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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Upaya pelestarian sumber daya alam hayati di Indonesia tidak dapat
dilepaskan dari pendidikan sebagai bagian strategi kultural yang mampu
menguatkan dan memberdayakan biodiversity ethics serta meningkatkan literasi
yang berhubungan dengan keanekaragaman dan klasifikasi makhluk hidup
(Dawson, Charles, & Taylor, 2014; Iancu, 2014). Strategi kultural tersebut
merupakan salah satu anteseden yang berpotensi mengarahkan kesiapan
berperilaku dan berpersepsi secara positif terhadap keanekaragaman hayati dan
klasifikasi makhluk hidup melalui penguatan kognitif, emosi dan psikokinesis
(Ajzen, 1991, 2011; Kapsali, 2011; Kapsalis & Berman, 1996). Pendidikan yang
berhubungan dengan materi klasifikasi makhluk hidup tersebut diberikan di
sekolah menengah atas melalui pembelajaran yang dialokasikan pada kompetensi
dasar (KD) 3.3 dan 4.3 serta beberapa KD lain yang relevan yang diberikan secara
berurutan setelahnya. KD lain yang relevan dengan klasifikasi makhluk hidup
dispesifikkan pada KD 3.9 dan 4.9 terkait klasifikasi Animalia. Kompetensi dasar
yang ditetapkan secara nasional untuk materi pada KD 3.3 dan 4.3 meliputi
kemampuan menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam lima
kingdom dan menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi
makhluk hidup, sedangkan pada KD 3.9 serta 4.9 meliputi mengelompokkan
hewan ke dalam filum berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh dan
reproduksi serta menyajikan laporan perbandingan kompleksitas lapisan penyusun
tubuh hewan (diploblastik dan triploblastik), simetri tubuh, rongga tubuh dan
reproduksinya (Kemendikbud, 2018).
Penjabaran kompetensi dasar ke dalam indikator pencapaiannya kemudian
dirumuskan

dan

disepakati

melalui

forum

komunikasi

guru

dengan

mengidentifikasi konsep-konsep penting dalam materi klasifikasi makhluk hidup
untuk dibelajarkan kepada peserta didik. Sekolah dapat mengusulkan indikator
tambahan sesuai dengan karakteristik dan orientasi yang dimiliki. Kajian yang
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dilaksanakan atas dokumen rencana pembelajaran/ RPP untuk KD 3.3 dan 4.3
pada 7 sekolah menengah atas di 4 Kabupaten (Sragen, Karanganyar, Sukoharjo,
Wonogiri) di Jawa Tengah, Kota Surakarta, dan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
menunjukkan bahwa secara substantif indikator pencapaian yang ditetapkan untuk
KD 3.3 dan 4.3 cenderung tidak variatif, disebabkan karena guru cenderung
merujuk pada sumber utama yang sama. Indikator yang ditetapkan berhubungan
dengan pemahaman atas konsep dasar dan penataan klasifikasi, ciri kingdom,
deskripsi taksonomik, kunci determinasi dan fenogram. Contoh indikator yang
dikembangkan untuk mencapai KD 3.3 dan 4.3 ditunjukkan dalam Lampiran 1.
Evaluasi kognitif berupa soal merupakan alat ukur awal ketercapaian
setiap indikator pada kompetensi dasar yang ditetapkan. Soal kognitif yang
bersifat two-tier diagnostic test kemudian dikembangkan untuk materi KD 3.3 dan
4.3 yang dikombinasikan dengan spesifikasi klasifikasi Animalia sesuai dengan
KD 3.9 dan 4.9 berdasarkan setiap indikator umum yang telah disepakati oleh
forum guru mata pelajaran/ MGMP. Instrumen soal telah diuji pilot atas 31
responden dengan 67% butir soal memiliki validitas tinggi serta nilai reliabilitas
sebesar 0,839. Hasil uji validitas dan reliabilitas ditunjukkan dalam Lampiran 2.
Soal dengan validitas tinggi kemudian digunakan sebagai instrumen observasi
untuk menilai pemahaman peserta didik atas konsep penting dalam klasifikasi
Animalia yang relevan dengan indikator kompetensi dasar yang ditetapkan. Hasil
uji pada skala lebih luas atas 147 responden yang berasal dari 10 sekolah
menengah atas dari 4 kabupaten (Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Boyolali)
dan kota Surakarta representasi memberikan hasil yang kurang baik. Hasil uji
terhadap 147 responden dapat dilihat pada Lampiran 3.
Merujuk pada kriteria (Abraham et al., 1994; Ayas et al., 2010; Boz, 2006;
Haidar & Abraham, 1991; Haidar, 1997; Simpson & Marek, 1988) hasil observasi
menunjukkan maksimum 56% soal yang dapat dikerjakan oleh responden dan
rata-rata skor pemahaman konsep sebesar 7. Rincian capaian pemahaman konsep
peserta didik per butir soal, secara umum dan per konsep klasifikasi dapat dilihat
pada Lampiran 4. Sedangkan penentuan kategorisasi hasil dari rata-rata soal yang
dapat dikerjakan oleh peserta didik ditunjukkan pada Lampiran 17. Berdasarkan
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kategorisasi hasil two-tier diagnostic test pada Lampiran 17, hasil yang
ditunjukkan pada Lampiran 3 menunjukkan bahwa peserta didik memiliki
pemahaman konsep yang rendah. Hal ini menunjukkan rendahnya capaian
ketuntasan minimal atas indikator kompetensi dasar yang ditetapkan.
Rendahnya capaian ketuntasan minimal berdasarkan hasil evaluasi
kognitif, paralel dengan hasil UN menurut Pusat Penilaian Pendidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019 di Provinsi Jawa
Tengah yang menyatakan bahwa daya serap untuk indikator mengenai identifikasi
kelompok hewan tertentu berdasarkan ciri-cirinya memiliki persentase sebesar
32,15% pada level Provinsi dan 30,43% pada level Nasional (Puspendik, 2019).
Rendahnya capaian ketuntasan minimal pada materi Keanekaragaman Hayati dan
Ekologi di 4 Kabupaten (Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Boyolali) dan Kota
Surakarta sebesar 29,85 – 35,50% sebagaimana ditunjukkan pada Lampiran 19.
Konsep klasifikasi makhluk hidup dengan tingkat kesulitan yang tinggi
dalam perspektif responden adalah konsep identifikasi ciri takson penting untuk
pembuatan kunci determinasi, pendekatan dalam pengelompokan makhluk hidup,
penyusunan fenogram menggunakan program aplikasi berdasarkan identifikasi
persamaan dan perbedaan karakter makhluk hidup, identifikasi persamaan dan
perbedaan ciri takson untuk pembuatan deskripsi taksonomik, takson dan
kategori, penerapan pemahaman atas karakter makhluk hidup pada kategori ordo
hingga kingdom untuk menyusun deskripsi taksonomik dan penggunaan kunci
determinasi untuk menelusuri identitas takson. Persentase jawaban benar dari
hasil tes seluruh responden berikut masing-masing konsep dasar klasifikasi
makhluk hidup disajikan pada Lampiran 5.
Observasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi akar masalah kemudian
dilaksanakan atas responden guru dan peserta didik. Observasi yang dilaksanakan
atas guru didasarkan pada dokumen rencana pembelajaran/ RPP materi klasifikasi
makhluk hidup yang dipergunakan oleh guru di tujuh sekolah sampel. Telaah atas
dokumen RPP menunjukkan dua rujukan yang berbeda yaitu peraturan kurikulum
tahun 2013 dan tahun 2013 revisi 2018. Perbedaan dua kurikulum tersebut adalah
pada pemisahan materi keanekaragaman hayati dan klasifikasi pada kompetensi
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dasar yang berbeda. Perbedaan tersebut berpotensi menyebabkan tingkat detail
materi dan rumusan indikator pencapaian kompetensi dasar yang tidak seragam.
Hasil pencermatan observasi atas dokumen RPP menunjukkan bahwa rencana
pembelajaran yang digunakan telah menunjukkan akomodasi model-model
pembelajaran saintifik tetapi dengan penunjang kontekstualitas dan praktik yang
sangat rendah. Penyampaian materi yang miskin ilustrasi kontekstual dan praktik
tersebut dapat berdampak lanjut pada lemahnya penguasaan konsep dasar
mengenai klasifikasi makhluk hidup (Yasri, 2014; Yates & Marek, 2014).
Rumusan indikator yang digunakan belum dapat dioperasionalkan untuk
menunjang pencapaian kompetensi. Salah satu contoh indikator yang tidak
operasional adalah pada kemampuan menjelaskan kunci determinasi. Indikator
tersebut tidak dapat terwujud ketika peserta didik tidak dibekali dengan konsep
deskripsi taksonomik. Identifikasi konsep penting lebih detail dari referensi
taksonomi dan pengemasannya merujuk pada model learning progression perlu
dilakukan. Pengembangan indikator pencapaian kompetensi baru yang lebih
operasional berbasis learning progression tersebut dapat menjamin penguasaan
konsep secara lebih matang dan lebih mempersiapkan peserta didik untuk
memahami jenjang kompetensi selanjutnya. Berdasarkan sintesis tersebut,
kebutuhan yang perlu segera diakomodasi adalah konsepsi rumusan indikator
pencapaian kompetensi esensial untuk mendukung pencapaian kompetensi dasar,
serta penguatan pembelajaran menggunakan ilustrasi kontekstual dan praktik atau
simulasi.
Observasi yang dilaksanakan atas peserta didik didasarkan pada kesulitan
materi dan kemungkinan penyebabnya dalam perspektif peserta didik. Data
observasi yang diperoleh merupakan respon kualitatif dari in depth interview
terhadap 15 peserta didik sekolah menengah atas yang dikategorikan meliputi
aspek pra-pembelajaran, media pembelajaran yang digunakan, pelaksanaan
pembelajaran, pemahaman lanjut materi terkait dengan aplikasinya serta
kemanfaatan materi. Analisis atas data kualitatif yang diperoleh dilakukan dengan
teknik perbandingan konstan/ teori dasar berdasarkan respon terkait interpretasi,
pengumpulan fakta sejenis dan jumlah respon atas interpretasi dan fakta.
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Konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar “kejadian”
(incidence) yang diperoleh ketika wawancara berlangsung (Creswell, 2014).
Teoritisasi yang memperlihatkan bagaimana hubungan antarkategori juga
dikembangkan atas dasar data yang diperoleh ketika kegiatan wawancara
berlangsung (Mahpur, 2012). Hasil analisis data disajikan pada Lampiran 6-8.
Variabel yang diperoleh dari hasil analisis data tersebut adalah bahwa rendahnya
pemahaman konsep pada materi klasifikasi makhluk hidup berhubungan dengan
kejelasan orientasi pembelajaran klasifikasi yang dilaksanakan, kontekstualitas
materi untuk menunjang praktik dan teori dalam pembelajaran penyesuaian
dengan pemenuhan indikator SK/ KD yang esensial untuk pemahaman materi
klasifikasi makhluk hidup.
Hasil analisis atas akar masalah mengarah pada simpulan umum yang
dapat ditarik terkait dengan upaya pengembangan produk untuk menjawab
tantangan kebutuhan yang teridentifikasi. Merujuk pada analisis yang dilakukan,
kebutuhan yang teridentifikasi adalah rumusan indikator pencapaian kompetensi
untuk KD 3.3 dan 4.3 serta peningkatan kontekstualitas pembelajaran dan praktik
sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Pengembangan
yang relevan dengan kebutuhan tersebut adalah perancangan pembelajaran
meliputi beberapa hal yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi pembelajaran untuk KD 3.3 dan 4.3 serta KD 3.9 dan 4.9 yang secara
spesifik membahas mengenai klasifikasi Animalia. Pengembangan perencanaan
pembelajaran mencakup perumusan indikator pencapaian kompetensi dan
pengembangan

RPP

yang

direncanakan

dapat

merujuk

pada

kaidah

pengembangan learning progression (Jin et al., 2015; Stevens et al., 2013).
Indikator pencapaian kompetensi baru pada KD 3.3 dan 4.3 dapat dikembangkan
melalui

prosedur

pengembangan

learning

progression

untuk

menjamin

penguasaan konsep secara lebih baik sehingga peserta didik dapat siap menempuh
jenjang kompetensi selanjutnya (Kobrin et al, 2015). Pengembangan modul dan
media yang relevan dapat menggunakan kerangka konseptual Technological
Pedagogical Content Knowledge/ TPACK (Mishra & Koehler, 2006).
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TPACK yang dikembangkan menggunakan spesifikasi integrasi teknologi
berupa augmented reality yang terintegrasi e-modul sesuai dengan era
pembelajaran digital dan cocok untuk mendukung karakter konten klasifikasi
Animalia yang memberdayakan biofilia, komponen pedagogi mengemas
pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning yang sesuai
dengan karakteristik konten klasifikasi Animalia yang menginginkan peserta didik
untuk menemukan secara mandiri konsep-konsep dasar klasifikasi selama
pembelajaran berlangsung menggunakan media AR terintegrasi e-modul, serta
komponen konten terkait klasifikasi Animalia sesuai dengan kompetensi dasar
3.3, 4.3, 3.9, dan 4.9 yang telah ditetapkan dalam kurikulum maupun tambahan
indikator pencapaian kompetensi baru yang diusulkan. Pembelajaran yang
dikonsep dengan merujuk pada kerangka konseptual TPACK, dapat secara luas
membuka variabilitas model pembelajaran yang digunakan, meningkatkan
penggunaan teknologi pembelajaran yang sesuai, dan lebih membuka partisipasi
peserta didik secara konstruktif (Harris & Hofer, 2011). Sementara saat ini,
pembelajaran klasifikasi Animalia yang diterapkan di sekolah, indikator
pencapaian kompetensinya belum komprehensif terhadap konsep-konsep dasar
klasifikasi sesuai kompetensi dasar yang ditetapkan sehingga perlu diselesaikan
dalam

penelitian

ini.

Sistem

evaluasi

pembelajaran

kemudian

dapat

dikembangkan dan secara spesifik ditujukan untuk mengukur capaian indikator
yang ditetapkan.
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, kebutuhan yang teridentifikasi
adalah terkait dengan mengembangkan rumusan indikator pencapaian kompetensi
untuk KD 3.3 dan 4.3 serta mengembangkan pembelajaran dan praktik yang dapat
meningkatkan pencapaian indikator pencapaian kompetensi pada KD yang
ditetapkan dan dikombinasikan dengan indikator pencapaian kompetensi dari KD
3.9 dan 4.9 yang dispesifikkan pada klasifikasi Animalia. Model pengembangan
yang digunakan merujuk pada Learning Progression dan Technological
Pedagogical Content Knowledge. Mengacu pada analisis kebutuhan dan alternatif
solusinya, penelitian yang diusulkan diorientasikan untuk menjawab tantangan
kebutuhan yang telah disampaikan. Penelitian yang diangkat mengambil judul
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“Pengembangan Technological Pedagogical Content Knowledge Materi
Klasifikasi Animalia untuk Sekolah Menengah Atas.”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, masalah
penelitian yang diangkat adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah rumusan indikator pencapaian kompetensi esensial untuk
kompetensi dasar/ KD 3.3 (kemampuan menjelaskan prinsip-prinsip
klasifikasi makhluk hidup dalam lima kingdom) dan 4.3 (menyusun
kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup)?
2. Bagaimanakah karakteristik Technological Pedagogical Content Knowledge
yang dikembangkan untuk materi klasifikasi Animalia?
3. Bagaimanakah profil kelayakan perangkat Technological Pedagogical
Content Knowledge yang dikembangkan pada materi klasifikasi Animalia?
4. Bagaimanakah keefektifan perangkat Technological Pedagogical Content
Knowledge yang dikembangkan pada materi klasifikasi Animalia?

C. Tujuan Penelitian Pengembangan
Selaras dengan permasalahan yang dirumuskan, penelitian yang diusulkan
bertujuan untuk:
1. Mengembangkan rumusan indikator pencapaian kompetensi esensial untuk
kompetensi dasar/ KD 3.3 (kemampuan menjelaskan prinsip-prinsip
klasifikasi makhluk hidup dalam lima kingdom) dan 4.3 (menyusun
kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup).
2. Mengetahui karakteristik Technological Pedagogical Content Knowledge
yang dikembangkan untuk materi klasifikasi Animalia.
3. Mengetahui profil kelayakan perangkat Technological Pedagogical Content
Knowledge yang dikembangkan pada materi klasifikasi Animalia.
4. Mengetahui keefektifan perangkat Technological Pedagogical Content
Knowledge yang dikembangkan pada materi klasifikasi Animalia.

8
D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan
Perangkat

Technological

Pedagogical

Content

Knowledge

yang

dikembangkan merupakan perangkat pembelajaran yang relevan dengan produk
pedagogi spesifik, meliputi beberapa komponen, yaitu: silabus, RPP, lembar kerja
siswa, modul/ media pembelajaran, dan evaluasi (Hartati, 2016). Perangkat
tersebut bersifat komprehensif mencakup standar kompetensi, materi, strategi,
metode, media, serta evaluasi. Pembelajaran yang dikembangkan dengan merujuk
pada LeaP dan TPACK berpotensi meningkatkan banyak aspek pada hasil belajar.
Indikator

pencapaian

kompetensi

yang

esensial

dan

operasional

dikembangkan dengan merujuk pada referensi taksonomi dan biosistematika
misalnya Cracraft & Donoghue (2004) dan Wheeler (2012) sebagaimana disajikan
dalam

Lampiran

20.

Perangkat

pembelajaran

TPACK

dikembangkan

menggunakan basis model Discovery learning. Pemilihan basis model Discovery
learning didasarkan pada karakteristik materi yang dominan pada aspek
pengamatan serta kelebihan model tersebut dalam mengakomodasi konstruksi
konsep (Cooperation, 2010). Perangkat yang dikembangkan disertai dengan media
Augmented Reality/AR terintegrasi e-modul yang dikemas dalam format LKPD.
Pengembangan dengan basis AR dan VR ditujukan untuk meningkatkan
kontekstualitas pembelajaran praktik karena kemampuan basis pengembangan
tersebut dalam meningkatkan kontekstualitas dan visualisasi (Potkonjak et al.,
2016), meningkatkan partisipasi peserta didik, memberdayakan konstruksi konsep
serta sesuai dengan karakteristik generasi di era teknologi 4.0 (Monfils et al.,
2017).
Oleh karena itu produk TPACK yang dihasilkan berupa indikator
pencapaian kompetensi yang esensial dan operasional, RPP berbasis discovery
learning, media AR, LKPD dan soal evaluasi. Produk TPACK disesuaikan
dengan pemetaan sesuai learning progression yang menunjukkan konsep
klasifikasi

Animalia sebagai

dasar pengembangan indikator

pencapaian

kompetensi preliminary product TPACK yang diinginkan. Indikator pencapaian
kompetensi kemudian dijadikan dasar pengembangan RPP berbasis discovery
learning yang mengakomodasi peserta didik menemukan konsep klasifikasi
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Animalia melalui aktivitas penemuan, LKPD terintegrasi media AR dan e-modul
yang menunjang kontekstualitas pada proses belajar penemuan, serta soal evaluasi
yang mengidentifikasi pemahaman konsep peserta didik setelah melakukan
kegiatan penemuan konsep klasifikasi Animalia.

E. Manfaat Penelitian Pengembangan
1. Manfaat Praktis
a. Peserta didik
1) Peserta didik difasilitasi untuk belajar materi klasifikasi Animalia
secara lebih menarik dan menyenangkan sehingga motivasi dalam
belajar dapat lebih baik.
2) Peserta

didik

diberdayakan

kemampuannya

dalam

berbagai

keterampilan yang sifatnya soft skill.
3) Hasil belajar meningkat sebagai dampak pembelajaran yang efektif.
4) Menghabituasi karakter bioethics pada peserta didik.
b. Guru
1) Memberikan

fasilitas

kepada

guru

dalam

menyistematiskan

pembelajaran pada KD 3.3 serta KD 3.9 dalam bentuk prota dan
promes.
2) Mengenal pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik
peserta didik.
c. Sekolah
1) Meningkatkan Standar Nasional Pendidikan sekolah pada standar
proses.
2) Memberikan motivasi pengelola sekolah terkait dengan peningkatan
kompetensi berkelanjutan untuk setiap aktivitas pembelajaran di
sekolah.
d. Masyarakat
Relevan dengan tujuan yang tertuang dalam Millenium Development
Goals (MDGs) terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan pendidikan
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untuk

pembangunan

berkelanjutan

(Education

for

sustainable

development).
2. Manfaat Teoritis
Memberikan perkembangan baru dalam penelitian terkait dengan TPACK
khususnya pada ranah klasifikasi makhluk hidup yang didasarkan pada learning
progression di Indonesia.

F. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan
Asumsi yang melandasi pengembangan Technological Pedagogical
Content Knowledge berbasis discovery learning pada materi klasifikasi Animalia
untuk sekolah menengah atas adalah sebagai berikut:
1. Penelitian pengembangan Technological Pedagogical Content Knowledge
dilakukan

berdasarkan

membutuhkan

perangkat

hasil

analisis

pembelajaran

penelitian
yang

pendahuluan

sesuai

dengan

yang
tujuan

pembelajaran dan kondisi pembelajaran.
2. Pembelajaran KD 3.3 dan 4.3 di SMA belum didasarkan pada indikator yang
memadai.
3. Karakteristik peserta didik SMA yang sangat familiar dan menyukai
pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.
4. Belum ada produk Technological Pedagogical Content Knowledge untuk KD
3.3 dan 4.3 mengenai klasifikasi makhluk hidup serta KD 3.9 dan 4.9
mengenai klasifikasi Animalia.
Keterbatasan/ ruang lingkup pada penelitian pengembangan Technological
Pedagogical Content Knowledge berbasis discovery learning terdapat pada kaidah
pengembangan yang menggunakan Research and Development/ R&D dan
diseminasi yang bersifat lokal.

G. Definisi Istilah
1. Pengembangan merupakan kegiatan yang menghasilkan rancangan atau
produk yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah aktual. Kegiatan
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pengembangan meliputi proses memperluas atau memperdalam pengetahuan
yang telah dikembangkan sebelumnya.
2. TPCK/ TPACK adalah kerangka konseptual yang mengintegrasikan
pengetahuan teknologi (Technological Knowledge), pengetahuan pedagogi
(Pedagogical Knowledge) dan pengetahuan konten (Content Knowledge)
dalam sebuah konteks pembelajaran.
3. Perangkat Technological Pedagogical Content Knowledge merupakan
perangkat pembelajaran yang berisi silabus, RPP, LKS, media pembelajaran,
dan alat evaluasi yang dikembangkan merujuk pada indikator pencapaian
kompetensi yang esensial untuk KD 3.3 dan 3.9.
4. Learning Progression merujuk pada batasan yang terkait dengan pengemasan
secara berurutan atau berjenjang atas materi ajar yang disusun berdasarkan
kedalaman dan keluasan materi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik
dan kompetensi tertentu.
5. Kelayakan merupakan hasil dari aktivitas pengujian kevalidan oleh ahli dan
hasil pengujian tentang kepraktisan oleh user dan praktisi (guru dan siswa).

