saat menyampaikan pembelajaran kepada 

anak didiknya. 

c. Pengetahuan calon guru mengenai peranan penting pengintegrasian 

teknologi dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, Sehingga calon 

pendidik selain menguasai komponen pengetahuan konten dan 

pedagogik, juga dapat mengintegrasikannya dengan teknologi. 

3. Penulis  

Bagi penulis dapat menjadi sumber referensi serta bahan evaluasi diri 

tentang Technological pedagogical content knowledge  (TPCK) dan 

pengembangan kompetensi ketika nanti menjadi tenaga pendidik. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Konsep Dasar Kompetensi Guru 

Undang- undang republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang 

guru dan dosen, pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa guru adalah pendidik 

professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik anak usia 

dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Oleh karena itu, jelas guru yang berada pada semua jenjang pendidikan 

formal kita seharusnya adalah pendidik yang professional, bukan pendidik 

amatir apalagi asal-asalan dan sembarangan. Sebagai pendidik 

professional, guru merupakan tenaga yang semestinya ahli, mahir, cakap, 

dan memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta berpendidikan 

profesi dan berpenghasilan layak. dengan profesionalitasnya guru dapat 

melaksanakan tugas utamanya tersebut.
1513 

Sebagai pendidik yang professional guru wajib memiliki kompetensi 

yakni seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus 

dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan (UU RI No. 14 Tahun 2006, tentang guru dan dosen pasal 

1 ayat 10). Hal ini menunjukan bahwa kompetensi yang harus dimiliki 
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Nur Irwantoro Dan  Yususf Suryana, kompetensi pedagogik untuk peningkatan dan 

penilaian kinerja guru dalam rangka implementasi kurikulum nasional (Cilegon : PT. Genta 

Group Production,2016) 



20 
 

oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya adalah 

kompetensi yang utuh dan integratif yang mencakup aspek pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku. Dengan perkataan lain pendidik/guru 

professional itu harus kompeten (berkompetensi) secara utuh.
1614 

Kompetensi yang dimiliki oleh guru bukan hanya sebatas 

pengetahuan tentang tugas-tugas professionalnya saja seperti hanya 

mengetahui cara-cara mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik, tetapi pengetahuan itu 

tidak dijiwai dan diterapkan oleh guru secara konsekuen konsisten dan 

terampil. Akan tetapi apabila guru memiliki pengetahuan tetapi tidak bisa 

mewujudkannya lewat tindakan tidak dapat memberikan makna dan 

manfaat bagi pelaksanaan pendidikan secara nyata. Jadi kompetensi yang 

wajib dimiliki oleh guru adalah kompetensi secara utuh yang menunjukan 

penguasaan aspek pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang 

didalamnya terdapat unsur kesadaran, motivasi dan tanggung jawab 

bertindak secara integrative dalam pelaksanaan tugas keprofesinalannya.
17

 

Berdasarkan undang-undang RI No.14 tahun 2005 tentang guru dan 

dosen, pasal 10 ayat (1) bahwa kompetensi yang wajib dikuasai oleh guru 

minimal meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi social, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui 

pendidikan profesi.  
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Berdasarkan penjelasan pasal 10 ayat (1) tersebut, maksud dari ke 

empat kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru adalah sebagai berikut:     

1. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik. 2. Kompetensi kepribadian adalah kemapuan kepribadian 

yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan 

peserta didik. 3.  Kompetensi professional adalah kemampuan penguasaan 

materi pelajaran secara luas dan mendalam. 4. Kompetensi social adalah 

kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan 

efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, 

dan masyarakat sekitar.
1815 

2. Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran 

Konteks pendidikan formal (sekolah) khususnya berkaitan dengan 

wahana transformasi budaya, TIK ( Teknologi Informasi dan Komunikasi 

) memiliki fungsi dalam proses pembelajaran, paling tidak, adalah sebagai 

alat bantu pembelajaran. Fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) sebagai alat bantu pembelajaran dapat berupa alat bantu mengajar 

bagi guru, alat bantu belajar bagi siswa, serta alat bantu interaksi antara 

guru dengan siswa. Berbagai fungsi lain sebagai gudang ilmu, alat bantu 

pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, alat bantu 

manajemen sekolah, dan infrastruktur pendidikan. Dalam hal proses 
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pembelajaran, atau proses belajar mengajar di mana siswa juga belajar 

bersama guru, penggunaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 

tidak dapat dilepaskan dengan fungsinya.
19 

Peran guru juga dengan sendirinya akan berubah dari pemberi 

informasi tunggal dalam lingkungan yang sangat konvensional (teacher 

centered) ke arah menjadi fasilitator pembelajaran yang memungkinkan 

siswa dapat lebih aktif belajar melalui aneka sumber (student centered).
2016 

Dengan demikian jelas bahwa untuk mencapai kompetensi-

kompetensi atau kecakapan-kecakapan sebagaimana diharapkan terhadap 

siswa dalam menghadapi masa depannya, guru harus memanfaatkan TIK 

dalam pembelajaran.Pentingnya pemanfaatan TIK dalam pembelajaran 

mengingat potensi TIK itu sendiri dalam memfasilitasi dan 

mengoptimalkan proses pembelajaran. Dalam konteks yang lebih luas, 

yaitu pendidikan, potensi TIK yang tampak jelas setidaknya adalah 

memperluas kesempatan belajar, meningkatkan kualitas dan efisiensi 

belajar memungkinkan terjadinya belajar mandiri dan belajar kooperatif, 

serta mendorong terwujudnya belajar sepanjang hayat. Beberapa contoh 

pemanfaatan TIK dalam pembelajaran yang terjadi saat ini antara lain 

adalah pemanfaatan program audio pembelajaran, program video 

pembelajaran, pemanfaatan TV-edukasi, pemanfaatan jejaring sosial, dan 

e-learning. Multimedia pembelajaran merupakan salah satu bentuk alat 
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bantu pembelajaran berbasis komputer yang didukung berbagai komponen 

multimedia seperti teks, suara, gambar,dan video.
2117 

Program pembelajaran ini berisi materi pembelajaran dengan tahap-

tahap yang mudah dipelajari siswa sehingga sangat mendukung 

pembelajaran individual peserta didik. 

Dengan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran guru menjadi lebih 

terlayani kebutuhan mengajarnya sehingga proses belajar mengajarakan 

jauh lebih memudahkan dan menyenangkan/menggairahkan yang pada 

gilirannya akan berdampak pada diperolehnya hasil-hasil belajar yang 

optimal. 

3. Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) 

Pada saat ini personal computer banyak digunakan pada ruang kelas 

di berbagai negara, tetapi guru yang menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) perlu dikaji lagi kelanjutannya banyak sumber 

mengatakan bahwa guru yang menggunakan TIK seringkali untuk 

transmisi informasi dirinya sendiri dari pada digunakan untuk media 

pembelajaran terhadap peserta didik.
2218

 Pengamatan tersebut 

menyebabkan adanya penekanan terhadap cara mengajar guru yang 

mengintegrasikan TIK dalam mengajar.
23 
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 Teknologi Pedagogical Content Knowledge (TPCK) adalah suatu 

kerangka kerja yang mengidentifikasi pengetahuan, guru perlu mengajar 

secara efektif dengan kerangka teknologi. Konsep dasar hadirnya TPCK 

adalah Sebagai berikut: TPCK diperkenalkan pertama kali oleh Mishra dan 

Koehler pada tahun 2006. Mereka mendiskusikan TPCK sebagai kerangka 

kerja guru/pendesain dalam mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. 

Konsep TPCK muncul dalam teknologi pembelajaran didasarkan pada 

model pedagogy content knowledge (PCK) yang dipelopori oleh Shulman. 

Tiga komponen pengetahuan penting yang harus dimiliki sebagai 

pendidik yakni penguasaan materi bidang studi sesuai dengan kualifikasi 

dan kompetensinya yang termasuk dalam kurikulum, pedagogi dan 

teknologi. Hal ini sejalan dengan tuntutan pembelajaran abad 21 dimana 

penguasaan TIK sebagai prasyarat bagi guru. Disamping itu, TPCK juga 

dapat dijadikan pilar utama dalam mengebangkan diri dan inovasi 

pembelajaran bagi guru. Lebih jauh, harapan besar untuk menjadi guru 

profesional yang mampu mengintegrasikan TIK dan teknologi dapat 

membantu persoalan peserta belajar agar lebih mudah memahami materi 

yang tertuang dalam kurikulum. Sedangkan dalam proses pembelajaran 

TIK menjadi daya tarik tersendiri.  

Konsep dasar TPCK lebih menekankan hubungan antara materi 

pelajaran, teknologi dan pedagogik.
2419 

Interaksi antara tiga komponen 

tersebut memiliki kekuatan dan daya tarik untuk menumbuhkan 
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pembelajaran aktif yang terfokus pada peserta belajar. Hal ini dapat juga 

dimaknai sebagai bentuk pergeseran pembelajaran yang semula terpusat 

pada guru bergeser kepada peserta belajar. Kerangka kerja yang 

dibutuhkan bagi guru adalah pemahaman efektivitas integrasi 

pembelajaran.
 

TPCK menekankan hubungan-hubungan antara teknologi, isi 

kurikulum dan pendekatan pedagogi yang berinteraksi satu sama lain 

untuk menghasilkan pembelajaran berbasis TIK. 

Dalam skema TPCK terdapat hubungan antar komponen penyusun, 

saling beririsan antara materi (C). pedagogi (P) dan teknologi (T) yang 

berpengaruh dalam konteks pembelajaran. Komponen-komponen yakni C, 

P dan K yang selanjutnya C menjadi (CK). P menjadi (PK) dan T menjadi 

(TK). 

4. Kemampuan atau komponen Technological Pedagogical Content 

Knowledge (TPCK) 

a. Content Knowledge (CK) 

Content Knowledge (CK) yakni pengetahuan tetang materi 

pelajaran yang akan dipelajari. Materi tersebut tertuang di dalam 

kurikulum. Misalnya siswa SMA belajar llmu Kimia, Fisika, Biologi 

dan Matematika maka batasan materi pelajaran yang tertuang dalam 

kurikulum hendaknya dimaknai secara menyeluruh. Materi pelajaran 

mencakup pengetahuan berupa konsep, teori, gagasan, kerangka kerja, 

metoda yang dilengkapi dengan metoda ilmiah serta penerapannya 
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dalam kehidupan sehari-hari. Peserta belajar harus fokus terhadap 

materi pelajaran yang ada dalam kurikulum.
2520 

b. Pedagoical Knowledge (PK) 

Pedagogy Knowledge (PK) menggambarkan pengetahuan secara 

mendalam terkait dengan teori dan praktik belajar mengajar yakni 

mencakup tujuan, proses, metoda pembelajaran penilaian, strategi dan 

lainnya. Secara umum, seperti lazimya pedagogi terdiri atas 

pembelajaran, manajemen kelas, tujuan instruksional, model penilaian 

peserta belajar. Pengetahuan pedagogi mensyaratkan pemahaman 

aspek kognitif, afektif, sosial dan pengembangan teori pembelajaran 

dan bagaimana teori itu dapat diterapkan di dalam proses 

pembelajaran. Guru hendaknya memahami secara mendalam dan 

fokus terhadap pedagogi yang dibutuhkan yakni tentang bagaimana 

siswa memahami dan mengkonstruksi pengetahuan, sikap dan 

ketrampilan.
26 

c. Tecnological Knowledge (TK) 

Tecnology Knowledge (TK) adalah dasar-dasar teknologi yang 

dapat dimanfaatkan untuk mensupport pembelajaran. Contohnya, 

pemanfaatan software, program animasi, internet akses, model 

molekul, laboratorium virtual dan lain-lain. Untuk itu, guru 
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membutuhkan penguasai dalam pemrosesan informasi, 

berkomunikasidengan TIK dalam pembelajaran. Mishra et al 

menekankan bahwa pengetahuan dasar, pengetahuan teknologi serta 

trampil dalam menggunakannya untuk mendukung pemahaman materi 

pelajaran yang dipelajari. Lebih jauh, penguasan teknologi inilah 

merupakan tuntutan siswa abad-21.
2721 

d. Pedagogical Content Knowledge (PCK) 

Pedagogy Content Knowledge (PCK) mencakup interaksi dan 

terjadinya irisan antara pedagogi (P) dan materi pelajaran (C). PCK 

(Pedagogy Content Knowledge) merupakan konsep tentang 

pembelajaran yang menghantarkan materi pelajaran yang tertuang 

dalam kurikulum. Hal ini mencakup proses pembelajaran terkait 

dengan materi pelajaran yang dipelajari serta sistem penilaian peserta 

belajar. Model pembelajarannya diharapkan dapat menghantarkan 

peserta belajar secara efektif. Pemahaman hubungan dan irisan antara 

(P) dan (C) yang secara rigkas menyangkut bagaimana (P) dapat 

mempengaruhi (C) Menurut M. J. Koehler, PCK merupakan 

seperangkat pengetahuan, kurikulum bidang studi. Transformasi 

pengetahuan, pedagogi umum, strategi pembelajaran dalam konteks 

pendidikan.
2822
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e. Technological Content Knowledge (TCK) 

Technology Content Knowledge (TCK) termasuk dalam 

pemahaman teknologi dan materi pelajaran yang dapat membantu 

serta mempengaruhi komponen-komponen yang lain. Dalam 

merumuskan tujuan instruksional sering kali terjadi miskonsepsi dan 

ego keilmuan. Misalnya, orang yang ahli dibidang TIK diposisikan 

sebagai orang yang hanya dalam bidang TIK. Padahal, ahli TIK sangat 

dibutuhkan sebagai katalisator yakni untuk mempermudah 

pemahaman materi pelajaran.
2923 

f. Technological Pedagogical Knowledge (TPK) 

Technology Pedagogy Knowledge (TPK) adalah merupakan 

serangkaian pemahaman bagaimana perubahan pembelajaran terjadi 

dengan memanfaatkan teknologi yang digunakan untuk mendukung 

pembelajaran seeara aktif dan dapat membantu serta mempermudah 

konsep-konsep materi pelajaran. TPK mernbutuhkan pemahaman 

keuntungan dan kerugian teknologi yang dibutuhkan yang diterapkan 

dalam kontek materi pelajaran yang terjadi dalam proses 

pembelajaran. 

Selanjutnya, TPK menbutuhkan strategi pembelajaran berbasis 

TIK. Informasi skill pendukung serta membantu siswa yang 

mendapatkan kesulitan secara teknis terkait dengan TIK. lntinya, 

dengan hadirnya TIK dalam pembelajaran dapat secara optimal untuk 
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membuka wawasan peserta belajar lebih mudah memahami materi 

pelajaran yang bersifat mikroskopik, abstrak dan komplek. Disinilah 

peran TIK dapat diartikan sebagai sumber belajar. Untuk itu, para 

pengembang pembelajaran dan guru dapat mengembangan kreativitas 

dan fleksibelitas sangat dibutuhkan dalam pembelajaran. Misalnya, 

Siswa pemrograman mesin CNC.  

Dengan menggunakan program animasi virtual mesin CNC dapat 

rnembantu pemahaman pemrograman CNC sebelum menggunakan 

mesin CNC yang sebenarnya. Makna, fleksibel adalah termasuk 

program animasi virtual yang digunakan mudah digunakan serta 

membantu pemahaman tentang pemrograman secara virtual.
3024 

g. Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) 

Technology Pedagogy Content Knowledge (TPCK) merangkum 

suatu rangkaian dalam pembelajaran dimana kemampuan penguasaan 

teknologi secara terintegrasi yang tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain dari komponen-komponen penyusunnya (C), (P) dan (K).  

TPCK mensyaratkan terjadinya multi interaksi dan kombinasi antar 

komponen yakni materi pelajaran, pedagogi dan teknologi yang unik 

dan sinergis berbasis TIK. TPCK memiliki keunggulan dibandingkan 

konsep sebelumnya yakni PCK. Diantaranya dalam menyusun desain 

instruksional, menyusun instruksi pembelajaran, model dan strategi 
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pembelajaran, sistem penilaian serta dalam mendesain kurikulum. 

Faktor penentunya TPCK semua komponen tersebut terintegrasi 

dengan TIK. Dengan demikian TPCK memberi sumbangan yang amat 

besar terhadap perubahan dan paradigma pembelajaran. Konsep 

integrasi adalah merupakan keterlibatan berbagai domain/komponen. 

Materi dan pedagogi yang dapat mensupport guru dalam 

pembelajaran berbasis teknologi. Anggapan bahwa struktur 

pengetahuan sangat terkait dengan deklararif siswa tahu apa yang 

dipelajari, prosedur bagaimana mengetahuinya skematik siswa 

mengaitkan antara deklaratif dan prosedur yakni apa yang dipelajari 

dan bagaimana mempelajarinya dan strategi pengetahuan tentang 

kapan, dimana dan bagaimana domain secara khusus terkait dengan 

tujuan pembelajaran.
3125
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