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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Guru merupakan salah satu komponen dalam proses pembelajaran yang 

ikut berperan dalam penentuan keberhasilan pendidikan. Sebagai komponen 

dalam bidang kependidikan, seorang guru harus berperan secara aktif dan 

menempatkan kedudukannya sebagai tenaga professional untuk tercapainya 

tujuan pembelajaran. Tercapainya tujuan pengajaran salah satunya adalah terlihat 

dari prestasi belajar yang diraih siswa. Dengan prestasi yang tinggi, para siswa 

mempunyai indikasi berpengetahuan yang baik dalam kegiatan belajar.  

Kegiatan belajar merupakan proses pendidikan disekolah, ini berarti 

bahwa berhasilnya pencapaian tujuan pendidikan yang dialami siswa yang 

mencakup aspek kognitif, afektif, dan pskikomotorik. Dengan begitu maka 

dilakukan pendekatan lesson study. 

Pendekatan lesson study sebagai model pembinaan pendidik professional 

merupakan proses pelatihan guru yang bersiklus, diawali dengan seorang guru;  

(1) Merencanakan pembelajarannya melalui eksplorasi akademik terhadap materi 

ajar dan alat-alat pelajaran.  (2) Melakukan pembelajaran berdasarkan rencana dan 

alat-alat pelajaran yang dibuat, dalam pembelajarnnya seorang guru mengundang 

sejawat untuk mengobservasi.  (3) Melakukan refleksi terhadap pembelajaran tadi 

melalui tukar pandangan, ulasan, dan diskusi dengan para observer. Oleh karena 
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itu, implementasi program lesson study perlu dimonitor dan dievaluasi sehingga 

akan diketahui bagaimana keefektifan, keefesienan dan perolehan pihak-pihak 

yang terlibat di dalamnya (Tjipto, 2012). 

Menurut Heri dalam (Susilo, 2009), hambatan terbesar dalam pelaksanaan 

lesson study ini yaitu kurangnya pemahaman dan komitmen guru mengenai apa, 

mengapa, dan bagaimana melaksanakannya. Menurut (Supranoto, 2015) lesson 

study bermanfaat untuk meningkatkan profesionalitas guru dan juga 

meningkatkan mutu pembelajaran dikelas. Profesionalitas guru dapat ditingkatkan 

karena dalam lesson study  guru melakukan langkah-langkah kegiatan dalam 

proses pembelajaran yaitu plan-do-see dimana guru melakukan pengkajian 

kurikulum, merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan metode pembelajaran 

yang sesuai dan menentukan media serta melakukan penelitian dengan mengkaji 

pembelajaran serta menganalisisnya dan melakukan refkleksi.  Manfaat lesson 

study menurut (Endik, 2016) yaitu membantu guru dalam memperbaiki kualitas 

pembelajaran, selain itu (Supranoto, 2015) juga menyatakan manfaat lesson study 

bagi guru yaitu membantu dalam mengobservasi dan mengkritisi 

pembelajarannya, juga   memahami urutan kurikulum serta kedalaman materi.  

Seiring perkembangan zaman, guru dituntut untuk dapat menyediakan 

strategi baru dalam mengakses dan memproses pengetahuan di segala bidang. 

Kombinasi ini digambarkan dalam sebuah kerangka Technological Pedagogical 

and Content Knowledge (TPCK). Thompson dan Mishra (dalam Stoilecu, 2011) 

menjelaskan bahwa TPCK terdiri dari pengetahuan materi, pedagogik, dan 

teknologi. Serta keterampilan untuk menggunakan dan menggabungkan antara 

komponen-komponen tersebut. Kerangka TPCK merupakan sebuah kontribusi 
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penting untuk mendidik guru fisika agar dapat menggunakan kerangka teknologi 

di dalam kelas.   

Pada penerapan TPCK guru 

Penelitian pembelajaran ini mengarahkan pada pembelajaran di kelas yang 

berbasis TPCK. TPCK diartikan sebagai pengetahuan tentang kemampuan guru 

dalam menggunakan teknologi yang didasarkan pada analisis karakter materi dan 

analisis pada aspek pedegogik (Sholihah, 2016). Kemampuan seorang guru saat 

mengajar, sangat dipengaruhi oleh kemampuan TPCK guru itu sendiri 

(Srisawasdi, 2012). 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Akker dan Feither (dalam Douglas, 

2012) berpendapat bahwa hambatan utama dalam mengintegrasikan teknologi di 

kelas yaitu karena minimnya pengetahuan guru tentang strategi pembelajaran 

berbasis teknologi. Perlu diperbaiki agar meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh 

(Susanti, 2016) didapatkan hasil penelitian indikator dalam proses pembelajaran 

pada Kelas terbuka 1 adalah 2,8 (baik) dan kelas terbuka 2 adalah 3.1 (baik) 

dalam skala maksimal 4. Terbukti bahwa penerapan lesson study dapat 

meningkatkan kemampuan belajar siswa. 

Berdasarkan observasi di kelas X MIPA 3 SMAN 11 Kota Jambi terlihat 

guru sebagian besar masih menggunakan metode ceramah dalam proses 

pembelajaran, sehingga siswa  cenderung lebih bersifat pasif, sehingga rata-rata 

siswa mengalami tidak tuntas belajar (KKM ≥ 75). Hal itu diakibatkan kurangnya 

persiapan pembelajaran dan lemahnya observasi terhadap proses pembelajaran di 

kelas, sehingga guru sulit untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. 
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Berdasarkan kondisi yang peneliti paparkan di atas, perlu dilakukan suatu 

perbaikan dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah dengan menerapkan 

studi pembelajaran atau yang lebih dikenal dengan lesson study dalam proses 

pembelajaran di kelas.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dilakukan 

penelitian dengan judul  ”Implementasi Technological Pedagogical and Content 

Knowledge (TPCK) berbasis lesson study  di SMAN 11 Kota Jambi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

implementasi Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPCK) 

berbasis lesson study  di SMAN 11 Kota Jambi ’’? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana implementasi Technological 

Pedagogical and Content Knowledge (TPCK) berbasis lesson study di SMAN 11 

Kota Jambi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini aialah: 

a. Bagi sekolah, memberikan informasi tentang pentingnya lesson study dan 

TPCK di sekolah. 
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b. Bagi guru, dapat menerapkan Technological Pedagogical and Content 

Knowledge (TPCK) di kelas. 

c. Bagi peneliti, sebagai informasi yang dapat dimanfaatkan untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya pengembangan 

pembelajaran dibidang pendidikan fisika. 

 

1.5 Defenisi Operasional 

 Untuk mempermudah pemahaman karya tulis ini dan mencegah timbulnya 

berbagai macam penafsiran, maka di defenisikan kata-kata penting yang menjadi 

pokok pembahasan, yaitu : 

a. Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPCK) adalah 

pengetahuan khusus seorang guru yang menghubungkan pengetahuan isi 

(Content Knowledge) dan kemampuan pedagogi (Pedagogical Knowledge) 

yang disampaikan dengan teknologi (Technological Knowledge). 

b. Lesson Study adalah proses yang komplek, yang didukung oleh penetapan 

tujuan  kolaboratif, pengumpulan data yang cermat pada pembelajaran 

siswa, dan protokol yang memungkinkan diskusi produktif tentang isu-isu 

yang sulit. 
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