
 

 

PENGARUH KEMAMPUAN TECHNOLOGICAL, 

PEDAGOGICAL, CONTENT KNOWLEDGE (TPCK) GURU PAI 

TERHADAP HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN PAI SISWA SMP AL 

KAUTSAR BANDAR LAMPUNG 

 

 TESIS 

 

Diajukan Kepada Program Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister  

Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam 

 

 

oleh  

NAMA : NURHAYATI.S 

NPM    : 1886108041 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM MAGISTER  PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

PROGRAM PASCASARJANA (PPs) 

UIN RADEN INTAN LAMPUNG 

1441 H /2019M 



i 
 

 
 

ABSTRAK 

 

Pendidikan agama Islam sebagai ujung tombak yang menjadi perhatian dan sorotan 

dalam hal kualitas dan hasil belajar anak didik, dimana guru PAI sebagai penyampai ilmu 

agama Islam kepada siswa menjadi salah satu factor penentu dari keberhasilan siswa. Dalam 

hal ini  salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa menjadi baik adalah  guru 

PAI yang memiliki kemampuan dalam menyampaikan materi pelajaran denagn tepat dan 

benar. Technological, pedagogical dan content knowledge (TPCK) merupakan salah satu 

konsep pembelajaran yang perlu dikuasai oleh guru PAI dalam mengintegrasikan teknologi 

dengan baik ke dalam pembelajaran. Ketiga komponen tersebut memiliki daya tarik yang 

kuat untuk menjadikan dan menciptakan pembelajaran yang aktif dan inovatif. 

Penelitian ini dilakukan di SMP Al Kautsar Bandar Lampung, dengan tujuan untuk 

melihat seberapa pengaruh kemampuan technological, pedagogical dan content knowledge 

(TPCK) guru PAI terhadap hasil belajar mata pelajaran PAI siswa SMP Al Kautsar Bandar 

Lampung. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan pendekatan korelasi 

(correlation research) untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh kemampuan technological, 

pedagogical dan content knowledge guru PAI terhadap hasil belajar mata pelajaran PAI siswa 

kelas VIII  Al Kautsar Bandar Lampung dengan alat pengumpul data yang digunakan adalah 

observasi, angket berupa kuesioner dengan memberikan dan menyebarkan instrument kepada 

responden, serta dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.  

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kemampuan technological, 

pedagogical dan content knowledge guru-guru PAI terhadap hasil belajar mata pelajaran PAI 

siswa kelas VIII SMP Al Kautsar Bandar Lampung, baik melalui observasi, kuesioner dan 

dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing kemampuan guru PAI terdapat 

pengaruh yang signifikan. Kemampuan technological sebanyak 69,8%, kemampuan 

pedagogical sebanyak 70,8% dan kemampuan Content Knowlege sebanyak 75,5%. Jika 

digabungkan ketiganya antaratechnological, pedagogical, content knowledge (TPCK) 

diperoleh sebanyak 69,3%. Sedangkan 30,7% selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain 

diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti, ini berarti berada pada kategori 

baik. 

 

Kata kunci: technological, pedagogical, content knowledge,hasilbelajar 

 

 

 



ii 
 

 
 

ABSTRACT 

 Islamic religious education as the spearhead of attention and attention in terms of 

quality and student learning outcomes, where the PAI teacher as a messenger of Islamic 

knowledge to students is one of the determining factors of student success. In this case one of 

the factors influencing student learning outcomes to be good is the PAI teacher who has the 

ability to deliver subject matter precisely and correctly. Technological, pedagogical and 

content knowledge (TPCK) is one of the concepts of learning that needs to be controlled by 

PAI teachers in integrating technology into learning well. All three components have a strong 

appeal to make and create active and innovative learning.   

This research was conducted at Al Kautsar Bandar Lampung Middle School, with the 

aim to see how the influence of technological, pedagogical and content knowledge PAI 

teachers' (TPCK) effects on the learning outcomes of PAI subjects of Al Kautsar Bandar 

Lampung Middle School students. 

This type of research is quantitative research, with the correlation approach 

(correlation research) to see whether or not there is influence ofability technological, 

pedagogical and content knowledge of PAI teachers on the learning outcomes of PAI subjects 

VIII Al Kautsar Bandar Lampung classrooms with the data collection tool used is 

observation, questionnaire in the form of a questionnaire by giving and distributing 

instruments to respondents, as well as documents relating to the problem under study. 

Based on the results of research on the influence ofabilities technological, 

pedagogical and content knowledge of PAI teachers on the learning outcomes of PAI subjects 

in class VIII Al Kautsar Bandar Lampung, both through observation, questionnaires and 

documentation, it can be concluded that each ability of PAI teachers there is a significant 

influence significant.capability Technological as much as 67.2%,abilities pedagogical 70.8% 

as muchand capabilities Content as much as 69.8%knowlege. When combined the three 

namely technological, pedagogical, content knowledge (TPCK) as much as 69.3%. While the 

remaining 30.7% is influenced by other variables outside this regression equation or variables 

not examined, this means it is in the good category. 

    

  

Keywords: technological, pedagogical, content knowledge, learning outcomes  
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RINGKASAN 

 

A. Pendahuluan. 

Kemampuan atau kompetensi guru  yang diatur dalam undang-undang 

RI No 20 tahun 2003, dijelaskan bahwa guru harus memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif, inovatif dan menyenangkan. 

Pembelajaran berdasar pada konsep pedagogi content knowledge,  

dikemukan oleh Shulman’s (1987). Kemudian Mishra dan Kohler (2006) 

memperkenalkan konsep terbaru yang dikenal TPCK mengintegrasikan 

pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogi dan ilmu pengetahuan dalam 

kontens pembelajaran, yang dapat menghasilkan pembelajaran efektif 

dengan teknologi dan menjadikan pembelajaran yang aktif dan inovatif. 

Penelitian ini berangkat dari permasalahan dimana guru PAI di SMP Al 

Kautsar Bandar Lampung yang  memiliki kompetensi profesional dan sertifikat 

guru, serta wawasan keilmuan tentang teknologi, pedagogik dan ilmu agama 

melalui berbagai pelatihan, seminar, workshop. Hal ini menjadi asumsi bahwa  

salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mata pelajaran 

PAI siswa SMP Al Kautsar adalah kemampuan TPCK guru PAI. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan korelasi. Teknis 

analisi yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, dalam 

penelitian ini terdapat tiga variabel bebas, yaitu X1 kemampuan technological, 

X2 kemampuan pedagogical dan X3 kemampuan content knowledge guru 

PAI, dan satu variabel terikat yaitu hasil belajar mata pelajaran PAI siswa 

kelas VIII SMP Al Kautsar Bandar Lampung. 

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan observasi, angket dan 

dokumen. Angket berupa kuesiner kepada responden sebanyak 70 orang 

siswa kelas VIII SMP Al Kautsar sebagai sampel dari 280 orang (populasi). 

Setelah dilakukan perhitungan besarnya korelasi untuk menguji validitas 

instrumen pada kuesioner, maka didapat nilai r hitung pada item 1-20 pada 

vriabel X1adalah >0,809, X2 > 0,948 dan X3 > 0,85 adalah valid dan person 

corelation bernila positif. Sedangkan uji reabilitas dikelola dengan bantuan 

softwere spss 16 dengan nilai crobach’s alpha sebesar 0,952 > 0,60 yang 
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terdiri dari 20 item dijawab oleh responden. Ini berarti item yang diajukan 

reliabel atau sudah baik. 

 

C. Hasil Penelitian 

Hasil uji t diperoleh nilai thitung variabel KTK (X1) sebesar 5,893 > ttabel 

1,667 dengan pengaruhnya sebesar 0,672 atau 67,2%. Variabel KPK (X2)  

diperoleh  nilai thitung sebesar 3,630 > ttabel 1,667 dengan pengaruhnya sebesar 

0,708 atau 70,8%.Variabel KCK (X3) diperoleh nilai thitung sebesar 4,512 > ttabel 

1,667 dengan pengaruhnya sebesar 0,698 atau 69,8%. Maka H1, H2 dan H3 

diterima artinya ada pengaruh KTK (X1), KPK (X2), KCK (X3) terhadap hasil 

belajar siswa.  

Hasil uji F menyatakan bahwa kemampuan technological, pedagogical, 

content knowledge guru PAI secara simultan (bersama-sama) berpengaruh 

terhadap hasil belajar mata pelajaran PAI siswa kelas VIII SMP Al Kautsar 

Bandar Lampung dengan Fhitung 20,503 > Ftabel 2,76 yang artinya hipotesis 

diterima dan nilai R Square adalah 0,693 atau 69,3%. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa konteribusi yang diberikan 

variabel kemampuan technological, pedagogical, content knowledge guru PAI 

terhadap hasil belajar mata pelajaran PAI siswa kelas VIII SMP Al Kautsar 

Bandar Lampung adalah sebesar 69,3%, sedangkan sisanya 30,7% 

merupakan kontribusi dari variabel lain.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan technological, 

pedagogical, content knowledge guru PAI SMP Al Kautsar memberikan 

kontribusi yang sangat signifikan. Dan kemampuan TPCK guru PAI akan 

bertambah meningkat apabila ada dukungan sarana dan prasarana sekolah 

yang memadai.  
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan Agama Islam dengan content knowledge dan technogical 

merupakan kesatuan yang saling berkaitan satu sama lainnya. Karena agama Islam 

adalah ajaran berupa ilmu pengetahuan yang selalu memberikan kebaikan bagi 

manusia di dunia sampai akhirat.  Bagi seorang muslim kedudukan yang sangat tinggi 

dalam kehidupan umat Islam adalah memiliki iman dan ilmu pengetahuan. Ini berarti 

bahwa seorang muslim harus memiliki iman dan taqwa (imtaq) yang kuat, sekaligus 

ilmu pengetahuan dan teknogi (IPTEK) yang luas. Allah SWT berfirman dalam Al-

qur’an: 

 

Artinya : “Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang  beriman 

diantaramu dan orang-orang yang diberiilmu beberapa derajat”.(Qs. Al 

Mujadalah/58:11)1 

Menurut Al Baiquni tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, beliau 

mengemukakan bahwa: “Ilmu pengetahuan atau sains adalah himpunan pengetahuan 

manusia yang dikumpulkan melalui proses pengkajian dan dapat diterima rasio, 

artinya dapat dinalar”. 2 Pendapat ini memberikan motifasi kepada kita untuk 

melakukan, mencari dan mendapatkan ilmu pengetahuan atau sains karna ilmu 

pengetahuan itu dapat diterima oleh akal manusia. Tegasnya dapat dikatakan bahwa 

                                                             
1Departemen Agama RI Al Hikmah, Al Qur’an Dan Terjemahnya, 3rd ed. (Bandung: CV.Penerbit 

Diponegoro, 2013).h.543 
2A.Baiquni,Islam dan Ilmu Pengetahuan Modern. (Jakarta:Pustaka,1983). 
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penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membuktikan bahwa orang 

tersebut dapat berbuat berbagai hal untuk memenuhi hajat hidupnya. 

Era revolusi 4.0 dimana mutu pendidikan ikut berkembang, saat ini teknologi 

yang cangih memberikan gambaran dan membuka mata para pendidik untuk lebih 

mengetahui dan memahami perkembangan teknologi itu sendiri. Banyak faktor yang 

mempengaruhi, di antaranya faktor dari sumber daya pendidik (guru). Dimana guru 

adalah salah satu komponen penting yang dapat menentukan serta meningkatkan mutu 

pendidikan dan guru juga sebagai pusat dari setiap usaha reformasi pendidikan.  

Dalam Permen RI No 55 Tahun 2007, tujuan pendidkan agama Islam, adalah 

untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan 

mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni.3 

Tujuan Pendidikan Agama Islam yang telah disebutkan itu, maka untuk 

mencapainya, disajikankan materi pendidikan agama Islam yang dikelompokkan 

dalam 7 (tujuh) unsur pokok yaitu keimanan, ibadah, Al-qur’an, akhlak, syari’ah, dan 

tarikh. Ke tujuh unsur pokok tersebut dikembangkan dalam proses belajar mengajar 

pada tiga aspek dalam diri peserta didik, yaitu aspek kognitif (pengetahuan), efektif 

(sikap dan nilai) dan psikomotorik (keterampilan).   

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pada Bab I  ketentuan Umum Pasal 1 yakni : 

 “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

                                                             
3Presiden RI, “Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan” (2007). 
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keagamaan, pengendaliandiri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”4 

Ibnu Khaldun, yang dikutip oleh Muhammad Athiyah Al-Abrosyi, 5 

merumuskan tujuan pendidikan Islam dengan berpedoman  pada firman Allah, surat 

Al-Qashas/28 : 11, berikut ini: 

 

Artinya : “Dan dia (ibunya Musa) berkata kepada saudara perempuan 

Musa,“Ikutilah dia (Musa)”. Maka kelihatan olehnya (Musa) dari 

jauh, sedang mereka tidak menyadarinya.”6 

Berdasarkan ayat di atas, Ibnu Khaldun merumuskan bahwa tujuan pendidikan 

Islam terbagi dua macam yaitu: 

(1) Tujuan yang berorientasi ukhrowi,  yaitu membentuk seorang hamba agar  

melakukan kewajibannya kepada Allah;   

(2) Tujuan yang berorientasi duniawi, yaitu membentuk manusia yang mampu 

menghadapi segala bentuk kebutuhan dan tantangan hidup agar hidupnya 

lebih layak dan bermanfaat bagi orang lain. 

Jika kita perhatikan dalam tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan 

agama Islam, memiliki kesamaan tujuan, yakni membantu peserta didik dalam 

membentuk pribadi yang memiliki pengetahuan yang luas, kemampuan untuk 

mengamalkan ilmu tersebut dan dapat diterima di tengah masyarakat. Untuk menuju 

tujuan tersebut, tentu harus melalui proses dan dengan cara yang tepat. Salah satunya 

melalui konsep Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) yang 

                                                             
4Presiden RI, “Undang-Undang RI Tentang Sistem Pendidikan Nasional” (2003). 
5Abdul Mujid dan Jusuf Madzakir, Ilmu Pendidikan Islam. (Jakarta:Kencana Prenada 

Media,2006).h.80-81 
6Departemen Agama.Op.cit.h.386 
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merupakan kerangka kerja guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam 

pembelajaran.7 

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) merupakan salah satu 

konsep pembelajaran yang dapat meningkatkan dan memfasilitasi kompetensi guru 

khususnya kompetensi pedagogi dan profesional. Dan diharapkan memalui konsep 

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) ini dapat membantu dan 

memfasilitasi peserta didik untuk memahami content pembelajaran khususnya 

pelajaran pendidikan agama Islam, sehingga berdampak pada hasil belajarnya.  

Dalam Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) terdiri dari 

tiga komponen yang memberikan daya tarik dan kekuatan untuk menumbuhkan 

pembelajaran aktif yang berfokus pada peserta didik. Hubungan antara materi 

pelajaran, teknogi dan  pedagogi,  konsep Technological Pedagogical Content 

Knowledge (TPCK) ini sebagai bentuk perubahan paradigma dalam kegiatan 

pembelajaran, dimana guru sebagai pusat informasi, bergeser kepada peserta didik.  

Hasil belajar yang diharapkan biasanya berupa prestasi belajar yang baik atau 

optimal peserta didik, yang dapat dibuktikan dengan rapor semester atau kegiatan 

lomba-lomba yang diikuti peserta didik mewakili sekolah dan daerah sertamen 

dapatkan juara terbaik.  

Menurut pengamatan peneliti bahwa tiga komponen penting dalam konsep 

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) yang harus dimiliki seorang 

pendidik agar hasil belajar yang dicapai peserta didik berupa penguasaan materi mata 

pelajaran yang diampu sesuai kualifikasi dan kompetensi yang terdapat dalam 

kurikulum, pedagogi dan teknogi 

                                                             
7Sutrisno,Pengantar Pembelajaran Inovatif Berbasik TIK. 1st ed.(Jakarta.2011).h.90 
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Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian di sebuah lembaga pendidikan 

yang bernama Yayasan Al Kautsar Bandar Lampung, yang terletak di pinggir kota. 

Dimana sekolah tersebut saat ini telah melaksanakan kegiatan pembelajaran mulai 

dari TK, SD, SMP dan SMA yang didirikan kurang lebih 28 tahun,tepatnya pada 

tanggal 16 Januari 1991. Nama Al Kautsar saat ini sudah cukup dikenal sampai keluar 

daerah di Bandar Lampung bahkan di luar provinsi Lampung.    

Dalam konteks itu Yayasan Al Kautsar sebagai lembaga pendidikan favorit di 

provinsi Lampung yang memiliki visi “Unggul Islami dan Global” artinya Yayasan 

Al Kautsar memiliki pandangan jauh ke depan untuk melahirkan anak-anak yang 

berprestasi, berakhlakul karimah, dan mengikuti perkembangan zaman. Maka 

Yayasan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan 

lulusannya.  

Usaha-usaha yang telah dilakukan itu diantaranya melengkapi sarana dan 

prasarana belajar mengajar, seperti laboratorium, ruang audio visual, tempat ibadah 

khusus dan umum, ruang kelas terdapat LCD, sound sistem, Wi-Fi, dan lain-lain. 

Selain itu Yayasan juga memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik maupun 

kependidikan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dengan memberikan 

beasiswa pendidikan S1 dan S2. Juga Yayasan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang 

menunjang untuk kemajuan dan meningkatkan kemampuan teknis guru dalam 

mengajar, seperti pelatiha, seminar, workshop pembelajaran dan lain-lain. 

Berikut data beberapa kegiatan yang diselenggarakan pihak Yayasan maupun 

unit SMP Al Kautsar Bandar Lampung, berikut ini: 
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Tabel 1.1 

Kegiatan guru Yayasan Al Kautsar Bandar Lampung 

 

No Nama 

Kegiatan 

Tujuan Peserta Penyelenggara 

1. Pelatihan 

membuat blog 

Untuk meningkatkan 

kompetensi guru dibidang 

digital 

Seluruh guru Unit SMP 

2. Pelatihan 

penilaian 

pembelajaran 

Untuk meningkatkan 

sumber daya guru 

Seluruh guru Unit SMP 

3. Pelatihan 

berbasis 

komputer/ICT 

Untuk menerapkan 

penilaian harian berbasis 

komputer/CBT dan 

mempersiapkan guru akrab 

dengan teknologi 

Seluruh guru Unit SMP 

4. Pelatihan 

membuat 

media 

mengajar 

Agar guru PAI dapat  

membuat dan berinovasi 

dalam merarancang media 

pembelajaran 

Guru PAI Yayasan 

5. Pelatihan 

Tahsin dengan 

berbagai 

metode 

mengajar 

Agar guru PAI memiliki 

keterampilan dan tenik 

mengajarkan Al-qur’an 

dengan berbagai metode 

Guru PAI Yayasan 

     Sumber: Dokumen Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP Al Kautsar  

                    Bandar Lampung. 

 

Disamping penguatan kemampuan guru di lingkungan Yayasan Al Kautsar, 

guru-guru PAI di SMP Al Kautsar secara akademik sudah memiliki kompetensi 

profesional sebagai guru PAI karena guru-guru tersebut lulusan fakultas tarbiyah 

jurusan PAI dan memiliki sertifikat guru PAI dari UIN Raden Intan sebagai lembaga 

yang menyelenggarakan PPG PAI tahun 2015. Jumlah Guru Pendidikan Agama Islam 

di SMP Al Kautsar ada 4 orang, dan berstatus sebagai guru non PNS atau honor. 

Guru-guru PAI SMPAl Kautsar juga aktif dalam kegiatan Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran (MGMP) PAI sebagai wadah untuk mengembangkan diri dan 
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komunikasi diantara sekolah-sekolah di kotamadya Bandar Lampung. Beberapa 

kegiatan MGMP yang diikuti dalam rangka meningkatkan kompetensi guru adalah: 

1) Workshop pembelajaran PAI berbasis ICT. Bertujuan agar GPAI dapat 

meningkatkan keterampilan penguasaan technogical computer 

terutama aplikasi computer untuk pembelajaran. 

2) Pelatihan  SEAMOLEC sebagai nara sumber memberikan pelatihan 

kepada GPAI berbasis ICT, berupa pengenalan jaringan internet, 

membuat email, blog, serta mendesain bahan ajar menggunakan 

powerpoint.   

3) Workshop MGMP membahas tentang urgensi penilaian dalam 

pembelajaran, dan lain-lain. 

Disamping kemampuan guru, prestasidi bidang keagamaan peserta didik Al 

Kautsar Bandar Lampung diantaranya telah meraih juara LCT PAI dari tingkat Kota 

Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional. SMP Al Kautsar telah 4 kali 

mewakili Provinsi Lampung dalam rangkai tersebut di tingkat Nasional. Pada bulan 

November 2019, SMP Al Kautsar mewakili Provinsi Lampung di Pentas PAI tingkat 

Nasional meraih juara harapan 2. Disamping itu hasil belajar rata-rata nilai kognitif 

PAI siswa/i Al Kautsar Bandar Lampung dikatagorikan cukup baik, berdasarkan 

rekapan nilai hasil ulangan akhir semester dan nilai rapor semester peserta didik. 

Dengan prestasi dibidang keagamaan dan prestasi yang lain, peserta didikSMP Al 

Kautsar Bandar Lampung telah menjadikan sekolah tersebut dikenal dan sangat 

diminati oleh masyarakat di Provinsi Lampung. Saat ini jumlah peserta didik siswa 

SMP sebanyak 820 orang dengan robel berjumlah 27 robel. 
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Disamping itu hasil belajar rata-rata nilai  kognitif PAI siswa SMP Al Kautsar 

dikategorikan baik. Sebab sebagian siswa nilainya berada di atas ketuntasan kreteria 

minimum (KKM), dimana KKM dimasing-masing sekolah berbeda-beda ditentukan 

oleh satuan pendidikan (sekolah) dengan mengacu pada standar kelulusan.  Berikut ini 

hasil ulangan semester ganjil dan hasil nilai raport semester ganjil siswa SMP Al 

Kautsar Bandar Lampung tahun pelajaran 2019-2020. 

Tabel 1.2.  

Nilai Kognitif PAI Siswa Kelas VII SMP Al Kautsar Bandar Lampung 

 

KELAS 

 

KKM  

(Kreteria 

Ketuntasan

Mininum) 

Nilai Kognitif 

Penilaian Semester 

Ganjil 

Rapor Semester Ganjil 

Tertin

ggi 

Teren

dah 

Rerata Tertin

ggi 

Teren

dah 

Rerata 

VII A 78 100 82 91 96 88 92 

VII B 76 94 82 88 94 82 88 

VII C 76 92 78 85 92 82 87 

VII D 76 92 76 84 94 82 88 

VII E 76 90 76 83 94 80 87 

VII F 76 94 76 85 92 80 86 

VII G 76 92 76 84 92 82 87 

VII H 76 92 76 84 92 86 89 

VII I 76 96 76 86 96 86 91 

  Sumber data : Dokumen Leger nilai guru PAI kelas IX SMP Al Kautar 

 

Tabel 1.3.  

Nilai Kognitif PAI Siswa Kelas VIII SMP Al Kautsar Bandar Lampung 

 

 

KELAS 

 

KKM  

(Kreteria 

Ketuntasan

Mininum) 

Nilai Kognitif 

Penilaian Semester 

Ganjil 
Rapor Semester Ganjil 

Tertin

ggi 

Teren

dah 

Rerata Tertin

ggi 

Teren

dah 

Rerata 
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VIII A 80 100 86 93 96 88 92 

VIII B 78 94 80 87 94 80 87 

VIII C 78 94 82 88 94 80 87 

VIII D 78 96 80 88 94 80 87 

VIII E 78 94 80 87 90 82 86 

VIII F 78 94 80 87 94 84 89 

VIII G 78 92 80 86 94 80 87 

VIII H 78 98 86 92 96 80 88 

VIII I 78 96 80 88 96 84 90 

  Sumber data : Dokumen Leger nilai guru PAI kelas VIII SMP Al Kautar 

 

Tabel 1.4.  

Nilai Kognitif PAI Siswa Kelas IX SMP Al Kautsar Bandar Lampung 

 

KELAS 

 

KKM  

(Kreteria 

Ketuntasan

Mininum) 

Nilai Kognitif 

Penilaian Semester 

Ganjil 
Rapor Semester Ganjil 

Tertin

ggi 

Teren

dah 

Rerata Tertin

ggi 

Teren

dah 

Rerata 

 

IX A 90 100 90 95 98 90 94 

IX B 80 98 80 89 96 80 88 

IX C  80 96 80 88 96 80 88 

IX D 80 96 84 90 96 84 90 

IX E 80 94 82 88 94 82 88 

IX F 80 96 80 88 94 84 87 

IX G 80 96 82 89 96 82 89 

IX H 80 94 80 87 94 80 87 

IX I 80 98 86 92 98 86 92 

  Sumber data : Dokumen Leger nilai guru PAI kelas IX SMP Al Kautar 
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 Dari data pada table 1.2, 1.3 dan 1.4 di atas, yang peneliti ambil 

sebagai bahan data awal dalam penelitian,  bahwa hasil ulangan semester ganjil dan 

hasil nilai akhir (rapor) siswa SMP Al Kautsar Bandar Lampung tahun pelajaran 

2019-2020 pada mata pelajaran PAI dengan kategori baik, karna nilai rata-rata rapor 

berada di atas nilai KKM. 

Sebagai perbandingan dengan sekolah-sekolah lain, peneliti melakukan 

observasi melalui wawancara dengan guru PAI di sekolah negri maupun swasta di 

kota Bandar Lampung, dan peneliti dapat membuat perbandingan dengan nilai KKM 

mata pelajaran PAI di sekolah tersebut. SMP Negri di Bandar Lampung rata-rata 

KKM-nya adalah 70, begitu pula untuk sekolah swasta  tidak jauh berbeda.  

Dari data tersebut membuktikan bahwa hasil belajar siswa/i Al Kautsar dapat 

dikategorikan sudah baik.  Hal ini yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian 

peneliti, yaitu tentang hasil belajar mata pelajaran PAI siswa kelas VIII SMP Al 

Kautsar Bandar Lampung dan peneliti berasumsi karna di Yayasan Al Kautsar, guru-

guru mendapatkan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan belajar terutama 

dalam menggunakan teknologi dan guru PAI yang mumpuni dibidangnya, maka 

apakah kemampuan Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) guru-

guru PAI SMP Al Kautsar Bandar Lampung dapat memberikan pengaruh terhadap 

hasil belajar yang dicapai oleh siswanya. 

B. IdentitasMasalah 

 Dari latar belakang masalah yang dikemukan di atas, maka dapat 

diidentifikasikan masalahnya sebagai berikut: 

1) Guru-guru PAI SMP Al Kautsar Bandar Lampung memeiliki kompetensi 

profesional dari lulusan S1 fakultas tarbiyah dan memiliki sertifikat guru. 
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2) Guru-guru PAI SMP Al Kautsar selalu mengikuti kegiatan pelatihan-

pelatihan, workshop yang diselenggarakan dilingkungan Yayasan Al Kautsar 

maupun diluar Yayasan. 

3) Siswa SMP Al Kautsar berhasil  dibidang mata pelajaran PAI berupa prestasi 

akademik dan non akademik. 

4) Nilai akhir (rapor) mata pelajaran PAI siswa SMP Al Kautsar rata-rata berada 

di atas nilai kreteria ketuntasan minimum (KKM). 

C. PembatasanMasalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah yang muncul dan untuk menghindari 

meluasnya masalah yang diteliti, perlu adanya pembatasan masalah penelitian.  

 Adapun pembatasan masalah penelitianini adalah: “Pengaruh kemampuan 

(Technological Pedagogical Content Knowledge) TPCK guru Pendidikan Agama 

Islam terhadap hasil belajar intelektual (Kognitif) mata pelajaran PAI siswa kelas VIII 

SMP   Al Kautsar Bandar Lampung”.  

D. RumusanMasalah 

 

   Latar belakang di atas dijadikan titik tolak dalam perumusan permasalah 

pokok yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Pengaruh 

Kemampuan Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) guru PAI 

terhadap Hasil Belajar mata pelajaran PAI siswa SMP Al Kautsar Bandar Lampung”. 

Untuk lebih mengarah penelitian yang dilakukan, maka rumusan masalah 

dijabarkan dalam pernyataan penelitian sebagai berikut:  

1. Apakah ada pengaruh kemampuan Technological Knowledgeguru PAI terhadap 

hasil belajar mata pelajaran PAI siswa kelas VIII SMP Al Kautsar Bandar 

Lampung? 
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2. Apakah ada pengaruh kemampuan Pedagogical Knowledgeguru PAI  terhadap hasil 

belajar mata pelajaran PAI siswa kelas VIII SMP  Al Kautsar Bandar Lampung? 

3. Apakah ada pengaruh kemampuan Content Knowledge guru PAI terhadap hasil 

belajar mata pelajaran PAI siswa kelas VIII SMP  Al Kautsar Bandar Lampung? 

4. Apakah ada pengaruh secara bersamaan antara kemampuan Technological 

Pedagogical Content Knowledge (TPCK) guru PAI terhadap hasil belajar mata 

pelajaran PAI siswakelas VIII SMP Al Kautsar Bandar Lampung? 

E. Tujuan dan Kegunaan Hasil Penelitian 

 

   Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh kemampuanan Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) guru 

PAI terhadap hasil belajar mata pelajaran PAI siswa kelas VIII SMP AlKautsar Bandar 

Lampung. Selanjutnya, dari tujuan umum dapat dirinci menjadi beberapa tujuan khusus 

yaitu untuk: 

1. Mengetahui berapa besar pengaruh kemampuan Technological (TK) guru PAI 

terhadap hasil belajar mata pelajaran PAI siswa kelas VIII SMP AlKautsar 

Bandar Lampung. 

2. Mengetahui berapa besar pengaruh kemampuan Pedagogical (PK) guru PAI 

terhadap hasil belajar mata pelajaran PAI siswa kelas VIII SMP AlKautsar 

Bandar Lampung. 

3. Mengetahui berapa besar pengaruh kemampuan Content Knowledge (CK) 

guru PAI guru PAI terhadap hasil belajar mata pelajaran PAI siswa kelas VIII 

SMP AlKautsar Bandar Lampung. 

4. Mengetahui berapa besar pengaruh kemampuan Technological Pedagogical 

Content Knowledge (TPCK) guru PAI terhadap hasil belajar mata pelajaran 

PAI siswa kelas VIII SMP AlKautsar Bandar Lampung. 
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 Kegunaan Hasil Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat dijadikan sebagai sumbangan keilmuan dalam dunia pendidikan serta 

menjadi suatu informasi dalam usaha pengembangan pendidikan khususnya 

program pasca Pendidikan Agama Islam mengenai penerapan konsep 

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) pada pembelajaran PAI. 

2. Dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait 

dalam upaya menumbuhkembangkan kemampuan menguasai Technological  

Pedagogical Content Knowledge (TPCK) dan disiplin keilmuan khususnya pada  

pelajaran PAI, serta memiliki kepribadian baik dikalangan pendidik dan tenaga 

kependidikan serta kalangan pengambil kebijakan. 

3. Dapat dijadikan bahan informasi dan referensi dalam mengembangkan ilmu 

pendidikan. Terutama guru Pendidikan Agama Islam, pejabat sekolah, kepala 

sekolah,wakil kepala sekolah, dan komite sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

A. Kemampuan TPCK 

1. Tehnological Knowledge (TK) 

Teknologi berasal dari bahasa Perancis “La Teknique” yang berarti semua 

proses yang dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara rasional. Dalam hal ini 

yang dimaksud dengan sesuatu tersebut berupa benda atau konsep, pembatasan cara 

yaitu secara rasional sangat penting sekali dipahami bahwa pembuatan atau 

perwujudan sesuatu tersebut dapat dilaksankan secara berulang (repitisi).8 

Teknologi dalam pengertian ini dapat diketahui melalui barang-barang, benda-

benda atau alat-alat yang berhasil dibuat oleh manusia untuk memudahkan dan 

membantu merealisasikan hidupnya di dunia. Hal ini juga membuktikan wujud dari 

karya cipta dan karya seni (yunanitechne) manusia selaku homotechnichus. Maka 

muncullah istilah “teknologi” yang berarti ilmu yang mempelajari tentang “techne” 

manusia. Tetapi pemahaman ini hanya memperlihatkan dari satu segi saja yakni 

kandungan kata “teknologi”. Namun, sesungguhnya teknologi bukan sekedar 

penciptaan barang, benda atau alat manusia selaku homotechnichus, akan tetapi 

teknologi telah menjadi suatu sistem atau struktur dalam eksistensi manusia di dalam 

dunia. Teknologi juga bukan lagi sekedar sebagai suatu hasil dari karya cipta manusia 

yang menjadi kemampuan dan keunggulannya, yang kemudian akan membentuk dan 

menciptakan suatu komunitas manusia lain.9. 

                                                             
8Rutaprilia, “Teknologi”, http://rutaprilia.wordpress.com/, diakses 29 Februari 2020, jam 20.00 WIB 
9Ibid.. 
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Sebagai guru harus mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pembaharuan mutu 

pendidikan. Selain itu juga guru menggunakan teknologi sebagai media penyampai 

materi serta cara mengajar materi yang efektif dan efisien.10 

James Finn mengungkapkan bahwa teknologi tidak hanya diartikan sebagai 

mesin melainkan teknologi bisa mencakup sistem, menajemen, dan mekanisme 

pantauan; baik manusia itu sendiri atau bukan, serta secara luas cara pandang terhadap 

masalah beserta lingkupnya, tingkat kesukaran studi kelayakan serta cara mengatasi 

masalah secara teknis dan ekonomis.11 

Simon (1983) juga mengungkapkan bahwa teknologi sebagai disiplin rasional 

yang dirancang sedemikian rupa guna menyakinkan manusia akan keahliaannya 

menghadapi alam fisik atau lingkungan melalui penerapan hukum atau aturan ilmiah 

yang ditentukan. 

Berdasarkan definisi-definisi dapat disimpulkan bahwa: 

a) Teknologi pendidikan/teknologi pembelajaran adalah suatu disiplin/bidang (field 

of study). 

b) Tujuan utama teknologi pembelajaran adalah untuk memecahkan masalah belajar 

atau memfasilitasi pembelajaran; dan untuk meningkatkan kinerja. 

c) Teknologi pendidikan atau pembelajaran menggunakan pendekatan sistem 

(pendekatan yang holistik/komprehensif, bukan pendekatan yang bersifat parsial). 

d) Kawasan teknologi pendidikan dapat meliputi kegiatan analisa, desain, 

pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, implementasi dan evaluasi baik 

proses-proses maupun sumber-sumber belajar. 

                                                             
10Koehler, M. J., Mishra, P., & Cain, W. (2013). What is technological pedagogical content 

knowledge(TPACK)?. Journal of Education, 193(3), 
11 Finn, J. D. Technology and the instructional process, Audiovisual CommunicationReview, 

(1960).8(1),.h 9-10. 
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e) Yang dimaksud dengan teknologi dalam teknologi pendidikan adalah teknologi 

dalam arti luas, bukan hanya teknologi fisik (hardtech), tetapi juga teknologi 

lunak (softtech). 

f) Teknologi pendidikan adalah proses komplex yang terintegrasi meliputi orang, 

prosedur, gagasan, sarana dan organisasi untuk menganalisa masalah dan 

merancang, melaksanakan, menilai dan mengelola.12 

Pengertian teknologidi abad ke-20 meliputi lentera pertama proyektor slide, 

kemudian radio, dan gambar hidup. Sedangkan pada abad ke-15 sampai abad ke-19, 

teknologi lebih diartikan papan tulis dan buku. Seiring perkembangan teknologi yang 

semakin maju dari tahun ketahun dan mempunyai dampak yang baik karena 

memudahkan pekerjaan manusia terutama dibidang pendidikan membuat peneliti 

pendidikan merumuskan konsep- konsep baru yang mengaitkan pembelajaran dengan 

teknologi. Yang kita dengar dengan sebutan teknologi pembelajaran atau pendidikan. 

Pengertian teknologi pembelajaran telah mengalami beberapa kali perubahan, 

sejalan dengan sejarah dan perkembangan dari teknologi pembelajaran itu sendiri. Berikut 

dikemukakan beberapa definisi tentang teknologi pembelajaran yang memiliki pengaruh 

terhadap perkembangan teknologi pembelajaran.  

a. Definisi Association for Educational Communications Technology (AECT, 1963) atau 

Asosiasi Komunikasi dan Teknologi Pendidikan). Komunikasi audio-visual adalah 

cabang dari teori dan praktek pendidikan yang terutama berkepentingan dengan 

mendesain, dan menggunakan pesan untuk mengendalikan proses belajar, mencakup 

kegiatan: (a) Mempelajari kelemahan dan kelebihan suatu pesan dalam proses belajar; 

(b) Penstrukturan dan sistematisasi oleh orang maupun instrument dalam lingkungan 

                                                             
12Imam FitriRahmadi .Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Technological Pedagogical Content 

Knowledge (TPACK): KerangkaPengetahuan Guru Abad 21 .Vol. 6 No. 1 Maret 2019 Journal of Civics and 

Education Studies p-ISSN 2302-0865 | e-ISSN 2621-346X 
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pendidikan, meliputi: perencanaan, produksi, pemilihan, manajemen dan pemanfaatan 

dari komponen maupun keseluruhan system pembelajaran. Tujuan praktisnya adalah 

pemanfaatan setiap metode dan media komunikasi secara efektif untuk membantu 

pengembangan potensi peserta didik secara maksimal.13 

Definisi di atas masih menggunakan istilah komunikasi audio visual, namun 

telah menghasilkan kerangka dasar bagi pengembangan teknologi pembelajaran 

berikutnya serta dapat mendorong terjadinya peningkatan kualitas dan efisiensi 

kegiatan pembelajaran.  

b. Definisi Commissionon Instruction Technology (CIT) 1970. Teknologi pembelajaran 

diartikan sebagai media yang lahir sebagai akibat revolusi komunikasi yang dapat 

digunakan untuk keperluan pembelajaran di samping guru, bukuteks, dan papantulis. 

Bagian yang membentuk teknologi pembelajaran adalah televisi, film, OHP, 

komputer dan bagian perangkat keras maupun lunaklainnya. Teknologi pembelajaran 

merupakan usaha sistematik dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi 

keseluruhan proses belajar untuk suatu tujuan pembelajaran khusus, serta didasarkan 

pada penelitiantentang proses dan komunikasi pada manusia yang menggunakan 

kombinasi sumber manusia dan non manusia agar belajar dapat berlangsung efektif. 

Pencantuman istilah tujuan pembelajaran khusus, merupakan upaya untuk 

mengakomodir pengaruh pemikiran B.F. Skinner (tokoh Psikologi Behaviorisme) 

dalam teknologi pembelajaran. Selain itu, memandang pentingnya penelitian tentang 

metode dan teknik yang digunaka nuntuk mencapai tujuan pembelajaran khusus.  

c. Definisi Kenneth Silber 1970. Teknologi pembelajaran adalah pengembangan (riset, 

desain, produksi, evaluasi, pemanfaatan) komponen system pembelajaran (pesan, 

orang, bahan, peralatan, teknik dan latar) serta pengelolaan usaha pengembangan 

                                                             
13Hackbarth, Steven, (1996), The Educational Technology Handbook, A Comprehensive Guide: 

Process and Product for Learning, Englewood Cliffs: Educational Technology Publications 
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(organisasi dan personal) secara sistematik, dengan tujuan untuk memecahkan 

masalah belajar.14 

Definisi di atas menyebutkan istilah pengembangan yang memuat dua 

pengertian, yaitu pengembangan potensi manusia dan pengembangan teknologi 

pembelajaran itu sendiri, yang mencakup: perancangan, produksi, penggunaan atau 

pemanfaatan dan penilaian teknologi untuk pembelajaran.  

d. Definisi MacKenzie dan Eraut 1971.Teknologi pendidikan merupakan suatu studi 

yang sistematik mengenai cara bagaimana tujuan pendidikan dapat dicapai.15 

Definisi ini tidak menyebutkan perangkat lunak maupun perangkat keras, 

tetapi lebih berorientasi pada proses dalam mencapai tujuan pendidikan.  

e. Definisi AECT 1972 AECT pada tahun 1972 berupaya merevisi defisini yang 

sudahada (1963, 1970, 1971), dengan memberikan rumusan berikut: “Teknologi 

pendidikan adalah suatu bidang garapan yang berkepentingan dengan memfasilitasi 

belajar pada manusia melalui usaha sistematik dalam: identifikasi, pengembangan, 

pengorganisasian dan pemanfaatan berbagai macam sumber belajar serta dengan 

pengelolaan atas keseluruhan proses tersebut”.16 

Definisi ini didasari semangat untuk menetapkan komunikasi audio-visual 

sebagai suatu bidang studi, dan teknologi pendidikan merupakan suatu profesi.  

f. Definisi AECT 1977. Teknologi pendidikan adalah suatu proses yang kompleks dan 

terintegrasi meliputi orang, prosedur, gagasan, sarana dan organisasi untuk 

menganalisis masalah, merancang, melaksanakan, menilai dan mengelola pemecahan 

masalah dalam segala aspek belajar pada manusia.  

                                                             
14 Kemp, J. E., &Smelline, D. C. (1994). Planning, producing and using instructional technologies (7th 

ed.), New York: Harper Collins. 
15Hackbarth, Steven, (1996), The Educational Technology Handbook, A Comprehensive Guide: 

Process and Product for Learning, Englewood Cliffs: Educational Technology Publications. 
 16Seels, Barbara B. & Richey, Rita C., Instructional technology, The definition and domains of the 

field, TerjemahanDewi S Prawiradilaga, R. Rahardjo, YusufhadiMiarso, Jakarta: Penerbit IPTPI & LPTK 2000  
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Definisi ini berusaha mengidentifikasi teknologi pendidikan sebagai suatu 

teori, bidang garapan dan profesi. Definisi sebelumnya, kecuali pada tahun 1963, 

tidak menekankan teknologi pendidikan sebagai suatu teori.  

g. Definisi AECT 1994 “Instructional technology is the theory and practice of design, 

development, utilization, management and evaluation of processes and resources for 

learning” Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, 

pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber 

untuk belajar.17 

Definisi ini rumusan kalimatnya sederhana, tetapi mengandung pengertian 

yang mendalam. Definisi ini berupaya semakin memperkokoh teknologi pembelajaran 

sebagai suatu bidang garapan dan profesi, yang perlu didukung oleh landasan teori 

dan praktek. Definisi ini juga berusaha menyempurnakan wilayah atau kawasan 

bidang kegiatan teknologi pembelajaran melalui kajian terori dan penelitian. Selainitu, 

definisi ini berusaha menekankan pentingnya proses dan produk.  

h. Definisi menurut Anglin 1995. Teknologi pendidikan adalah kombinasi pembelajaran, 

belajar, pengembangan, pengelolaan, dan teknologi lain yang diterapkan untuk 

memecahkan masalah pendidikan.18 

Definisi ini memandang teknologi pendidikan sebagai salah satu cabang dari 

disiplin ilmu pendidikan yang berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. 

Sejak dimasukkannya unsur teknologi kedalam kajian dan praktek pendidikan, 

semenjak itulah lahir disiplin ilmu teknologi pendidikan.  

i. Definisi menurut Hackbarth 1996. Teknologi pendidikan adalah konsep 

multidemensional yang meliputi: 1) suatu proses sistematis yang melibatkan 

penerapan pengetahuan dalam upaya mencari solusi yang dapat digunakan dalam 

                                                             
17Ibid..,    
18Gary J.Anglin, . (1995), Instructional Technology, Past, Present, and Future, Second Edition, 

Englewood-Corolado. Libraries unlimited, INC 
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memecahkan masalah-masalah belajar dan pembelajaran, 2) produk seperti buku teks, 

program audio, program televisi, software komputer, dan lain-lain, 3) suatu profesi 

yang terdiri dari berbagai kategori pekerjaan, dan 4) merupakan bagian spesifik dari 

Pendidikan.19 

Berdasarkan definisi ini teknologi pendidikan mempunyai dua bidang kajian 

utama, yaitu: a). mengkaji tentang teori belajar dan perilaku manusia lainnya (soft 

technology),dan b). mengkaji teknologi terapan yang diaplikasikan untuk 

memecahkan masalah pembelajaran (hard technology).20 

Fokus dari teknologi pembelajaran bukan pada proses psikologis bagaimana 

peserta didik belajar, melainkan pada proses bagaimana teknologi perangkat lunak 

dan keras digunakan mengkomunikasikan pengetahuan, keterampilan, atau sikap 

kepada peserta didik sehingga peserta didik mengalami perubahan perilaku seperti 

yang diharapkan. 

j. Definisi menurut AECT 2004 “Educational technology is the study and ethical 

practice of facilitating learning and improving performance by creating, using, and 

managing appropriate technological processes and resources”.21 

Definisi terbaru teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktek dalam 

upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara 

menciptakan, menggunakan atau memanfaatkan dan mengelola proses dan sumber-

sumber teknologi yang tepat. Tujuannya masih tetap untuk memfasilitasi 

pembelajaran agar lebih efektif, efisien dan menyenangkan serta meningkatkan 

kinerja.  

 

                                                             
19Hackbarth, Steven.The Educational Technology Handbook, A Comprehensive Guide: Process and 

Product for Learning, Englewood Cliffs: Educational Technology Publications. , (1996), 
20.M.Suparman, Atwi&Zuhairi, Aminudin, Pendidikan Jarak JauhTeori dan Praktek, Jakarta: Pusat 

Penerbitanuniversitas Terbuka(2004) 
21Seels, Barbara .Op.cit.. 
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Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa: 

1) Teknologi pembelajaran adalah suatu disiplin ilmu atau bidang garapan. 

2) Istilah teknologi pembelajaran dipakai bergantian dengan istilah teknologi 

pendidikan. 

3) Tujuan utama teknologi pembelajaran adalah: (a) untuk memecahkan masalah 

belajar atau memfasilitasi pembelajaran; dan (b) untuk meningkatkan kinerja. 

4) Menggunakan pendekatan sistemik (holistic atau menyeluruh). 

5) Kawasan teknologi pembelajaran dapat meliputi kegiatan yang berkaitan dengan 

analisis, desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, implementasi dan 

evaluasi baik proses maupun sumber belajar. 

6) Teknologi pembelajaran tidak hanya bergerak di persekolahan tapi juga dalam 

semua aktifitas manusia (seperti: perusahaan, keluarga, organisasi masyarakat, dan 

lain-lain) sejauh berkaitan dengan upaya memecahkan masalah belajar dan 

peningkatan kinerja. 

7) Teknologi diartikan secara luas, bukan hanya teknologi fisik (hardtech), tapi juga 

teknologi lunak (softtech).  

Beberapa definisi teknologi pembelajaran di atas, tampaknya dari waktu 

kewaktu mengalami proses “metamorfosa” menuju penyempurnaan. Teknologi 

pemebelajaran pada awalnya hanya dipandang sebagai alat berubah kesistem yang 

lebih luas, dari hanya berorientasi pada praktek menuju ke teori dan praktik, dari 

produk menuju ke proses dan produk, dan akhirnya melalui perjalana revolusionernya 

saat ini teknologi pembelajaran telah menjadi sebuah bidang kajian, program studi 

dan profesi. 

Untuk itu, guru harus mampu melakukan inovasi atau mengembangkan 

kreativitas dalam pemanfaatan teknologi. Dengan mengaplikasikan teknologi yang 
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baru dalam dunia pendidikan, maka suasana pembelajaran menjadi sangat 

menyenangkan dan tidak membosankan. Guru dapat menggunakan teknologi baru 

seperti penggunaan power point saat pembelajaran, menggunakan audio, video, audio 

visual maupun teknologi lainnya sehingga mampu meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tentu 

lebih menyenangkan. Pembelajaran tidak hanya terjadi di ruang atau terbatas pada 

jam-jam tertentu, tetapi bisa terjadi di mana saja dan kapanpun. 

Dalam pemanfaatan teknologi guru harus memanfaatkan aplikasi-aplikasi 

jaringan untuk berkomunikasi. Aplikasi jaringan yang dimiliki guru sebaiknya di isi 

dengan hal-hal yang bermanfaat dan bersahabat dengan peserta didik. Membuat club-

club online dengan peserta didik yang berisi pembinaan karakter berdasarkan berbagai 

norma yang dianut. 

Jadi kreteria kemampuan teknologi guru dalam pembelajaran adalah:22 

a. Guru dalam melaksankan tugas keprofesionalannya berbasis teknologi digital. 

b. Guru dapat menguasai sistem webside dan tool secara lengkap dan kesinambungan. 

c. Guru menggunakan digital berfungsi sebagai transfer of knowledge and tehnilogy 

and skill. 

d. Guru diharapkan menjadi seseorang yang melakukan fasilitasi terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan dan kecakapan siswa. 

e. Guru sebagai sumber pengetahuan utama diminimalisir dengan menempatkan guru 

sebagai fasiliatator dalam proses pembelajara yang dilaksanakan.23 

Hal tersebut di atas dapat menjelaskan bahwa pengetahuan teknologi bagi guru 

sangatlah penting karena mampu mempengaruhi kualitas pembelajaran. 

                                                             
22Yusuf Miarso,Menyemai Benih Teknologi PendidikanI. (Jakarta:Prenada,Media Kerjasama dengan 

Pusat Komunkasi dan Informasi Pendidikan Postekom, DIKNAS,  2004), Cet.1.h.308  
23https://www.kompasiana.com/lika24321/5bcb0ebd6ddcae0ee10deda6/kompetensi-profesional-guru-

generasi-milenial-dalam-bidang-teknologi.(Diakses10Mei2010) 

 

https://www.kompasiana.com/lika24321/5bcb0ebd6ddcae0ee10deda6/kompetensi-profesional-guru-generasi-milenial-dalam-bidang-teknologi.(Diakses
https://www.kompasiana.com/lika24321/5bcb0ebd6ddcae0ee10deda6/kompetensi-profesional-guru-generasi-milenial-dalam-bidang-teknologi.(Diakses
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Technological Knowledge (TK) atau dalam bahasa Indonesia yaitu pengetahuan 

teknologi. TK merupakan suatu pengetahuan yang harus dimiliki guru tentang 

teknologi yang dapat mendukung suatu pembelajaran. (Rosyid, 2016)TK meliputi:1) 

Pemahaman guru bagaimana menggunakan software dan hardware komputer, 

peralatan presentasi seperti dokumen presentasi, dan teknologi lainnya dalam konteks 

pendidikan. 2) Mempunyai pengetahuan tentang teknologi seorang guru juga harus.3) 

Memiliki kemampuan untuk mengadaptasi dan mempelajari teknologi baru. 

Keberadaan kemampuan ini perlu dimiliki guru mengingat perkembangan dan 

perubahan teknologi terus menerus mengalami perkembangan. 

2. Pedagogical Knowledge (PK) 

Pedagogik merupakan ilmu yang membahas pendidikan, yaitu pendidikan 

anak. Pedagogik sangat dibutuhkan oleh seorang guru karena guru bukan hanya untuk 

mengajar tetapi untuk menyampaikan atau menginformasikan pengetahuan di 

sekolah, melainkan memberikan tugas untuk mengembangkan kepribadian anak 

didiknya secara terpadu. Guru juga harus mengembangkan mental anak didiknya, dan 

keterampilan sehingga ia mampu untuk menghadapi permasalahannya.  

Menurut Sadulloh menyatakan bahwa Pedagogik adalah ilmu yang 

mempelajari masalah membimbing anak kearah tujuan tertentu agar mampu mandiri 

untuk menyelesaikan masalah dalam hidupnya. 24  Sedangkan menurut Langeveld 

(dalam Syaripudin & Kurniasih, 2008 hlm 8) pendidikan dalam arti yang hakiki ialah 

proses pemberian bimbingan dan bantuan rohani kepada orang yang belum dewasa 

dan mendidik adalah tindakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan.. 

Berdasarkan uraian di atas bahwa yang menjadi objek kajian pedagogic adalah 

pergaulan pendidikan antara orang dewasa dengan anak yang belum dewasa. Konsep 

                                                             
24Sa’dullah, Uyoh. 2011. Pedagogik. Bandung: Al-fabeta.h.2 
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pedagogic ini merupakan suatu pendidikan anak yang didapatkan dari seorang guru 

untuk dapat mengembangkan kepribadian anak didiknya agar dapat melatih dan 

mengembangkan mental anak didik juga keterampilannya sehingga seorang anak 

mampu untuk menghadapi permasalahannya. 

Pedagogik berasal dari kata Yunani “Paedos” yang artinya anak laki-laki, dan 

“Agogos” yang berarti mengantar atau membimbing. Jadi pedagogic secara harfiah 

berarti pembantu anak laki-laki pada zaman Yunani kuno yang pekerjaannya 

mengantarkan anak majikannya ke sekolah. Secara kiasan, pedagogic adalah seorang 

ahli yang membimbing anak ke arah tujuan hidup tertentu. 

Menurut Sadulloh (2014, hlm. 1) tentang pengertian pedagogic sebagai 

berikut: Pedagogik adalah ilmu yang membahas pendidikan anak, pedagogik 

merupakan teori pendidikan anak. Pedagogik sebagai ilmu sangat dibutuhkan oleh 

guru khususnya guru taman kanak-kanak (TK) dan guru sekolah dasar (SD). Karena 

mereka akan berhadapan dengan anak yang belum dewasa. Tugas guru bukan hanya 

mengaja runtuk menyampaikan, mentransformasikan pengetahuan kepada anak di 

sekolah, melainkan guru memberikan tugas untuk mengembangkan kepribadian anak 

didiknya secara terpadu.25 

 

Dari penjelasan di atas yang dimaksud dengan Pedagogik adalah suatu ilmu 

atau seni mendidik yang mempelajari tentang ilmu anak untuk membimbing dan 

mendidik anak atau ilmu dan seni mengajar supaya ia kelak mampu secara mandiri 

menyelesaikan tugas hidupnya. 

 

                                                             
25Sa’dullah,Op.cit. h.1 
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Dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Guru disebutkan bahwa kompetensi pedagogik guru 

terdiri dari:  

1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, dan intelektual. 

2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 

Guru harus mampu menggunakan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan 

teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif sesuai dengan standar kompetensi 

guru dan menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik peserta didik serta 

memotivasi mereka untuk belajar. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian guru:26 

a. Guru harus memberi kesempatan kepada semua peserta didik untuk 

menguasai materi pembelajaran. 

b. Guru harus mampu mengatur proses pembelajaran sehingga lebihbervariasi. 

c. Guru harus mampu mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap 

materi. 

d. Guru harus mampu menyesuaikan proses pembelajaran berikutnya 

berdasarkan pemahaman siswaterhadap materi. 

e. Guru harus mampu membaca respon peserta didik terhadap materi yang 

diajarkannya. 

f. Metode pembelajaran harus selalu diupdate dengan tujuan untuk menjaga 

kesenjangan perlakukan guru terhadap peserta didik. 

3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran. 

4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 

                                                             
26http://voice-teacher.blogspot.com/2016/04/guru-menguasai-teori-belajar-dan.html.(diakses9 Juni 

2020) 

http://voice-teacher.blogspot.com/2016/04/guru-menguasai-teori-belajar-dan.html.(diakses
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5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimiliki. Diantaranya dengan cara :27 

- Bimbingan karir dalam upaya mengarahkan siswa untuk menetukan pilihan 

sesuai dengan kemampuannya.  

- Memberikan latihan praktis terhadap siswa dengan orientasi kepada kondisi 

lingkungan 

- Penyusunan kurikulum yang komperhensif dengan pengembangan 

kurikulum mulok. 

7) Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik. 

Sebagai contoh untuk efektifitas komunikasi, guru dapat memanfaatkan 

aplikasi jaringan untuk mempermudah komunikasi melalui group WhatsApp 

peserta didik, group WhatsApp. Keluwesan dalam berbahasa melalui pesan-pesan 

singkat dalam jaringan akan memudahkan guru diterima oleh peserta didik maupun 

wali murid. Guru juga bisa memanfaatkan pelatihan atau materi-materi komunikasi 

yang tersedia dalam group jaringan atau youtube. 

Pedagogical Knowledge about the students’ learning, instructional strategies, 

different educational  theoriees, and assessment methods.28 Pengetahuan pedagogik 

tentang pembelajaran siswa, strategi pengajaran, berbagai teori pendidikan dan 

metode penilaian. 

                                                             
27http://nurikasandi.blogspot.com/2018/02/cara-mengembangkan-potensi-peserta-didik.html. (Diakses 

9 Juni 2020)  
28 Joyce Koh .TPACK Concepts and Practices.National Institute of Education, Nanyang Singapore 

Corresponding email: joyce.koh@nie.edu.sg. Proceeding The 2nd International Conference On Teacher 

Training and Education SebelasMaret University 109 Volume 2 Number 1 2016 ISSN : 25002 – 4124 

http://nurikasandi.blogspot.com/2018/02/cara-mengembangkan-potensi-peserta-didik.html
mailto:joyce.koh@nie.edu.sg


41 
 

 
 

Dari penjelasan di atas tentang kompetensi pedagogik, maka sebagai guru 

harus memiliki kreteria yang disebutkan dalam kompetensi tersebut yaitu dapat 

mengetahui karaktersiswa, teori dan prinsip mengajar, mengembangkan kurikulum,  

memanfaatkan teknologi, memberi luang siswa untuk berkreasi dan melakukan 

komunikasi yang baik serta membuat evaluasi. Sebab kemampuan dalam pengetahuan 

pedagogic menjadi penunjang keberhasilan proses belajar yang dilakukan oleh 

seorang pendidik. 

3. Content Knowledge (CK) 

Content Knowledgeof the subject matter. 29  Konten pengetahuan tentang 

materi pelajaran. Maksudnya isi yang terdapat dalam materi yang diajarkan sesuai 

kurikulum mata pelajaran masing-masing. 

Shulman (1987) telah mengembangkan sebuah kerangka untuk 

mengkonsepkan pengetahuan guru untuk dapat melaksanakan proses belajar mengajar 

yang efektif ini disebutdengan PCK (Pedagogical Content Knowledge) 30 . PCK 

merupakan suatu hal yang amat penting untuk dikuasai guru dengan baik. Hal ini 

dikarenakan PCK memungkinkan seorang guru untuk memprediksi kesulitan-

kesulitan yang mungkin akan dihadapi oleh para siswa sehingga mereka bisa 

mempersiapkan diri dengan metode-metode dan penjelasan-penjelasan untuk 

menyampaikan topik-topik pelajaran tertentu. Selain itu, seorang guru memang 

seharusnya menguasai setiap materi yang akan diajarkan, serta dapat 

mengaplikasikannya untuk dapatd iterima oleh siswa. 

 

                                                             
29Ibid... 
30 Evita Widiyati, M.Pd.I . Deskripsi Pedagogical Content Knowledge Guru Madrasah 

IbtidaiyahMelalui Core Framework Pada ImplementasiKurikulum 2013 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 

FAI, Universitas Hasyim Asy’ari, Jombang.file:///C:/Users/User/Downloads/3275-

%23%23default.genres.article%23%23-8747-1-10-20190221.pdf 

file:///C:/Users/User/Downloads/3275-%23%23default.genres.article%23%23-8747-1-10-20190221.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/3275-%23%23default.genres.article%23%23-8747-1-10-20190221.pdf
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Tabel 2.1 

Materi PAI kelas VIII Kurikulum 2013 Revisi 2017. 

 

No 

Materi Semester 

Ganjil Genap 

1. Al-qur’an Q.S. al-Furqan/25: 63, 

Q.S. al-Isra’/17: 26-27 

dan Hadis terkait 

tentang rendah hati, 

hemat, dan hidup 

sederhana 

Q.S. an-Nahl/16: 114 

dan Hadis terkait 

tentang mengonsumsi 

makanan dan 

minuman yang halal 

dan bergizi dalam 

kehidupan sehari-hari 

2. Akidah  Beriman kepada 

Kitab-kitab Allah Swt. 

Beriman kepada Rasul 

Allah Swt. 

3. Akhlak  Bahaya mengonsumsi 

minuman keras, judi, 

dan pertengkaran 

Berbuat baik, hormat, 

dan patuh kepada 

orang tua dan guru 

Memahami cara 

menerapkan perilaku 

jujur dan adil 

Perilaku gemar 

beramal saleh dan 

berbaik sangka kepada 

sesama 

4. Fiqih  Salat sunah berjamaah 

dan munfarid 

Memahami tata cara 

puasa wajib dan sunah 

Sujud syukur, sujud 

sahwi, dan sujud 

tilawah 

Hukum makanan dan 

minuman yang halal 

dan haram 

berdasarkan al-Qur’an 

dan Hadis 

5. Tarikh  Pertumbuhan ilmu 

pengetahuan masa 

Bani Umayah 

Pertumbuhan ilmu 

pengetahuan masa 

Abbasiyah 

Sumber: Kurikulum 13 Revisi 2017  
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Kompetensi profesional yang dikembangkan guru meliputi: 

1) Menguasai materi, struktur, konsep dan pola piker keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu. 

2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang 

pengembangan yang diampu. 

3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. 

4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif.31 

4. Tehnological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) 

Tehnological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) adalah salah satu jenis 

pengetahuan baru yang harus diketahui dan dikuasai oleh seorang pendidik agar dapat 

mengintegrasikan teknologi dengan baik dalam pembelajaran (Mishra & 

Koehler,2006).32 Pada perkembangannya, TPCK telah menjadi kerangka kerja atau 

framework yang dapat digunakan untuk menganalisis pengetahuan guru terkait 

dengan integrasi teknologi dalam pembelajaran (Koehler & Mishra, 2009: 62; Cox & 

Graham, 2009; Koehler, Mishra, & Cain, 2013: 14).33 Berikut ini gambaran TPACK 

framework. 

                                                             
31PermendiknasNomor 16 Tanggal 4 Mei 2007 
32 Koehler, M. J., & Mishra, P. (2005). Teachers learning technology by design. Journal of computing 

in teacher education, 21(3), h.94–102 
33 Koehler, M. J., Mishra, P., & Cain, W. (2013). What is technological pedagogical content 

knowledge(TPACK)?. Journal of Education, 193(3), 13-19. 
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TPCK terbentuk atas perpaduan 3 jenis pengetahua dasar, yaitu Technological 

Knowledge (TK), Pedagogical Knowledge (PK), Content Knowledge (CK). Hasil 

perpaduan 3 pengetahuan dasar tersebut menghasilkan 4 pengetahuan baru, meliputi 

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

Technological Pedagogical Knowledge (TPK), dan Technological Pedagogical 

Content Knowledge (TPCK).  

Gambar di atas dengan jelas memperlihatkan interelasi antara 3 pengetahuan 

dasar yang menghasilkan 4 pengetahuan. Dari kerangka diatas dapat dikatakan bahwa 

hadirnya teknologi dan perkembangannya mampu mengubah suatu kerangka 

pengetahuan seorang guru. 

Technological Knowledge (TK) atau pengetahuan teknolog imerupakan 

pengetahuan tentang berbagai jenis teknologi sebagai alat, proses, maupun sumber. 

Pedagogical Knowledge (PK) atau pengetahuanpedagogik yaitu pengetahuan tentang 

teori dan praktik dalam perencanaan, proses, dan evaluasi pembelajaran. Content 

Knowledge (CK) atau pengetahuan konten adalah pengetahuan tentang konten atau 

materi pelajaran yang harus dipelajari oleh guru dan diajarkan kepada siswa. 

Pedagogical Content Knowledge (PCK) atau pengetahuan pedagogik konten 

merupakan pengetahuan pedagogik yang berhubungan dengan konten khusus 
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(Shulman, 1986). Technological Content Knowledge (TCK) atau pengetahuan 

teknologi konten adalah pengetahuan tentang timbal balik antara teknologi dengan 

konten. Technological PedagogicalKnowledge (TPK) atau pengetahuan teknologi 

pedagogic adalah pengetahuan tentang berbagai teknologi dapat digunakan untuk 

memfasilitasi belajar dan pembelajaran. Technological Pedagogical Content 

Knowledge (TPCK) atau pengetahuan teknologi pedagogik dan konten adalah 

pengetahuan tentang penggunaan teknologi yang tepat pada pedagogik yang sesuai 

untuk mengajarkan suatu conten dengan baik.34 

Ketujuh pengetahuan tersebut perlu dikuasai oleh calon guru masa depan yang 

akan mengajar dalam lingkungan belajar yang dipenuhi dengan berbagai instrument 

teknologi. Supaya guru dapat menggunakan teknologi yang tepat pada pedagogik 

yang sesuai untuk konten yang spesifik dengan baik. 

 

B. Kompetensi Guru PAI 

1. Pengertian Kompetensi 

Kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa 

Inggris, competence yang berarti kecakapan dan kemampuan. 35  Kompetensi adalah 

kumpulan pengetahuan, perilaku, dan ketrampilan yang harus dimiliki guru untuk 

mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi di peroleh melalui 

pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar. 

 Menurut UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 10, 

disebutkan “Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 

yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan 

                                                             
34 Imam FitriRahmadi.Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK): 

KerangkaPengetahuan Guru Abad 21.Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Maret 2019 Journal of 

Civics and Education Studies p-ISSN 2302-0865 | e-ISSN 2621-346X 
35Kamus Bahasa Inggris – Indonesia,pdf.h.149 
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tugas keprofesionalan”. 36  Kompetensi tidak hanya terkait dengan kesuksesan 

seseorang dalam menjalankan tugasnya, tetapi apakah ia juga berhasil bekerja sama 

dalam sebuah tim, sehingga tujuan lembaganya tercapai sesuai harapan. Kompetensi 

adalah kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi, tujuan lembaga hanya mungkin 

tercapai ketika individu dalam lembaga itu bekerja sebagai tim sesuai standar yang 

diterapkan. 

 Diantara kompetensi guru yang dijelaskan dalam Al-qur’an  terdapat dalam 

beberapa surat, berikut: 

a. Al-‘Alaq ayat 1-5 

 

 

Artinya: “(1). Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu yang Menciptakan.  

    (2).Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.  

   (3). Bacalah, dan Tuhan-mu lah yang Maha Mulia.  

  (4).Yang mengajar (manusia)  dengan pena. 

  (5).Dia mengajarkan manusia apa yang tidak ketahuinya.37 

 Wahyu yang pertama kali diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad 

SAW di atas, bila dihubungkan dengan dunia pendidikan maka diperoleh penjelasan 

bahwa : 

1. Surat al-Alaq berisi penjelasan tentang asal usul kejadian manusia beserta 

sebagaian sifat-sifatnya yang negatif. Penjelasan ini sangat membantu dalam 

rangkaian merumuskan tujuan, materi dan metode pendidikan. Berdasarkan 

                                                             
36Undang-undang RI,No14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.No14 Tahun 2005 
37Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung:Diponegoro, 2013).Cet ke-3, h.597 
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kandungan surat ini, tujuan pendidikan Islam harus diarahkan agar manusia 

memiliki kesadaran dan tanggungjawab sebagai makhluk yang harus 

beribadah kepada Allah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di 

akhirat kelak. Untuk itu harus di didik dengan mengunakan kurikulum yang 

komprehensip, yaitu kurikulum yang tidak hanya memuat materi pendidikan. 

2. Surat al-Alaq menjelaskan tentang kekuasaan Allah, yaitu bahwasanya Dia 

berkuasa menciptakan manusia, serta memberikan nikmat berupa kemampuan 

membaca kepada Nabi, walaupun sebelumnya beliau belum pernah belajar 

membaca. Selain itu, berisi penjelasan tentang sifat Allah yang maha melihat 

terhadap segala perbuatan yang dilakukan manusia dan berkuasa untuk 

memberikan balasan yang setimpal. Oleh sebab itu uraian di atas membantu 

sekali dalam merumuskan tujuan pendidikan, yakni agar manusia senantiasa 

menyadari dirinya sebagai ciptaan Allah yang harus patuh kepadanya. 

3. Surat al-Alaq menjelaskan perintah membaca kepada Nabi dalam arti yang 

seluas-luasnya, baik yang tersurat yang di dalam al-Qur’an maupun yang 

tersirat di jaga dini. Dan penjelasan ini erat kaitannya dengan perintah 

mengembangkan ilmu pengetahuan yang komprehensip. Dengan cara 

demikian akan terjadi integrasi ilmu agama dan ilmu umum yang keduanya 

diarahkan untuk mengabdikepada Allah SWT. Penjelasan tersebut pada 

akhirnya terkait dengan metode dan kurikulum pendidikan. 

4. Surat al-Alaq menjelaskan tentang perlunya alat dalam melakukan kegiatan, 

seperti halnya kalam yang diperlukan guna pengembangan ilmu pengetahuan. 

Kalam dalam pemaknaan ayat ini tidak terbatas pada alat tulis tradisional, 

melainkan juga mencakup berbagai peralatan yang dapat menyimpan berbagai 
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informasi, mengakses dan menyalurkan secara tepat dan cepat, seperti : 

komputer, internet, faximil,  vcd dan lain sebagainya.38 

b. Al-Mudatsirayat 1-7 

 

Artinya : “(1).Wahai orang yang berkemul(berselimut). (2).Bangunlah, lalu 

berilah peringatan! (3).Dan agungkan lah Tuham-mu. (4). Dan 

bersihkanlah pakaianmu. (5).Dan tinggalkanlah segala perbuatan 

yang keji. (6). Dan janganlah engkau (Muhammad) memberi dengan 

maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. (7).Dan karena 

Tuhan-mu, bersabarlah.39 

  Wahyu kedua yang  diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW di 

atas, bila dihubungkan dengan dunia pendidikan maka diperoleh penjelasan 

bahwa : 

1. Seorang guru harusmemiliki rasa percaya diri, berani, semangat, sungguh-

sungguh dan pantang menyerah dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

pendidik. Dan sikap-sikap tersebut tentu harus diaplikasikan secara simultan 

dengan selalu menambah wawasan pengetahuannya. Karena suatu 

keniscayaan bahwa dalam proses mendidik, dia akan dihadapkan pada 

persoalan yang belum ada sebelumnaya.  

2. Seorang guru dituntut agar tidak merasa paling unggul dari yang lain atau 

sombong dan juga mempunyai sifat buruk lainnya. Dengan perasaan 

                                                             
38Abuddin Nata.Tafsir ayat-ayat pendidikan (tafsir al-ayat al-tarbawiy).Jakarta: RajaGrafindo 

Persada , 2002. H.51-52 
39Kementrian Agama RI. Op.cit,.h.575 
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sombongakan menjadikan dirinya puas terhadap apa yang selama ini dia 

peroleh. Berbeda kalaus ebaliknya, sebab yang muncul benaknya adalah 

bagaimana memperoleh tambahan ilmu dan keterampilan.  

3. Perilaku seorang guru lebih penting dari ilmu pengatahuan, karena akan 

diteladani oleh peserta didik, baik sengaja maupun tidak.  

4. Seorang guru tidak boleh menuntut sesuatu yang tidak sesuai dengan kadar 

yang diberikan.  

5. Seorang guru harus memiliki kualitas kesabaran, sebab harus menghadapi 

berbagai godaan dan tantangan yang tidak dapat dilalui kecuali dengan 

kesabaran.40 

Dari beberapa penjelasan mengenai kompetensi dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang meliputi 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang dapat diwujudkan dalam hasil 

kerja nyata yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Ketiga aspek 

kemampuan ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Kondisi fisik 

dan mental serta spiritual seseorang besar pengaruhnya terhadap produktivitas 

kerja seseorang, maka tiga aspek ini harus dijaga pula sesuai standar yang 

disepakati. 

2. Kompetensi Guru PAI 

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No 19 tahun 2005 tentang 

Standar  Nasional Pendidikan Bab VI Pasal 28 ayat (1), menyatkan bahwa “pendidik 

harus memiliki kualitas akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat 

                                                             
40Abuddin Nata.Op.cit 
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jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk merealisir tujuan pendidikan 

nasional”41.  

Kualifikasi kompetensi guru yang harus dimiliki juga berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) RI No.19 tahun 2005 adalah sebagai berikut: 

1.Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogic adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang 

meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi, dalam kaitannya dengan 

guru Pendidikan Agama Islam (PAI), yaitu kemampuan guru PAI dalam mengajarkan 

moral melalui perencanaan pembelajaran seperti pemberian teori serta evaluasi yang 

terselubung dalam kegiatan belajar mengajar dikelas, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

Sub kompetensi dalam kompetensi Pedagogik adalah : 

a). Memahami peserta didik secara mendalam yang meliputi memahami peserta didik 

dengan memamfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip-prinsip 

kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. 

b).Merancang pembelajaran, terrmasuk memahami landasan pendidikan untuk 

kepentingan pembelajaran yang meliputi memahmi landasan pendidikan, 

menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran 

berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan 

materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang 

dipilih. 

                                                             
41Kompetensi  sebagai agen pembelajaran sebagaimana dipersyaratkan oleh standar nasional 

pendidikan  mengharuskan kepada para guru setidaknya memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi 

pedagogik, profesional, sosial dan keperibadian. Khusus guru PAI ditambah lagi dua komponen , yaitu 

kompetensi leadership  dan kompetensi spiritua. Lihat  Kementrian Agama RI, Standar Nasional Pendidikan 

Agama Islam  (Jakarta:Direktorat PAIS,2011),h.121  
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c). Melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar (setting) pembelajaran dan 

melaksanakan pembelajaran yang kondusif. 

d). Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang meliputi merancang 

dan melaksanakan evaluasi (assessment) proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses 

dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery level), 

dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas 

program pembelajaran secara umum.  

e).Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya 

meliputi memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi 

akademik, dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai 

potensi non akademik. 

2.  Kompetensi Kepribadian 

Merupakan kondisi guru sebagai individu yang memiliki kepribadian yang 

mantap sebagai contoh seorang pendidik yang berwibawa. Adapun kompetensi 

kepribadian ini mencakup berbagai aspek yakni memiliki kepribadian sebagai pendidik 

yang layak diteladani, dan memiliki sikap serta kemampuan kepemimpinan dalam 

interaksi yang bersifat demokratis dalam mengayomi peserta didik. Jadi dalam 

hubungannya dengan peran guru PAI, yaitu dalam memberikan bimbingan moral, guru 

harus mempunyai kepribadian yang dapat dijadikan teladan oleh siswa dikelas. Dengan 

kata lain, baiknya kepribadian seorang guru dalam mengajar, akanberpengaruh baik pula 

bagi siswa yang diajarnya. 

3. Kompetensi Profesional 

Merupakan penguasaan materi ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas dan 

mendalam mengenai bidang studi atau mata pelajaran yang akan diberikan kepada 
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peserta didik dengan menggunakan system intruksional dan strategi pembelajaran yang 

tepat. Kompetensi professional ini mencakup: 

a). Penguasaan materi pembelajaran atau bidang studi yang mencakup ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni secara teriris dan praktis. 

b). Penguasaan pengetahuan cara mengajar dan kemampuan melaksanakannya secara 

efektif. 

c). Penguasaan pengetahuan tentang cara dan proses belajar dan mampu membimbing 

peserta didik secara berkualitas. 

d).Memiliki pengetahuan dan pemahaman professional mengenai perilaku individu 

dan kelompok dalam masa perkembangan dan mampu melaksanakannya dalam 

proses pembelajaran untuk kepentingan peserta didik, termasuk kegiatan 

bimbingan. 

e)  Menguasai pengetahuan kemasyarakatan dan pengetahuan umum yang memadai. 

f) Menguasai kemampuan mengevaluasi hasil atau prestasi belajar peserta didik secara 

obyektif. Jadi, dalam kaitannya dengan guru pendidikan agama Islam yaitu 

merupakan penguasaan materi ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas dan 

mendalam mengenai bidang studi atau mata pelajaran yang akan diberikan 

kepada peserta didik dengan menggunakan system intruksional dan strategi 

pembelajaran yang tepat dalam memberikan pembinaan moral tersebut. 

4. Kompetensi Sosial 

Kaitannya dengan pengaruh peran guru terhadap pembinaan moral merupakan 

kemampuan guru sebagai bagian dari suatu kelompok sosial yang mampu berkomunikasi 

secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta 

didik serta masyarakat sekitar dalam memberikan pendidikan moral. Adapun aspek-

aspek dalam kompetensi ini meliputi: 
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a).Memiliki perilaku yang terpuji dengan sikap dan kepribadian yang menyenangkan 

dalam pergaulan disekolah dan masyarakat. 

b).Memiliki kemampuan menghormati dan menghargai orang lain khususnya peserta 

didik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

c).Memiliki akhlak yang mulia sesuai agama Islam. 

Dari keempat kompetensi di atas, kompetensi kepribadian yang berhubungan 

langsung dengan pembentukan moral anak didik dan erat kaitannya dengan peran guru 

pendidikan agama Islam. Guru harus menjadi teladan dan memberikan contoh yang baik 

dari segala sisi kepada anak didik karena apa yang kita berikan dapat ditiru anak didik. 

Selain sebagai ujung tombak, GPAI diharapkan mampu menjadi pelopor 

pengembangan kehidupan beragama di sekolah dan lingkungan sosialnya, maka perlu 

penambahan 2 kompetensi, selain kompetensi yang telah ditetapkan dalam Permendiknas 

No. 16 Tahun 2007 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 211 Tahun 2011 tentang 

standar kualifikasi dan kompetensi guru, yaitu: Kompetensi leadership, dan Kompetensi 

spiritual. 

5. Kompetensi Spiritual 

Kompetensi ini merupakan pokok atau inti dari peran guru Agama Islam. 

Sebagai peran pokok guru pendidikan agama Islam. Sehingga dasar atau landasan arti 

pengabdian disematkan disini, seperti: 

a). Menyadari bahwa mengajar adalah ibadah dan harus dilaksanakan dengan penuh 

semangat dan sungguh-sungguh. 

1.1. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dengan 

ikhlas karena Allah. 

1.2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dengan 

penuh semangat dan sungguh-sungguh. 
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b)   Meyakini bahwa mengajar adalah rahmat dan amanah. 

     2.1.Melaksanakan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dengan  

setulus hati. 

2.2.Melaksanakan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dengan 

penuh tanggung jawab. 

c). Meyakini sepenuh hati bahwa mengajar adalah panggilan jiwa dan pengabdian. 

3.1.Melaksanakan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dengan 

semangat dan penuh integritas. 

    3.2.Melaksanakan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dengan 

dedikasi yang tinggi. 

d). Menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengajar adalah aktualisasi diri dan 

kehormatan. 

4.1. Merasa percaya diri tampil sebagai GPAI SD. 

4.2. Merasa bangga dan terhormat sebagai GPAI di SD. 

4.3 Memahami bahwa menjadi GPAI di satuan pendidikan adalah profesi yang 

terhormat. 

4.4 Bersemangat untuk mengaktualisasikan  nilai-nilai  keimanan  yang 

diyakini dalam  kegiatan  pembelajaran di satuan pendidikan. 

e). Menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengajar adalah pelayanan 

5.1.Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan penuh semangat 

pelayanan sebagai implementasi dari nilai-nilai ketakwaan. 

5.2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar di SD dengan sepenuh hati. 

5.3.Melaksanakan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan sebagai 

sarana pembelajaran bagi GPAI. 

f). Menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengajar adalah seni dan profesi. 
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6.1. Memahami bahwa menjadi GPAI di satuan pendidikan adalah sebuah 

profesi yang perlu ditekuni dan dikembangkan terus menerus. 

6.2. Memahami bahwa mengajar itu sebuah seni yang dinamis dan 

membutuhkan variasi. 

6.3. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dengan 

pendekatan yang aktif, kreatif dan inovatif. Semangat spiritual sangat 

kentara di kompetens iini. 

6. Kompetensi Leadership 

Kompetensi ini ‘mengharuskan’ seorang guru agama mengambil peran 

sebagai ‘pemimpin’ secara informal. Dalam arti bukan harus menjadi seorang kepala 

sekolah akan tetapi bisa memberi warna dominan dalam kehidupan disekolah, baik 

dikantor dengan sesame pendidik maupun di lingkungan sekolah dan kelas bersama 

dengan peserta didik. 

Berdasar kompetensi ini maka Guru agama Islam harus aktif, berwawasan 

luas, memiliki percaya diri tinggi yang disertai dengan pertimbangan kedewasaan. 

Bertindak sebagai ‘penjawab semua pertanyaan’ yang muncul serta senantiasa 

memberikan solusi setiap permasalahan. Kepribadian ini hampir sama dengan 

kompetensi kepribadian. Perbedaannya adalah pada penekanan peran, artinya Guru 

Pendidikan Agama Islam benar-benar diharapkan memberikan ‘warnanya’42. 

3. Kompetensi Guru Dalam Pandangan Islam 

Guru, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti seseorang yang 

memiliki profesi mengajar. Sedangkan di dalam bahasa Arab guru bisa disebut 

dengan Al-Mudarris yang dapat diartikan sebagai seseorang yang mengajar atau 

                                                             
42Risfanbiz Media..”6 (Enam) Kompetensi Guru Agama Islam”. 

https://berbagikupadasemua.blogspot.com/2019/03/6-enam-kompetensi-guru-agama.html (diakses 12 Mei 

2020). 

https://berbagikupadasemua.blogspot.com/2019/03/6-enam-kompetensi-guru-agama.html
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memberikan pengajaran atau juga dapat disebut Ustadz yang berarti seseorang yang 

mengajardalam bidang Agama Islam.Pada hakekatnya Allah SWT merupakan satu-

satunya guru yang sebenarnya, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an Surat 

Al- ‘Alaq/96: 4-5 yaitu: 

 

 Artinya : “Yang Mengajarkan (manusia) dengan perantara kalam, Dia 

Mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”43 

   Menurut Ahmad Tafsir, guru adalah pendidik yang memegang mata pelajaran 

di sekolah. Istilah guru biasa disebut dengan pendidik, kedua istilah ini artinya sedikit 

berbeda. Istilah guru sering dipakai dalam lingkungan formal,sedangkan pendidik 

dipakai di lingkungan  formal,informal  maupun  non formal. Dengan demikian guru 

dapat disebut dengan pendidik dan pendidik dapat disebut dengan guru. 

   Dari  penjelasan mengenai kompetensi dan guru, dapat diartikan kompetensi 

guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan 

spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang 

mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang 

mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme. 

Guru adalah profesi yang ditandai dengan dimilikinya suatu kompetensi, guru 

yang berkompetensi adalah seorang yang memiliki keterampilan serta kemampuan 

sebagai guru dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi guru merupakan suatu ukuran 

yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku 

                                                             
43Departemen Agama RI Al Hikmah.”Al-qur’an dan Terjemahnya” (Bandung: Diponegoro,2013), Cet-

3, h. 597. 

http://www.jejakpendidikan.com/
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perbuatan bagi seorang guru agar berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional 

sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi, dan jenjang pendidikan. 

 

C. Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) dalam Pembelajaran 

1. Pengertian Technological  Pedagogical Content Knowledge (TPCK) 

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) diperkenalkan 

pertama kali oleh Mishra dan Koehler pada tahun 2005. Mereka mendiskusikan 

TPCK sebagai kerangka kerja guru/pendesain dalam mengintegrasikan TIK dalam 

pembelajaran. Konsep TPCK muncul dalam technogical pembelajaran didasarkan 

pada model Technological Pedagogy ContentKnowledge (TPCK) yang dipelopori 

oleh Sulman (1986).44 

Pengetahuan-pengetahuan yang dimaksud di sini adalah 

TechnologicalKnowledge (TK) pengetahuan dalam memanfaatkan technogical, 

Pedagogical Knowledge, (PK) pengetahuan dalam mengelola peserta didik dan 

pembelajaran di kelas, Content Knowledge (CK) pengetahuan terhadap materi yang 

dipelajari atau diajarkan kepada pesertadidik, serta pengetahuan terhadap keterkaitan 

antara tiga pengetahuan yang pertama dalam memfasilitas peserta didik untuk belajar.  

Pemahaman terhadap TK, PK, CK, dan hubungan antara ketiga pengetahuan 

Technological Pedagogical Knowledge (TPK), Technological Content Knowledge 

(TCK) dan Pedagogical Content Knowledge (PCK) ini meliputi pemahaman 

terhadap:  

(a)Cara menyajikan suatu konsep dengan menggunakan technogical ke dalam 

pembelajaran yang ada;  

                                                             
3Sutrisno, PengantarPembelajaranInovatifBerbasisTeknologiInformasi dan Komunikasi, 

(Jakarta:GaungPersada Press,2011),Cet ke-1,h.87 

http://www.jejakpendidikan.com/
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(b)Teknik pedagogical yang digunakan untuk membelajarkan suatu materi 

dengan menggunakan technogical secara konstruktif;  

(c) Penyebab suatu konsep sulit atau mudah untuk dipelajari dan bagaimana 

technogical dapat membantu peserta didik dalam mempelajari dan 

memahami konsep tersebut;  

(d)  Pengetahuan awal peserta didik; dan  

(e) Cara mengaktifkan pengetahuan awal peserta didik dengan memanfaatkan 

technogical untuk membangun pengetahuan yang baru atau memperkuat 

pengetahuan yang lama dengan memanfaatkan technogical.45 

2. Konsep Dasar  TPCK 

Tiga komponen dalam TPCK yaitu materi pelajaran, teknologi dan pedagogic 

memiliki kekuatan dan daya tarik untuk menumbuhkan pembelajaran aktif yang 

berfokus pada peserta didik. Hal ini dapat dimaknai sebagai bentuk pergeseran 

pembelajaran yang semula berpusat pada guru bergeser kepada peserta didik.  

Dalam skema TPCK terdapat hubungan antar komponen penyusun, saling 

beririsan antara materi pelajaran (C), pedagogi (P) dan teknologi (T) yang 

berpengaruh dalam konteks pembelajaran. Berikut gambar 2.2 memberi ilustrasi 

terhadap hubungan ketiga komponen itu. 

 

 

 

                                                             
45Nurrita Sabrina Ibnu Rafi, “Pengintegrasian TPACK Dalam Pembelajaran Transformasi Geometri 

SMA Untuk Mengembangkan Profesionalitas Guru Matematika,” SJME (Supremum Journal of Mathematics 

Education) 3 (2019): 50.Presiden RI, Undang-Undang RI Tentang Sistem Pendidikan Nasional., pp. 47-56 

ISSN: 2548-8163 (online) (diakses 1 Januari 2020) 
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 Gambar 2.3.Technology, Pedagody And Content Knowledge (TPCK) 

 Diadopsidari (Koehler dan Mishra, 2008) 

  

Komponen-komponen C, P dan K yang selanjutnya C menjadi (CK), P 

menjadi (PK) dan T menjadi (TK) sertahubungan antar komponen, sebagai berikut: 

 a. Content Knowledge (CK) 

 Content Knowledge (CK) adalah pengetahuan tentang materi pembelajaran 

yang akan dipelajari.46Materi tersebut tertuang di dalam kurikulum. Misalnya, siswa 

belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, maka batasan materi pelajaran yang 

tertuang dalam kurikulum hendaknya dimaknai secara menyeluruh. Menurut 

Shulman (1986) mencatat bahwa materi pelajaran mencakup pengetahuan berupa 

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

ilmiah serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik belajar harus 

focus terhadap materi pelajaran yang ada dalam kurikulum.  

                                                             
46Ibid.,h.89 
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b. Pedagogy Knowledge (PK) 

Pedagogy Knowledge (PK) merupakan gambaran pengetahuan secara 

mendalam terkait dengan teori dan praktek belajar mengajar yang mencakup tujuan, 

proses, metode pembelajaran, penilaian, strategi dan lainnya. Secara umum 

pedagogical terdiri atas pembelajaran, manajemen kelas, tujuan intruksional, model 

penilaian peserta didik. Komponen pengetahuan pedagogy meliputi aspek kognitif, 

afektif, sosial dan pengembangan teori pembelajaran dan penerapan teori 

pembelajaran dalam proses pembelajaran, dimana guru/pendidik harus dapat 

memahami secara mendalam dan fokus terhadap pedagogical yang dibutuhkan yaitu 

bagaimana siswa memahami dan mengkontruksi pengetahuan, sikap dan 

keterampilan.47 

 c. Technology Knowledge (TK) 

 

  Technology Knowledge (TK) merupakan dasar technogical yang dapat 

dimanfaatkan untuk mensuport pembelajaran. Contohnya, pemanfaatan software, 

program animasi, internet akses, model moelekul, laboratorium virtual dan lan-lain. 

Oleh karenanya, guru membutuhkan penguasaan dalam pemrosesan informasi, 

berkomunikasi dengan TIK dalam pembelajaran. Merujuk pada Mishra et al (2008) 

yang tertuangdalam Hand book TPCK menyatakan sebagaiberikut: 

……technology knowledge is knowledge about standard technologies such 

as book and chalk ang blackboard, as well as more advances technologies such 

as the Internet and digital video. This would involve the skills required to 

operate particular technologies. In the case of digital technologies this would 

include knowledge of operating systems, and computer hard ware, as well as the 

ability to use standard set of software tools such as word processors, 

spreadsheets, browsers, email etc. TK would include knowledge of how to 

                                                             
47Ibid.,h.90 
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install and remove peripheral devices, install and remove software programs, 

create ang archive documents.48 

……pengetahuan technogical adalah terkait dengan standar technogical seperti 

buku, kapur, papan tulis dan beberapa peran technogical seperti internet dan video 

digital. Hal ini termasuk tata cara prosedur untuk memanfaatkannya. Technogical 

digital termasuk system operasinya, hardwere computer serta kesanggupannya 

dalam memanfaatkan alat bantu yang tersedia. Softwere diantaranya adalah kertas 

kerja, alat pencari maupun e-mail. TK juga termasuk pengetahuan untuk menginstal 

dan memindahkan program, membuat dokumen dan lain-lain. Sebagian besar 

workshop tentang technogical dan tutorial cendrung difokuskan pada penguasaan 

keterampilan menggunakan technogical.49 

Mishra menekankan bahwa pengetahuan dasar, pengetahuan technogical serta 

keterampilan dalam menggunakannya untuk mendukung pemahaman peserta didik 

dalam memahami pelajaran yang diberikan, terlebih lagi tuntutan siswa abaad 21 

bahwa pelajaran harus dapat dipahami.  

d. Pedagogy Content Knowledge (PCK) 

Pedagogy Content Knowledge (PCK) mencakup interaksi dan terjadinya irisan 

antara pedagogy (P) dan materi pelajaran/content (C).  Menurut Shulman (1986) 

dalam Koehler (2009) bahwa Pedagogy Content Knowledge (PCK) merupakan 

konsep tentang pembelajaran yang menghantarkan materi pelajaran yang tertuang 

dalam kurikulum. Hal ini mencakup proses pembelajaran terkait dengan materi 

pelajaran yang dipelajari serta system penilaian peserta didik.50 

                                                             
48Punya Mishra and Matthew J. Koehler, “Technological Pedagogical Content Knowledge: A 

Framework for Teacher Knowledge,” Teachers College Record, 2006, https://doi.org/10.1111/j.1467-

9620.2006.00684.x. 
49Sutrisno, Op.cit.,h.91  
50Sutrisno, Loc.cit 
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Model pembelajarannya diharapkan dapat menghantarkan peserta didik secara 

efektif. Pemahaman hubungan dan irisan antara Pedagogy (P) dan Content (C) 

yang secara ringkas menyangkup bagaimana Pedagogy (P) dapat mempengaruhi 

Content (C). Menurut Neisset al (2005), Pedagogy Content Knowledge (PCK) 

merupakan seperangkat pengetahuan, kurikulum bidang studi, transformasi 

pengetahuan, pedagogical calumum, strategi pembelajaran dalam konteks 

pendidikan.51 

Dari beberapa pendapat di atas, kita ketahui bahwa antara pedagogi (P) dan 

materi pelajaran content (C) sangat erat kaitannyanya. Dimana proses 

pembelajaran yang aktif dan efektif, apabila materi yang dipelajari dapat 

tersampaikan kepada peserta didik dengan strategi pembelajaran yang tepat.   

 e. Technology Content Knowledge (TCK) 

Technology Content Knowledge (TCK) termasuk dalam pemahaman 

technogical dan materi pelajaran yang dapat membantu serta mempengaruhi 

komponen-komponen yang lain. Dalam merumuskan tujuan intruksional sering 

terjadi miskonsepsi dan ego keilmuan. Misalnya pendidik yang memiliki keahlian 

TIK diposisikan sebagai orang yang hanya dibidang TIK saja, padahal, ahli TIK 

sangat dibutuhkan sebagai kata lisator yakni untuk mempermudah pemahaman 

materi pelajaran.52 

Hal ini dapat dipahami bahwa teknologi dan materi saling mendukung satu 

sama lainnya. Dimana materi yang disampaikan dengan teknologi akan lebih cepat 

dan mudah diterima peserta didik dalam proses pembelajaran.  

 

                                                             
51Sutrisno, Loc.cit, Pengantar Pembelajaran Inovatif Berbasis TIK. 
52Sutrisno.,Op.Cit.,h.92 
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  f. Technology Pedagogy Knowledge (TPK) 

Technology Pedagogy Knowledge (TPK) merupakan serangkaian pemahaman 

bagaimana perubahan pembelajaran terjadi denga memanfaatkan technogical yang 

digunakan untuk mendukung pembelajaran secara aktif dan dapat membantu serta 

mempermudah konsep-konsep/materi pelajaran. TPK membutuhkan pemahaman 

keuntungan dan kerugian technogical yang dibutuhkan yang diterapkan dalam 

kontek materi pelajaran yang terjadi dalam proses pembelajaran.53 

TPK juga memerlukan strategi pembelajaran berbasis teknologi, informasi 

skill pendukung serta membantu peserta didik yang mendapatkan kesulitan secara 

teknis terkait dengan teknologi. Dengan kata lain, hadirnya teknologi dalam 

pembelajaran dapat secara optimal untuk membuka wawasan peserta didik lebih 

mudah memahami materi pelajaran yang bersifat mikroskopik, abstrak dan 

kompleks.54 Peran teknologi disini sebagai sumber belajar. 

 g. Technology Pedagogy Content Knowledge (TPCK) 

Technology Pedagogy Content Knowledge (TPCK) merangkum suatu 

rangkain dalam pembelajaran dimana kemampuan penguasaan technogical secara 

terintegrasi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dari komponen-komponen 

penyusunya Content (C), Pedagogy (P) dan Knowledge (K). TPCK menunjukkan 

terjadinya multi interaksi antara komponen yakni materi pelajaran, pedagogicalcal 

dan technogical yang unik dan sinergis berbasis TIK. (Mishra et al, 2008)55 

Kerangka kerja yang komplek dan saling berhubungan dalam TPCK membuat 

tiga komponen tersebut memiliki keterkatan. Sehingga TPCK memberi sumbangan 

yang amat besar terhadap perubahan dan paradigm pembelajaran. 

                                                             
53Sutrisno, Pengantar Pembelajaran Inovatif Berbasis TIK., h.92 
54Ibid, 
55Ibid., h.93 
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3. Tahapan TPCK 

   Menurut Niess at al dalam papernya yang berjudul TPCK level of 

development member petunjuk terhadap pengembangan TPCK bagi guru dapat 

dikembangkan melelui beberapa tahapan. Tahapan tersebut terdiri atas: 

a. Tahap Pengenalan, dalam tahapan ini pengembangan pembelajaran terintegrasi 

dengan TIK memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan penggunaannya 

sesuai mata pelajaran. 

b. Tahap Menerima, dalam tahapan ini guru telah mempertimbangkan keterkaitan 

materi dengan technogical yang dipilih, yang dalam hal ini kapabilitas memilih 

sangat dibutuhkan. 

          c. Tahap Mengadopsi, dalam tahapan ini guru diberi keleluasaan untuk mengadopsi 

TIK sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan efisien dan ketepatan 

dalam memilih TIK yang akan digunakan. 

d. Tahap Mengeksplorasi, dalam tahapan ini guru mengeksplorasi technogical dan 

mengaitkannya dengan model pembelajaran yang akan digunakan.  

e.  Tahap Mahir menerapkan TPCK. Ketepatan untuk memilih model yang sesuai dari 

hasil eksplorasi merupakan kekuatan dalam mengintegrasikan TIK dalam 

pembelajaran sehingga guru akan mahir menerapkannya.56 

  

 

 

 

 

 

                                                             
56Ibid.,h.94-95 
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  Gambar 2.1. Tahapan pengembangan TPCK (Niess at al  - 2009)  

   Tahapan-tahapan tersebut selanjutnya, dapat ditabulasikan dalam tabel kerja 

yang di dalamnya memuat aspek-aspek deklaratif, prosedur, sistematik dan strategi 

yang digunakan. Dalam aspek deklaratif peserta didik belajar mengetahui dan 

memikirkan tentang materi pelajaran yang menyangkut definisi, fakta batasan dan 

deskripsi dari materi pelajarannya. Pada aspek prosedur peserta didik mengetahui 

urutan, struktur dan tahapan dari materi yang dipelajari (bagaimana mengetahuinya). 

Pada aspek skemantik, peserta didik dapat menggambarkan aspek pengetahuan 

(pengetahuan tentang kapan, dimana dan bagaimana terkait dengan tujuan 

pembelajaran), sedangkan pada aspek deklaratif (peserta didik tau apa yang 

dipelajarinya) dan prosedural (bagaimana mengetahuinya) termasuk prinsip dan model-

modelnya.57 

   Untuk itu dibutuhkan strategi yang memadai dalam merencankan, 

memecahkan masalah, model pembelajaran dan monitoring  kemajuan dari materi yang 

ingin dicapai.    

4. TPCK dalam Pembelajaran PAI 

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam perspektif Islam, 

adalah mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi (IPTEK) sebagai usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT. Belajar 

dan mengembangkan IPTEK merupakan bentuk keimanan seseorang dan menjadi 

daya penggerak untuk menggali ilmu. 

Teknologi merupakan hasil karya dan cipta manusia yang dapat 

mensejahterakan hidup manusia sebagai penggunanya. Dengan menciptakan teknlogi, 

                                                             
57Ibid.,h.95 
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dapat mempermudah manusia untuk menjalani dan memenuhi kebutuhansehar-hari. 

Penciptaan teknologi yang dilakukan oleh manusia dapat membuat manusia itu sendiri 

menunda-nunda atau melupakan kewajibannya di dunia. Seperti menunda-nunda 

sholat lima waktu.  

Kemajuan perkembangan teknologi di dunia Islam, telah ada pada masa bani 

Abbasyiya seorang ilmuwan muslim bernama Abu Ali al-Hasan ibnu al-Haytam, yang 

dikenal Ibnu Al-Haytam. Beliau dikenal di barat dalam bentuk latin pertamanya, 

awalnya “Alhacen” dan kemudian “Alhazen”.  

Alhazen atau Ibnu Al-Haytam adalah seorang pemikiri lmiyah yang membuat 

kontribusi dalam pemahaman visi, optik dan cahaya. Metodologi investigasinya, 

beliau menggunakan eksperimen untuk memverfikasi teori, menunjukkan kemiripan 

tertentu dengan apa yang kemudian dikenal sebagai metode ilmiyah modern. Sejarah 

mencatat beliau Ibnu Haytam adalah orang pertama yang membuat konsep sebuah 

alat penangkap gambar. Beliau juga menguasai pemikiran-pemikiran dari filusuf dan 

ilmuwan Yunani seperti Aristoteles, Plato, Archimedes dan lainnya.58 

Hakikat teknologi dalam al-qur’an dijelaskan diantaranya dalam surah 

Luqman ayat 20, Allah SWT berfirman: 

 

Artinya:”Tidaklah kamu perhatikan bahwa Allah telah menundukkan untukmu 

                                                             
58https://www.kompasiana.com/apriliaprl/5c23988e6ddcae04f46999b9/pandangan-islam-terhadap-

teknologi?page=all.(diakses 9 Februari 2019) 

https://www.kompasiana.com/apriliaprl/5c23988e6ddcae04f46999b9/pandangan-islam-terhadap-teknologi?page=all
https://www.kompasiana.com/apriliaprl/5c23988e6ddcae04f46999b9/pandangan-islam-terhadap-teknologi?page=all
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apa yang di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan) mu  

dan menyempurnakan untuk munimat-nikmat-Nya yang lahir dan  

yang batin.”(Qs. Luqman/31:20)  

 Maksud dalam surah Luqman bahwa alam ditundukkan Allah pada manusia, 

bukan manusia menundukkannya melalui teknologi, seperti kepercayaan Barat sekuler 

tentang teknologi. Teknologi pada hakikatnya adalah bagian dari penyempurnaan 

nikmat- nikmat  Allah pada manusia dari luar (eksternal), sedangkan nikmat dari dalam 

(internal) adalah kepuasan batin karena manusia telah menyempurnakan tugasnya sebgai 

kholifahdi muka bumi dan beribadah kepada Allah sebagai ‘abdi-Nya. Dan itu 

merupakan peran penting manusia sebagai makhluk pilihan-Nya. 

   Islam sangat mendukung umatnya dalam melakukan dan mencoba hal baru 

demi kemajuan dan berpengaruh positif bagi kehidupan umatnya. Saat ini, teknologi 

semakin maju sehingga banyak yang melibatkan teknologi untuk menyelesaikan 

aktivitasnya. Dalam hal ini menggunakan teknologi terdapat sisi positif dan negatif.  

Sisi positif dari teknologi contohnya  dalam teknologi informatika dapat kita 

digunakan sebagai sarana dakwah Islam, teknologi juga dapat mempermudah kita dalam 

membaca Al-Qur'an (terdapat aplikasi Al-Qur'an) ketika kita tidak membawa Al-Qur'an 

disaat kita lagi berpergian atau disaat ada aktivitas diluar rumah, selain itu, dapat 

memperoleh informasi, memudahkan dalam berkomunikasi, dan efektif serta efisien. 

Perkembangan teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan dapat 

mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Teknologi saat ini sangat 

bermanfaat dalam kehidupan manusia. 

Sisi negatif dari teknologi adalah lupa akan kewajiban untuk beribadah, suka 

menunda-nunda dalam beribadah seperti sholat lima waktu, serta dapat membahayakan 
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proses pertumbuhan anak, merusak jiwa pengguna teknologi, dan ketergantungan 

menggunakan teknologi. Misalnya anak-anak yang sudah kecanduan menggunakan 

handphone (hp) sehingga sudah melupakan aktivitas anak-anak yang seharusnya 

dilakukan. Seperti belajar, dahulu anak-anak pada sore hari sudah pergi ke tempat 

pengajian atau ke masjid memeluk iqra’ dan Al-Qur'an untuk mengaji, sekarang anak-

anak setiap hari bahkan setiap detik selalu menggenggam handphone. Selain itu,terdapat 

penyalahgunaan terhadap pemanfaatan teknologi atau internet, salah satunya digunakan 

untuk melakukan penipuan serta banyak orang yang mudah percaya tentang informasi 

yang beredar padahal belum tentu informasi tersebut valid atau benar adanya.59 

Technogical mutakhir yang digunakan oleh banyak orang adalah technogical 

digital setelah berakhirnya technogical sederhana seperti kapur, OHP dan seterusnya. 

Dalam prosesnya, ada digitalisasi data dalam segala bidang kehidupan, baik itu 

ekonomi, politik, sosial, kebudayaan, pendidikan dan lainnya.60 

Pedagogicalcal atau seni mengajar anak kecil adalah cover ilmu pendidikan. 

Dengannya kita mampu merekayasa dari tujuan pendidikan, proses sampai kepada 

evaluasinya. Kesuksesan akhir pendidikan ditentukan oleh keputusan awal dalam 

menerapkan pilihan ilmu pedagogical.Apakah pedagogicalcal yang diterapkan itu 

tepat, cocok, dan meningkatkan mutu pendidikan, itu tergantung dari infrastruktur 

pendidikan, SDM guru, input siswa, kekayaan materi dan media. 

Content atau isi pendidikan adalah objek yang dituju oleh subjek pendidikan 

bernama guru dan siswa. Objek ini bisa dalam bentuk sikap, pengetahuan atau 

keterampilan. Ketiganya bisa bersenyawa satu sama lain dalam satu bidang ilmu atau 

                                                             
59http://www.academia.edu.1183318/Perkebangan_Islam_Terhadap_Teknologi_Moderen (Di akses 19 

Mei 2020) 
60Mansyur,M.Pd.http://menzour.blogspot.com/2019/08/modul-11-kb-4-ppg-pai-technological.html. 

(diakses 9 Februari 2019) 

http://menzour.blogspot.com/2019/08/modul-11-kb-4-ppg-pai-technological.html
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mata pelajaran, bisa juga berpisah satu sama lainnya. Semisal Mata Pelajaran PAI, 

Mata pelajaran ini memiliki  content semua domain pendidikan: sikap, pengetahuan 

dan juga keterampilan. 

Pengetahuan pendidik tentang technogical, pedagogicalcal dan content yang 

integrative dapat menjadi salah satu kemampuan dahsyat dalam implementasi 

pendidikan (kurikulum) masa kini. Masa dimana era digital adalah sebuah keharusan. 

Dengan mengabaikan ketiga unsur ini, seperti mengabaikan terhadap penggunaan 

technogical, maka akan dipastikan pengembangan pendidikan akan diam di tempat/ 

tidak bergerak dan tidak dapat menyesuaikan dengan pengembangan zaman. Jadi, 

TPACK adalah sebuah konsep yang tepat sebagi sebuah instrument implementasi 

kurikulum PAI dalam ekosistempendidikan di era digital.  

D. Pendidikan Agama Islam (PAI) 

1) Pengertian Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah usaha-usaha secara sistematis dan 

pragmatis dalam membantu anak didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran 

Islam. 61Sebagaimana yang tertuang dalam kurikulum 2004 pengertian Pendidikan 

Agama Islam (PAI) adalah usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka 

mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran 

Islam melalui kegiatan, bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.62 

Sedangkan menurut Abdul Mujib dan Muhaimin, pendidikan agama Islam 

adalah proses semaksimal mungkin dalam transformasi dan internalisasi ilmu 

pengetahuan dan nilai-nilai (yang selalu berkembang) pada diri peserta didik melalui 

                                                             
61Zuhairini, dkk., MethodikKhusus Pendidikan Agama (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), h.27 
62 Abdul Majid & Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam BerbasisKompetensi; Konsep dan 

ImplementasiKurikulum 2004 (Bandung: RemajaRosdakarya, 2004), h. 132 
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penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya (potensi dasar Islam pada manusia) 

guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya.63 

2) Dasar Pendidikan Agama Islam  

Dasar Pendidikan Agama Islam menurut Zuhair ini dapat ditinjau dari 

berbagai segi yaitu:  

a) Dasar Yuridis atau Hukum Dasar Pendidikan Agama Islam berasal dari 

perundang- undangan yang secara tidak langsung dapat menjadi pegangan dalam 

melaksanakan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah secara formal. Dasar 

yuridis formal tersebut terdiri dari tiga macam, yaitu :  

(1) Dasar Ideal, yaitu dasar falsafah Negara pancasila, sila pertama :  

Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengharuskan setiap warga Negara 

Indonesia harus bertuhan. Untuk merealisir hal tersebut, maka diperlukan 

pendidikan Agama. Karena tanpa pendidikan agama akan sulit untuk 

mewujudkan sila pertama tersebut. 

(2) Dasar Struktural atau Konstitusional, yaitu UUD 1945 dalam Bab XI pasal 29 

ayat 1 dan 2, yang berbunyi : 1) Negara berdasarkan atas dasar Ketuhanan 

Yang Maha Esa; 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan 

kepercayaaannya itu. Dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa 

bangsa Indonesia harus beragama dan orang-orang atheis dilarang hidup di 

negara Indonesia. Karena itu, agar supaya umat beragama dapat menunaikan 

ibadah menurut ajaran agamanya masing- masing diperlukan adanya 

pendidikan agama.  

                                                             
63Muhaimin& Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: TribandaKarya, 1999), h. 136 
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(3) Dasar Operasional, yaitu terdapat dalam Tap MPR No. IV/MPR/1973 yang 

kemudian dikokohkan dalam Tap MPR No. IV/MPR/1978. Ketetapan MPR 

No. II/MPR/1983 diperkuat oleh Tap MPR No. II/MPR/1988 dan Tap MPR 

No. II/MPR/1993 tentang Garis-GarisBesar Haluan Negara yang pada 

pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan agama secara langsung 

dimasukkan dalam kurikulum sekolah-sekolah formal, mulai dari Sekolah 

Dasar hingga Perguruan Tinggi. Selain itu, terdapat dalam UU. No. 2 Th. 1989 

Bab IX, pasal 39, ayat (2), dan terdapat dalam UU. No. 20 Th. 2003 pasal 30 

ayat (1), (2), (3), dan (4). 

b) Segi Religius 

Menurut ajaran Islam, pendidikan agama adalah perintah Tuhan dan 

merupakan perwujudan ibadah kepada-Nya. Dalam al-Qur’an banyak ayat yang 

menunjukkan perintah tersebut, antara lain: QS. Ali-Imran : 104 

 

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan mencegah dari 

yang munkar; merekalah orang- orang yang beruntung”.64 

E. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Pengertian hasil belajar dari segi bahasa  terdiri dari dua kata ‘hasil’ dan 

‘belajar’. Dalam KBBI hasil memiliki beberapa arti:  

                                                             
64Departemen Agama RI, Op.cit.,h.63 
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1) Sesuatu yang diadakan oleh usaha,   

2) Pendapatan; perolehan; buah.  

Sedangkan belajar adalah perubahan tingkah laku atau tanggapan yang  

disebabkan oleh pengalaman.65 

Secara umum Abdurrahman menjelaskan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Menurutnya juga 

anak-anak yang berhasil dalam belajar ialah berhasil mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran atau tujuan instruksional.66 

Lebih luas lagi Subrata mendefenisikan belajar adalah “(1) Membawa kepada 

perubahan, (2) Bahwa perubahan itu pada pokoknya adalah didapatkanya kecakapan 

baru, (3) Bahwa perubahan itu terjadi karena usaha dengan sengaja”.67 

Dari beberapa defenisi di atas terlihat para ahli menggunakan istilah 

“perubahan” yang berarti setelah seseorang belajar akan mengalami perubahan. Untuk 

lebih memperjelas Mardianto memberikan kesimpulan tentang pengertian belajar: 

1. Belajar adalah suatu usaha, yang berarti perbuatan yang dilakukan secara 

sungguh-sungguh, sistematis, dengan mendayagunakan semua potensi 

yang   dimiliki, baik fisik maupun mental. 

2. Belajar bertujuan untuk mengadakan perubahan di dalam diri antara lain  

perubahan tingkah laku diharapkan kearah positif dan kedepan.  

3.Belajar juga bertujuan untuk mengadakan perubahan sikap, dari sikap 

negatif menjadi positif, dari sikap tidak hormat menjadi hormat dan lain 

sebagainya.  

                                                             
65Tim Penyusun Pusat Bahasa (Mendikbud), Kamus Besar Bahasa Indonesia, 3rd ed. (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2007).h.859 
66Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).h. 

38 
67Sumadi Surya Subrata, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).h.49 
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4.Belajar juga bertujuan mengadakan perubahan kebiasaan dari kebiasaan 

buruk, menjadi kebiasaan baik. Kebiasaan buruk yang dirubah tersebut 

untuk menjadi bekal hidup seseorang agar ia dapat membedakan mana 

yang dianggapbaik di tengah-tengah masyarakat untuk dihindari dan mana 

pula yang harus dipelihara.68 

Belajar dapat mengadakan perubahan dalam hal keterampilan, misalnya 

keterampilan bidang olahraga, bidang kesenian, bidang teknik dan  sebagainya.69 

Dalam Islam, bahwa belajar itu memiliki dimensi tauhid, yaitu dimensi 

dialektika horizontal dan ketundukan vertikal. Dalam dimensi dialektika horizontal, 

belajar dalam Islam tak berbeda dengan belajar pada umumnya,  yang tak terpisahkan 

dengan pengembangan sains dan teknologi (menggali, memahami dan mengembangkan 

ayat-ayat Allah). Pengembangan dan pendekatan-Nya secara lebih dalam dan dekat, 

sebagai rab al-alamin. Dalam kaitan inilah, lalu pendidikan hati (qalb) sangat dituntut 

agar membawa manfaat yang besar bagi umat manusia dan juga lingkungannya, bukan 

kerusakan dan kezaliman, dan ini merupakan perwujudan dari ketundukan vertical 

tadi.70 

Jadi, belajar di dalam perspektif Islam juga mencakup lingkup kognitif (domain 

cognitive), lingkup efektif (domain affective) dan lingkup psikomotor (domain motor-

skill). Tiga ranah atau lingkup tersebut sering diungkapkan dengan istilah: Ilmu amaliah, 

amal ilmiah dalam jiwa imaniah.  Dengan demikian, untuk apa belajar? Belajar adalah 

untuk memperoleh ilmu.71 

                                                             
68Mardianto, Psikologi Pendidikan (Medan: Mardianto, 2012).h.2 
69Ibid.,h.39-40 
70Koentowibisono, Beberapa Hal TentangFilsafatIlmu, 

SebuahSketsaUmumSebagaiPengantarUntukMemahamiHakekatIlmu dan 

KemungkinanPengembangannya, (Yogyakarta, IKIP PGRI,1988). 
71Koentowibisono, Ibid. h.80 
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Jadi belajar dalam Islam adalah untuk memperoleh ilmu, mengembangkan dan 

mengamalkan demi kepentingan kesejahteraan umat manusia. Atau kalau dirumuskan 

secara simpel, tujuan belajar adalah: untuk mengabdikan kepada Allah SWT. 

Sebagaimana firman-Nya : 

 

 Artinya: “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah 

                          kepada-Ku” (Qs. Adz-Dzaariyat: 56)72 

   Oleh sebab itu segala aktivitas yang berkaitan dengan ilmu dan 

pengembangannya harus dipertanggung-jawabkan secara moral kepada Allah SWT. 

Hasil belajar merupakan salah  satu indicator dari proses belajar. Hasil belajar 

adalah perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami aktivitas belajar.73 

Salah satu indikator tercapai atau tidaknya suatu proses pembelajaran adalah dengan 

melihat hasil belajar yang dicapai oleh siswa. 

Hasil belajar merupakan tingkat penguasaan yang dicapai oleh siswa dalam 

mengikuti program belajar mengajar, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Menurut 

Dimyati dan Mudjiono,74 dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar 

merupakan suatu proses untuk melihat sejauh mana siswa dapat menguasai 

pembelajaran setelah mengikuti kegiatan proses belajar mengajar, atau keberhasilan 

yang dicapai seorang peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran yang 

ditandai dengan bentu kerangka, huruf, atau simbol tertentu yang disepakati oleh pihak 

penyelenggaran pendidikan. 

 

                                                             
72Departemen Agama RI.Loc.cit. h.523 
73Catharina Tri Anni, Psikologi Belajar (Semarang: IKIP Semarang Press, 2004).h.4 
74Dimyati dan Mudjiono, Belajar Dan Pembelajaran, 3rd ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). h.3 
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2. Macam-macam Hasil Belajar 

 

Menurut Nana Sudjana bahwa hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah 

perubahan tingkah laku yang telah terjadi melalui proses pembelajaran. Perubahan 

tingkah laku tersebut berupa kemampuan-kemapuan siswa setelah aktifitas belajar 

yang menjadi hasil perolehan belajar. Dengan demikian hasil belajar adalah 

perubahan yang terjadi pada individu setelah mengalami pembelajaran.75 

Menurut Benjamin Bloom hasil belajar terbagi menjadi tiga ranah, yaitu:  

1) Ranah Kognitif, yaitu berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri 

dari enam aspek yaitu pengetahuan, ingatan, pemahaman,aplikasi, analisis, 

sintesis, dan evaluasi;  

2) Ranah Afektif, yaitu berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima  aspek, 

yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penelitian, organisasi, dan 

internalisasi;  

3) Ranah Psikomotorik, yaitu berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik, yakni gerakan 

refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perceptual, keharmonisan 

atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan gerakanekspresif dan 

interpretatif. 76 

Tiga ranah yang dikemukakan oleh Benyamin Bloom yaitu ranah kognitif, 

ranah afektif, dan ranah psikomotorik merupakan ranah yang dapat dilakukan oleh 

siswa. Ketiga ranah tersebut dapat diperoleh siswa melalui kegiatanbelajar mengajar. 

Pada penelitian ini yang di ukur adalah ranah kognitif saja karena berkaitan dengan 

kemampuan para siswa dalam menguasai materi pelajaran.  

                                                             
75Nana Sudjana, Penilaian Proses Hasil Berlajar Mengajar, XV (Bandung: PT.Ramajaya Rosdakarya, 

2010).h.3 
76Sudjana.Op.Cit. h.22-23 
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Menurut Benyamin Bloom ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar 

intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni:  

(a) Pengetahuan, contohnya pengetahuan hafalan atau untuk diingat seperti rumus,    

definisi, istilah, pasal dalam undang-undang, istilah tersebut memang perlu dihafal 

dan diingat agar dikuasainya sebagai dasar bagi pengetahuan atau pemahaman 

konsep lainnya.  

(b) Pemahaman, contohnya menjelaskan dengan susunan kalimat, memberi contoh 

lain dari yang telah dicontohkan, atau mengungkapkan petunjuk penerapan pada 

kasus lain. 

          (c) Aplikasi, yakni penerapan didasarkan atas realita yang ada di masyarakat atau 

realita yang ada dalam teks bacaan.  

          (d) Analisis, yaitu usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-

bagian sehingga jelas hierarkinya dan atau susunannya.  

           (e) Sintesis, yakni kemampuan menemukan hubungan yang unik, kemampuan 

menyusun rencana atau langkah-langkah operasi dari suatu tugas atau problem 

yang ditengahkan, kemampuan mengabstraksikan sejumlah besar gejala, data, 

dan hasil observasi menjadi terarah.  

           (f) Evaluasi, yaitu pemberian keputusan tentang nilai sesuatu yang mungkin dilihat 

dari segi tujuan, gagasan, cara bekerja, pemecahan masalah, metode, materiil,  

dan lain-lain.77 

Dalam penelitian ini aspek yang diukur adalah aspek kognitif dengan tiga tipe 

hasil belajar yaitu pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi. 

                                                             
77Sudjana.Op.Cit. h.23-29 
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3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa faktor 

yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar yaitu yang berasal dari dalam peserta 

didik yang belajar (faktor internal) dan ada pula yang berasal dari luar peserta didik 

yang belajar (factor eksternal). Menurut Slameto, faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar yaitu:78 

1) Faktor internal terdiri dari:  

a) Faktorj asmaniah 

b) Faktor psikologis 

2) Faktor eksternal terdiri dari:  

a) Faktor keluarga 

b) Faktor sekolah 

c) Faktor masyarakat 

Menurut Muhib bin Syah, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar peserta 

didik yaitu:79 

1) Faktor internal meliputi dua aspek yaitu:  

a) Aspek fisiologis 

b) Aspek psikologis 

2) Faktor eksternal meliputi:  

a) Faktor lingkungan sosial 

b) Faktor lingkungan non sosial 

Faktor utama yang mempengaruhi hasil belajar siswa antara lain:        

1) Faktor internal yakni keadaan/kondisi jasmani dan rohani 

Peserta didik.  

                                                             
78Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).h.3 
79Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).h.132 
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2) Faktor eksternal (factor dari luar siswa), yakni kondisi 

Lingkungan di  sekitar peserta didik misalnya faktor lingkungan.  

3)  Faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar siswa yang  

      Meliputi strategi dan metode yang digunakan untuk melakukan 

      kegiatan mempelajari materi-materi pembelajaran.80 

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar diantaranya factor jasmani dan 

rohanisiswa, hal ini berkaitan dengan masalah kesehatan siswa baik kondisi fisiknya 

secara umum, sedangkan faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi. Hasil belajar 

siswa di madrasah 70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi 

oleh lingkungan. Menurut Chalijah Hasan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

aktivitas belajar antara lain: 

1) Faktor yang terjadi pada diri organisme itu sendiri disebut dengan faktor 

individual adalah faktor kematangan/per tumbuhan, kecerdasan, latihan,  motivasi 

dan faktor pribadi.  

2) Faktor yang ada diluar individu yang kita sebut dengan faktor sosial, faktor 

keluarga/keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat yang 

digunakan atau media   pengajaran yang digunakan dalam   proses pembelajaran,  

lingkungan dan kesempatan yang tersedia dan motivasi sosial.81 

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa secara garis 

besar terbagi dua bagian, yaitu fator internal dan eksternal.82 

1) Faktor internal siswa 

a) Faktor fisiologis siswa, seperti kondisi kesehatan dan kebugaran fisik, serta 

kondisi pancainderanya terutama penglihatan dan pendengaran.  

                                                             
80Ibid. 
81Chalijah Hasan, Dimensi-Dimensi Psikologi Pendidikan (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994).h.94 
82M. Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan, 3rd ed. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2010).h.59-60 
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b) Faktor psikologis siswa, seperti minat, bakat, intelegensi, motivasi, dan 

kemampuan-kemampuan kognitif seperti kemampuan persepsi, ingatan, 

berpikir dan kemampuan dasar pengetahuan yang dimiliki.  

2) Faktor-faktor eksternal siswa 

a) Faktor lingkungan siswa faktor ini terbagi dua, yaitu pertama, faktor 

lingkungan alam atau non social seperti keadaan suhu, kelembaban udara, 

waktu (pagi, siang, sore, malam), letak madrasah, dan sebagainya. Kedua, 

faktor lingkungan social seperti manusia dan budayanya.  

b) Faktor instrumental  yang termasuk faktor instrumental antara lain gedung 

atau sarana fisik kelas, sarana atau alat pembelajaran, media 

pembelajaran, guru, dan kurikulum atau materi pelajaran serta strategi 

pembelajaran.  

Tinggi rendahnya hasil belajar peserta didik dipengaruhi banyak faktor-faktor 

yang ada, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut sangat 

mempengaruhi upaya pencapaian hasil belajar siswa dan dapat mendukung 

terselenggaranya kegiatan proses pembelajaran, sehingga dapat tercapai tujuan 

pembelajaran. 

4. Manfaat Hasil Belajar 

Hasil belajar pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku seseorang yang 

mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor setelah mengikuti suatu 

proses belajar mengajar tertentu. 83  Pendidikan dan pengajaran dikatakan berhasil 

apabila perubahan-perubahan yang tampak pada siswa merupakan akibat dari proses 

belajar mengajar yang dialaminya yaitu proses yang ditempuhnya melalui program 

dan kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru dalam proses pengajarannya. 

                                                             
83Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian Dan Penilaian Pendidikan (Bandung: Sinar Baru, 2009).h.33 
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Berdasarkan hasil belajar siswa, dapat diketahui kemampuan dan perkembangan 

sekaligus tingkat keberhasilan pendidikan. Hasil belajar harus menunjukkan 

perubahan keadaan menjadi lebih baik, sehingga bermanfaat untuk: (a) menambah 

pengetahuan, (b) lebih memahami sesuatu yang belum dipahami sebelumnya, (c) 

lebih mengembangkan keterampilannya, (d) memiliki pandangan yang baru atas 

sesuatu hal, (e) lebih menghargai sesuatu daripada sebelumnya.  

Dapat disimpulkan bahwa istilah hasil belaja rmerupakan perubahan dari 

siswa sehingga terdapat perubahan dari segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

Berdasarkan pemaparan kajian teori diatas, peneliti dalam hal ini sangat tertarik 

dengan judul tesis ini dikarenakan penelitia akan mencoba meneliti apakah ada 

pengaruh kemampuan TPCK guru PAI dalam meningkatkan hasil belajar siswa Al 

Kautsar Bandar Lampung. 

F. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan yang dijadikan oleh peneliti sebagai bahan referensi 

dan acuan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa Pasca Universitas Negri Malang bernama Mar’atus Sholihah (2016)    

Tesisnya “Technological, Pedagogical, Content Knowledge (TPCK) dan kemampuan 

menyusun perangkap pembelajaran calon guru Fisika melalui model pembelajaran 

POST PACK Univ Negeri Malang”. Metode penelitian yang digunakan adalah Mixed 

method embedded experintal method. Hasilnya menunjukkan bahwa TPCK calon 

guru fisika mengalami peningkatan. Komponen yang ditingkatkan adalah kemampuan 
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merencanakan kegiatan pembelajaran, menyusun penilaian, memilih sumber belajar 

dan technogical, serta merencanakan aktivitas dan pertanyaan di LKS.84 

2. Mahasiswa pasca bernama Wahyu Oktamar Setyani (2018). Tesis “Analisis 

kemampuan Technological, Pedagogical, Content Knowledge (TPCK) mahasiswa 

pendididkan Biologi Universitas Ahmad Dahlan pada mata kuliah Microteaching TA 

2017/2018”. Hasilnya menunjukkan bahwa kemampuan Tecnological, Pedagogical, 

Content Knowledge (TPCK) mahasiswa  program  studi pendidikan biologi semester 6 

TA 2017/2018 masuk pada kreteria kurang berdasarkan hasil observasi dokumen 

rencana pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Kemampuan Tecnological, 

Pedagogical, Content Knowledge (TPCK) pada kriteria cukup dilihat dari hasil tes 

tertulis mengenai pengetahuan TPCK.85 

3.  Jurnal dengan judul “Implementasi Strategi TPCK dengan Media Simulasi Berbasis 

Inkuiri Terbimbing pada Konsep Getaran dan Gelombang” oleh Sarwini Putriani. E. 

D (2014). Metode yang digunakan adalah control group pretest posttest clesign 

terhadap siswa kelas VIII, hasilnya menunjukkan bahwa strategi TPCK berbasis 

inkuiri terimbing dianggap efektif untuk meningkatkan penguasaan konsep dan 

keaktifan belajar siswa.86 

4. Mahasiswa pasca bernama Bahar Nur Batubara dalam tesisnya berjudul 

“Pengembangan pembelajaran Agama Islam Berbasis Androit di SMA UII 

Yogyakarta”. Metode penelitian dan pengembangan dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif.  Hasilnya bahwa pembelajaran PAI berbasisan droit setelah 

divaliditasi oleh ahli IT masuk dalam kategori cukup, dan menurut ahli materi masuk 

                                                             
84http://pasca.um.ac.id/tesis-technological-pedagogical-content-knowledge-dan-kemampuan-

menyusun-perangkat-pembelajaran-calon-guru-fisika-melalui-model-pembelajaran-post-pack-di-universitas-

negeri-malang/(diakses 9 Februari 2019) 
85Lumbung Pustaka Universitas Yogyakarta.https://eprints.uny.ac.id/61507/ (diakses 9 Feb 2019). 
86Unnes Physics EducationJournal .https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upej/article/view/3595 

(diakses 10 Feb 2019). 

http://pasca.um.ac.id/tesis-technological-pedagogical-content-knowledge-dan-kemampuan-menyusun-perangkat-pembelajaran-calon-guru-fisika-melalui-model-pembelajaran-post-pack-di-universitas-negeri-malang/
http://pasca.um.ac.id/tesis-technological-pedagogical-content-knowledge-dan-kemampuan-menyusun-perangkat-pembelajaran-calon-guru-fisika-melalui-model-pembelajaran-post-pack-di-universitas-negeri-malang/
http://pasca.um.ac.id/tesis-technological-pedagogical-content-knowledge-dan-kemampuan-menyusun-perangkat-pembelajaran-calon-guru-fisika-melalui-model-pembelajaran-post-pack-di-universitas-negeri-malang/
https://eprints.uny.ac.id/61507/
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kategori baik. Sehingga disimpulkan bahwa aplikasi sangat mendukung pembelajaran 

PAI di sekolah.87 

   Dari beberapa tesis dan jurnal di atas, peneliti mendapatkan beberapa 

informasi tentang TPCK, dan peneliti akan melakukan penelitian tentang pengaruh 

kemampuan Technological, Pedagogical, Content Knowledge (TPCK) guru PAI 

terhadap hasil belajar mata pelajaran PAI siswa kelas VIII SMP Al Kautsar Bandar 

Lampung. 

G. Kerangka Teoritik 

Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka kerangka teoritik dalam penelitian 

ini adalah, dimana guru PAI sebagai pendidik dituntut untuk merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 

bimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengkajian, dan membuka 

komunikasi dengan masyarakat. Dalam proses  kegiatan belajar dan  mengajar, guru 

PAI juga harus dapat menyampaikan materi dengan baik, guru harus dapat 

menyampaikan informasi yang diketahuinya dengan benar dan tepat sasaran, yaitu 

content materi yang benar melalui kegiatan pedagogical yang  baik. Pengetahuan 

content dan pedagogical dikenal PCK, guru PAI harus dapat mengajarkan materi 

pelajaran dengan technogical lebih dari sekedar PCK. Sehubungan dengan itu, 

pengetahuan tentang technogical, pedagogical, dan content telah menjadi bagian 

integral dari rencana pembelajaran guru PAI dimana mereka mengaja rmenggunakan 

technogical dalam pengajaran.  

Pembelajaran PAI memang abstrak sehingga hasil belajar pendidikan agama 

Islam siswa diharapkan lebih baik dan meningkat dari hasil belajar rata-rata, apabila 

                                                             
87http://digilib.uin-suka.ac.id/28211/1/1520410055_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-

PUSTAKA.pdf.(diakses 20 Feb 2019). 

http://digilib.uin-suka.ac.id/28211/1/1520410055_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
http://digilib.uin-suka.ac.id/28211/1/1520410055_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
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kemampuan TPCK guru dapat memberikan yang terbaik untuk keberhasilan belajar 

siswa tersebut. Adapun skema kerangka analisis data yang dapat peneliti gambarkan 

dari penelitian ini adalah : 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

Gambar 2.2.Kerangka analisis Data 

Pada gambar 2.2. kerangka analisis data dibuat  untuk mengetahui apakah 

kemampuan technological, pedagogical, content knowledge guru PAI berpengaruh 

terhadap hasil belajar mata pelajaran PAI siswa kelas VIII SMP Al Kautsar Bandar 

Lampung, baik secara parsial (sendiri-sendiri) maupul simultan (ganda). Maka 

peneliti merumuskan kerangka analisis data dengan tiga variabel bebas dan satu 

variabel terikat. Dalam hal ini variabel bebasnya adalah kemampuan technological 

(X1), kemampuan pedagogical (X2) dan content knowledge (X3), serta variabel 

terikatnya adalah hasil belajar mata pelajaran PAI siswa  (Y) 

H. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Hasil 

belajarsiswa 

SMP  Al 

Kautsar (Y) 

Kemampuan Pedagogi 

Knowledge guru PAI 

(X2) 

 Kemampuan 

ContentKnowledge 

guru PAI (X3) 

 

Kemampuan Teknologi 

Knowledge guru PAI 

(X1) 
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1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Kemampuan Technogica lguru 

PAI terhadap hasil belajar pada mata pelajaran PAI siswa kelas VIII SMP Al  

Kautsar Bandar Lampung. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Kemampuan Pedagogicalcal 

guru PAI terhadap hasil belajar pada mata pelajaran PAI siswa kelas VIII SMP 

Al  Kautsar Bandar Lampung. 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Kemampuan Content 

Knowledge guru PAI terhadap hasil belajar pada mata pelajaran PAI siswa 

kelas VIII SMP Al  Kautsar Bandar Lampung. 

4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kemampuan Technogical, 

Pedagogicalcal, Content Knowledge guru PAI terhadap hasil belajar pada 

mata pelajaran PAI siswa kelas VIII SMP Al  Kautsar Bandar Lampung. 
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