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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan mendeskprisikan profil terkait bagaimana 

menggabungkan teknologi, metode mengajar atau pedagogik, dan pemahaman 

materi yang dimiliki seorang guru ketika sedang mengajar khususnya materi TIK. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kombinasi (mix method). Teknik penentuan 

sampel menggunakan sampling jenuh. Penelitian ini dilakukan pada guru TIK di 

SMA dan SMK Pontianak Timur dengan jumlah sampel 6 orang. Instrumen 

penelitian berupa angket tertutup kemudian peneliti melakukan wawancara. Data 

yang didapat kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kuantitatif 

yaitu deskriptif kuantitatif dengan rata-rata, kemudian analisis kualitatif dengan 

menggunakan teknik Interaktive model yaitu reduksi data, penyajian data dan 

verfikasi atau kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan guru TIK 

dalam mengaplikasikan TPACK dengan kategori sedang. adapun 6 komponen 

lainnya yaitu Profil Technological Knowledge (TK) guru mata pelajaran TIK 

dengan kategori Tinggi. Kompetensi Content Knowledge (CK) guru mata 

pelajaran TIK dengan kategori tinggi. Profil Pedagogical Knowledge (PK) guru 

mata pelajaran TIK dengan kategori tinggi. Profil Pedagogical Content 

Knowledge (PCK) guru mata pelajaran TIK dengan kategori Tinggi. Profil 

Technological Pedagogical Knowledge (TPK) guru mata pelajaran TIK dengan 

kategori Tinggi. Profil Technological Content Knowledge (TCK) guru mata 

pelajaran TIK dengan kategori Tinggi. 

 

Kata Kunci : Profil, TPACK, Penelitian Kombinasi. 

 

Abstract 

This study aims to describe the profile of how to integrate technology, teaching or 

pedagogic, and teaching materials that must be possessed by a teacher, especially 

in teaching ICT material. This type of research is a combination research (mix 

method). The sampling technique uses saturated sampling. This research was 

conducted on ICT teachers in SMA and SMK East Pontianak with a sample of 6 

people. The research instrument was a closed questionnaire and then the 

researchers conducted interviews. The data obtained were analyzed using 

quantitative data analysis, namely quantitative descriptive with an average, then 

qualitative analysis using interactive model techniques, namely data reduction, 

data presentation and verification or conclusions. The results showed the ability 

of ICT teachers to apply TPACK to the medium category. The other 6 components 

are the Technological Knowledge Profile (TK) for ICT subjects in the High 

category. Content Knowledge Competency (CK) ICT subjects teachers with a high 

category. Pedagogical Knowledge (PK) profile of ICT subjects teachers in the 

high category. Pedagogical Content Knowledge (PCK) profile of ICT subject 

teachers in the High category. Profile of Technological Pedagogical Knowledge 



Study Program of English Language Education 

ISBN: 978-623-93430-0-2 

 

Proceedings of the 1st ICOLED – IKIP-PGRI Pontianak | 153 

 

(TPK) for ICT subjects in the High category. Profile of Technological Content 

Knowledge (TCK) of ICT subject teachers in the High category. 

 

Keywords: Profile, TPACK, Combination Research. 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi pada era digital sekarang ini mengharuskan setiap 

manusia selalu bergantung pada teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak 

hanya bermanfaat untuk berkomunikasi, kemajuan teknologi saat ini juga 

memberikan banyak manfaat pada dunia pendidikan. Penggunaan teknologi dalam 

kegiatan belajar mengajar terutama pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa, menampilkan materi dan menambah kreatifitas siswa.  

Sagala dalam Lestari ( 2015:557) berpendapat bahwa “Guru sebagai 

pendidik adalah tokoh yang paling banyak bergaul dan berinteraksi dengan para 

murid dibandingkan dengan guru lainnya di sekolah”. Guru bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta membuka komunikasi 

dengan masyarakat. Shulman dalam Lestari (2015:557) mendeskripsikan subjek 

pemahaman konten materi sebagai pemahaman materi ajar dan pedagogi (PCK).  

Sedangkan menurut Menurut Abbit dalam Maryono (2016:2) PCK adalah 

pengetahuan tentang pedagogi, praktek pembelajaran dan perencanaan 

pembelajaran, serta metode yang tepat untuk mengajarkan suatu materi. PCK 

meliputi pemahaman cara mendidik dan pendekatan apa yang sesuai dengan 

konten dari materi atau dapat juga bagaimana elemen konten dapat diatur untuk 

pembelajaran yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya 

kebutuhan siswa, guru tidak harus memiliki kemampuan PCK. Namun, guru harus 

dapat memberikan materi pelajaran dengan berbagai metode dan teknologi 

tersendiri yang lebih dari sekedar PCK. Hal ini dikarenakan proses pengajaran dan 

pembelajaran saat ini menggambarkan semakin meningkatnya integrasi antara 

teknologi sekarang dalam keperluan kurikulum saat ini. Konsep menyatukan 

pengetahuan materi pelajaran, pengajaran atau metode pembelajaran, dengan 

penggunaan teknologi telah ada sejak meningkatnya kebutuhan siswa dalam 

kebutuhan belajar. Sehubungan dengan itu, pengetahuan tentang teknologi, 

pedagogi, dan konten telah menjadi bagian dari program pendidikan guru untuk 

mempersiapkan seorang pengajar yang berkompeten dan dapat menerapkan 

teknologi sekarang dalam pembelajaran. 

Berdasarkan ide Shulman tentang PCK, Mishra dan Koehler dalam Lestari 

(2015:557) menyertakan teknologi dalam PCK, dan memaparkan Technological 

Pedagogical and Content Knowladge TPACK sebagai relasi antara teknologi, 

pedagogi, dan konten. TPACK merupakan bentuk dari pengetahuan yang 

kompleks dan sangat penting bagi guru, di karenakan TPACK adalah 

penggabungan dari 3 aspek utama yang dibutuhkan oleh guru agar dapat 

memanfaatkan teknologi yang tepat, yang didasarkan pada analisis karakter dari 
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suatu materi dan analisis pada aspek pedagogi TPACK menuntut adanya multi 

interaksi yang unik dan sinergi antara materi, pedagogi dan teknologi. Oleh sebab 

itu, menurut Mishra dan Koehler dalam Wartono (2016:144) TPACK terdiri atas 

enam komponen pengetahuan, seperti Technology Knowledge (TK), Content 

Knowledge (CK), Pedagogical Knowledge (PK), Pedagogical Content Knowledge 

(PCK), Technological Pedagogical Knowledge (TPK), dan Technological Content 

Knowledge (TCK). 

Menurut Sutrisno (2011:90) Technology Knowledge (TK) adalah dasar-

dasar teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mensupport pembelajaran.  

Content Knowledge (CK) adalah pengetahuan tentang materi pelajaran yang akan 

dipelajari. Pedagogical Knowledge (PK) merupakan penggambaran pengetahuan 

secara mendalam terkait dengan teori dan praktik belajar mengajar yang 

mencakup tujuan, proses, metode pembelajaran penilaian, strategi dan lainnya. 

Pedagogical Content Knowledge (PCK) mencakup interaksi dan terjadinya irisan 

antara pedagogi (P) dengan materi pelajaran (C). Technological Pedagogical 

Knowledge (TPK) merupakan serangkaian pemahaman bagaimana peralihan 

pembelajaran terjadi dengan memanfaatkan teknologi yang digunakan untuk 

mendukung terjadinya pembelajaran secara aktif dan efisien agar dapat membantu 

dan mempermudah konsep-konsep atau materi pelajaran yang diajarkan. 

Technological Content Knowledge (TCK) merupakan pemahaman teknologi dan 

materi pelajaran yang dapat membantu serta mempengaruhi elemen-elemen yang 

lain. 

Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa TPACK adalah sebuah 

konsep yang harus dimiliki oleh pengajar agar memiliki potensi yang tidak hanya 

menyampaikan materi kepada siswa namun dapat mengintegrasikan antara 

teknologi, pedagogi dan materi. Oleh karena itu, guru harus dapat memadukan 

teknologi ke dalam pengajaran mereka. Seperti halnya pada mata pelajaran TIK 

dimana komputer sangat berperan aktif disetiap pembelajaran TIK, baik dalam 

pembelajaran teori maupun praktek. Dalam hal ini perlulah seorang guru TIK 

untuk menyampaikan sebuah materi sesuai kompetensi yang dimiliki oleh seorang 

guru, dan dibutuhkan sebuah pendekatan yang memberlakukan mengajar sebagai 

interaksi antara pemahaman guru dengan penerapan mereka ketahui di dalam 

kelas yang menarik dalam ruang kelas mereka. Hal ini senada dengan pernyataan 

(Koehler dan Mishra dalam Lestari, 2015:558) “Tidak ada "satu cara terbaik" 

untuk memadukan teknologi ke dalam kurikulum. Melainkan, upaya integrasi 

harus dirancang dengan kreatif atau terstruktur untuk mata pelajaran tertentu dan 

ide-ide penting dalam konteks kelas tertentu”. 

Peranan guru yang begitu besar dalam pendidikan menjadi faktor penting 

dalam menentukan tinggi rendahnya kualitas hasil pendidikan. Seorang guru tidak 

hanya dituntut memiliki kemampuan dan prestasi dalam mengajar. Pengalaman 

mengajar seorang guru merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh 

bagi guru dalam menguasai teknologi dalam pembelajaran dan mendukung 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, serta  menjadi penentu pencapaian hasil 

belajar yang akan diraih oleh peserta didik sehingga tujuan yang akan diraih oleh 

sekolah dapat tercapai. Hal ini senada yang di ungkapkan oleh Muslich (2007:13) 

“Pengalaman mengajar adalah masa kerja guru dalam melaksankan tugas sebagai 



Study Program of English Language Education 

ISBN: 978-623-93430-0-2 

 

Proceedings of the 1st ICOLED – IKIP-PGRI Pontianak | 155 

 

pendidik pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan surat tugas dari lembaga 

yang berwenang”. 

Namun dalam kenyataannya, guru mata pelajaran TIK di SMA Dan SMK 

di Pontianak Timur masih ada yang kurang optimal dalam proses 

pembelajarannya, dikarenakan fasilitas yang kurang memadai dalam proses 

pembelajaran, sekolah yang dimaksud adalah SMA Islam Haruniah sedangkan 

sekolah yang  pembelajaran dan fasilitasnya memadai adalah SMA PGRI 1 ,SMA 

Negeri 9, SMK Mandiri, SMK Negeri 7, dan SMK Cinta Bumi Khatulistiwa . 

Sehingga siswa di SMA Islam Haruniah sulit untuk memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. Itu dapat diketahui dari hasil praobservasi yang telah 

dilakukan pada tanggal 9 Juli 2018. Penyajian materi TIK menuntut kemampuan 

guru untuk mengorganisasi isi pelajaran sebagai persiapan untuk membangun 

pengetahuan siswa.  

Mata pelajaran TIK merupakan salah satu mata pelajaran  yang 

mengandung materi berupa teori dan praktik. Oleh karena itu perlu adanya 

pengajaran yang berupa demonstrasi dan praktik di ruang lab Komputer. Oleh 

sebab itu diperlukannya sebuah bentuk pembelajaran yang bervariasi agar dapat 

meningkatkan proses pembelajaran yang lebih optimal. Guna dapat menjalankan 

tujuan barunya tersebut, guru haruslah benar-benar memahami kondisi dan 

berbagai cara yang berbeda dalam belajar. Selain itu guru juga harus memahami 

perkembangan siswa dan berbagai konsep pedagogi mereka memahami materi 

pembelajaran dan penilaian alternatif yang digunakannya untuk mengukur hasil 

belajar siswa. Dengan demikian, guru harus mampu menempatkan berbagai 

perbedaan bahasa, budaya, gaya belajar, dan talenta sebagai dasar dalam 

melaksanakan berbagai strategi pengajaran yang dipilihnya (Abidin dalam Lestari, 

2015:558). Menurut Vindo (2018:210), Kajian Profil Technological Pedagogical 

and Content Knowledge (TPACK) guru TIK SMA di Kecamatan Kota Pontanak 

meraih pencapaian dengan kategori tinggi.  Pencapaian menunjukkan bahwa guru 

mampu memadukan antara teknologi, pedagogi serta materi kedalam proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan kondisi tersebut, pembelajaran haruslah dilaksanakan atas 

dasar apa yang diketahui dan dapat dilakukan siswa bagaimana siswa berpikir dan 

belajar untuk menyatukan proses belajar dengan peningkatan yang dibutuhkan 

sejalan dengan kepentingan individu siswa. Menyaksikan kenyataan ini, jelaslah 

guru harus benar-benar memiliki karakteristik unggul sehingga ia akan dapat 

melaksanakan tujuan barunya dalam proses pendidikan. Kreasi pengajar 

berkarakteristik unggulan ini haruslah dilakukan baik pada saat guru menempuh 

proses pendidikan keguruan maupun pada saat guru sudah melaksanakan 

jabatannya sebagai tenaga pendidik (Abidin dalam Lestari, 2015:558). Dengan ini, 

peneliti ingin melihat seberapa tinggi rancangan TPACK yang dikuasai guru mata 

pelajaran TIK,  apakah guru mengajarkan materi sesuai dengan kompetensi yang 

dimilikinya  dan seberapa efektif kah proses pembelajaran di kelas. 
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METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kombinasi 

(mix method). Metode penelitian kombinasi (mixed research) merupakan 

pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan atau menguhubungkan 

antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penggunaan metode penelitian 

kombinasi dalam penelitian ini karena peneliti ingin mengungkapkan data-data 

atau fakta-fakta apa adanya yang dikumpulkan pada saat penelitian yang 

dilakukan di SMA Pontianak Timur, yang berkenaan dengan bentuk  

Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) guru mata 

pelajaran TIK. 

Bentuk  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Sequential (Model Urutan). Metode kombinasi model sequential adalah suatu 

prosedur penelitian dimana peneliti mengembangkan hasil penelitian dari satu 

metode dengan metode yang lain. Rancangan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah  model urutan pembuktian (Sequential Explanatory). Model 

ini dinamakan model “urutan pembuktian” karena setelah ada pembuktian urutan 

berikutnya adalah pendalaman (Sugiyono, 2016:38). Teknik pengumpul data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Teknik komunikasi tidak langsung; (2) 

Teknik komunikasi langsung; (3) Teknik study dokumenter. Populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2013: 173). Populasi dalam penelitian 

ini adalah guru mata pelajaran TIK SMA dan SMK  Pontianak Timur yang 

berjumlah 6 orang. Menurut Sukardi (2011:54) sampel adalah separuh dari jumlah 

populasi yang dipilih untuk sumber data yang diambil disebut ilustrasi atau 

sampel. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik sampling jenuh sehingga seluruh populasi dijadikan sampel dalam 

penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Untuk deskripsi data yang lebih rinci dapat dilihat dalam uraian data 

pada Tabel di bawah ini: 
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Tabel 1. Hasil Data Kuantitatif dan Kualitatif Technological Knowledge (TK) 

 

Berdasarkan hasil analisis data didapat bahwa rata-rata TK yakni sebesar  

73% dengan kategori tinggi ,hasil ini didapat dari tabel 1.1 penjumlahan data yang 

diperoleh dari kuantitatif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan guru TIK di 

SMA dan SMK Pontianak Timur dalam bidang teknologi telah memiliki 

pengetahuan teknologi yang baik dan telah mampu menerapkan dalam 

pembelajaran TIK yang dilaksanakan oleh guru TIK di SMA dan SMK Pontianak 

Timur. Dari hasil persentase yang diperoleh menunjukan kesamaan bahwa 

Technological Knowledge (TK) memiliki kategori baik, pada penelitian relevan 

yang dilakukan oleh Tian, Evi Suryawati, dan Raja Hussien Arief (2016) 

menyatakan bahwa Technological Knowledge (TK) rerata skor TK Mahasiswa 

Calon Guru Biologi FKIP Universitas Riau berada pada kriteria baik yaitu sebesar 

3,88, dengan penjelasan bahwa hal ini menunjukan kemampuan mahasiswa calon 

guru dalam bidang teknologi telah memiliki pengetahuan teknologi yang baik dan 

telah mampu menerapkan dalam pembelajaran biologi yang dilaksanakan 

olehnya. 
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Tabel 2. Hasil Data Kuantitatif dan Kualitatif Content Knowledge (CK) 

 

Berdasarkan hasil analisis data didapat bahwa persentase CK yakni 

sebesar  71% dengan kategori tinggi, hasil ini didapat dari penjumlahan data yang 

diperoleh dari kuantitatif dapat dilihat pada tabel 2  hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan guru TIK di SMA dan SMK Pontianak Timur memiliki pengetahuan 

materi TIK yang baik. Dari hasil persentase yang diperoleh menunujukan 

kesamaan bahwa Content Knowledge (CK) memiliki kategori baik, pada 

penelitian relevan yang dilakukan oleh Tian, Evi Suryawati, dan Raja Hussien 

Arief (2016) menyatakan bahwa Content Knowledge (CK) rata-rata skor CK 

Mahasiswa Calon Guru Biologi FKIP Universitas Riau berada pada peringkat 

baik yaitu sebesar 3.49 dengan penjelasan bahwa Hal ini menunjukan mahasiswa 

tersebut menyimpan kepercayaan diri terhadap pengetahuan biologi yang baik. 
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Tabel 3. Hasil Data Kuantitatif dan Kualitatif Pedagogical Knowledge (PK) 

 

Berdasarkan hasil analisis data didapat bahwa rata-rata PK yakni sebesar  

80% dengan kategori tinggi, hasil ini didapat dari penjumlahan data yang 

diperoleh dari kuantitatif dapat dilihat pada tabel 3  hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan guru TIK di SMA dan SMK Pontianak Timur mempunyai 

pemahaman pedagogik yang baik dan telah terlaksana dalam pembelajaran yang 

dilaksanakan olehnya, seperti ketika melakukan penilaian peserta didik, memilah 

serta mengaplikasikan strategi pembelajaran, menyadari kemungkinan 

miskonsepsi dan kesulitan belajar pada peserta didik, mengelola serta menguasai 

kelas dan melakukan tindakan reflektif.  Dari hasil persentase yang diperoleh 

menunujukan kesamaan bahwa Pedagogical Knowledge (PK) memiliki kategori 

baik, pada penelitian relevan yang dilakukan oleh Tian, Evi Suryawati, dan Raja 

Hussien Arief (2016) menyatakan bahwa Pedagogical Knowledge (PK) rata-rata 

skor PK Mahasiswa Calon Guru Biologi FKIP Universitas Riau berada pada 

peringkat baik yaitu sebesar 3.63 dengan kategori baik. 
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Tabel 4. Hasil Data Kuantitatif dan Kualitatif Pedagogical Content 

Knowledge (PCK) 

 

Berdasarkan hasil analisis data didapat bahwa persentase PCK yakni 

sebesar  81% dengan kategori tinggi, hasil ini didapat dari penjumlahan data yang 

diperoleh dari kuantitatif dapat dilihat pada gambar 4 hal ini menunjukkan bahwa 

guru TIK di SMA dan SMK Pontianak Timur telah mengaplikasikan PCK dengan 

baik, terlihat pada tiap-tiap item PCK berada dalam kategori tinggi. Dari hasil 

persentase yang diperoleh menunujukan kesamaan bahwa Pedagogical 

Knowledge (PK) memiliki kategori baik, pada penelitian relevan yang dilakukan 

oleh Tian, Evi Suryawati, dan Raja Hussien Arief (2016) menyatakan bahwa 

Pedagogical Knowledge (PK) rerata skor PCK Mahasiswa Calon Guru Biologi 

FKIP Universitas Riau berada pada kriteria baik yaitu sebesar 3.75 dengan 

kategori baik 
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Tabel 5. Hasil Data Kuantitatif dan Kualitatif Technological Pedagogical 

Knowledge (TPK) 

 

 

Berdasarkan hasil analisis data didapat bahwa persentase PCK yakni 

sebesar  84% dengan kategori sangat tinggi, hasil ini didapat dari penjumlahan 

data yang diperoleh dari kuantitatif dapat dilihat pada tabel 5 hal ini menunjukkan 

bahwa guru TIK di SMA dan SMK Pontianak Timur telah mengaplikasikan TPK 

dengan baik. Dari hasil persentase yang diperoleh menunujukan kesamaan bahwa 

Technological Pedagogical Knowledge (TPK) memiliki kategori baik, pada 

relevan yang dilakukan oleh Tian, Evi Suryawati, dan Raja Hussien Arief (2016) 

menyatakan bahwa Technological Pedagogical Knowledge (TPK) rerata skor 

TPK Mahasiswa Calon Guru Biologi FKIP Universitas Riau berada pada kriteria 

baik yaitu sebesar 3.63 dengan kategori baik. 

 



Study Program of English Language Education 

ISBN: 978-623-93430-0-2 

 

162 | Proceedings of the 1st ICOLED – IKIP-PGRI Pontianak 

 

Tabel 6. Hasil Data Kuantitatif dan Kualitatif Technological Content 

Knowledge (TCK) 

 

 
 

Berdasarkan hasil analisis data didapat bahwa rata-rata  TCK yakni 

sebesar  78% dengan kategori tinggi, hasil ini didapat dari penjumlahan data yang 

diperoleh dari kuantitatif dapat dilihat pada tabel 6  hal ini menunjukkan bahwa 

guru TIK di SMA dan SMK Pontianak Timur telah mampu mengintegrasikan 

pengetahuan teknologi dan pengetahuan konten atau materi TIK. Dengan kata 

lain, guru sudah memanfaatkan teknologi dalam mempelajari dan 

mengembangkan materi pelajaran yang diampunya dengan baik. Dari hasil 

persentase yang diperoleh menunujukan kesamaan bahwa Technological Content 

Knowledge (TCK) memiliki kategori baik, pada penelitian relevan yang dilakukan 

oleh Tian, Evi Suryawati, dan Raja Hussien Arief (2016) menyatakan bahwa 

Technological Content Knowledge (TCK) rerata skor TPK Mahasiswa Calon 

Guru Biologi FKIP Universitas Riau berada pada kriteria baik yaitu sebesar 3.50 

dengan kategori baik. 
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Tabel 7. Hasil Data Kuantitatif dan Kualitatif Technological Pedagogical And 

Content Knowledge (TPACK) 

 

 
 

Berdasarkan hasil analisis data didapat bahwa rata-rata TPACK yakni 

sebesar  75% dengan kategori tinggi, hasil ini didapat dari penjumlahan data yang 

diperoleh dari kuantitatif dapat dilihat pada tabel 7  hal ini menunjukkan bahwa 

guru TIK di SMA dan SMK Pontianak Timur telah mampu mengaplikasikan 

TPACK yang dimiliki dengan baik. Dengan kata lain, guru sudah memanfaatkan 

teknologi dalam mempelajari dan mengembangkan materi pelajaran yang 

diampunya dengan baik. Dari hasil persentase yang diperoleh menunujukan 

kesamaan bahwa Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) 

memiliki kategori baik, pada penelitian relevan yang dilakukan oleh Tian, Evi 

Suryawati, dan Raja Hussien Arief (2016) menyatakan bahwa Technological 

Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) rerata skor TPACK Mahasiswa 

Calon Guru Biologi FKIP Universitas Riau berada pada kriteria baik yaitu sebesar 

3.41 dengan kategori baik. 

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa guru TIK di SMA dan 

SMK Pontianak Timur memiliki konsep pengintegrasian teknologi, pedagogi dan 

materi sudah cukup baik. Untuk sekolah yang memiliki laboratorium komputer 
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guru sering memanfaatkan komputer dalam proses pembelajaran praktek. Dan 

untuk sekolah yang tidak memiliki ruang laboratorium komputer, guru 

menggunakan laptop sendiri untuk pembelajaran praktek maupun teori. Walaupun 

demikian guru tetap menggunakan model pembelajaran yang beravariasi yang 

disesuaikan dengan materi.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan dari pengolahan data hasil penelitian, secara umum dapat 

disimpulakan bahwa Bentuk Technological Pedagogical and Content Knowledge 

(TPACK) guru mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di SMA dan 

SMK Pontianak Timur memperoleh hasil rata-rata  sebesar 77 dengan kategori 

tinggi. Hal ini membuktikan bahwa guru cukup mengimplementasikan teknologi, 

pedagogi dan materi pada proses pembelajaran yang diberikan. Adapun hasil 

rumusan sub-sub masalah penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Profil 

Technological Knowledge (TK) guru mata pelajaran TIK mendapatkan rata-rata 

73 dengan Kategori Tinggi;2) Profil Content Knowledge (CK) guru mata 

pelajaran TIK mendapatkan rata-rata 71  dengan Kategori Tinggi; 3) Profil 

Pedagogical Knowledge (PK) guru mata TIK mendapatkan rata-rata 80 dengan 

Kategori  Tinggi; 4) Profil Pedagogical Content Knowledge (PCK) guru mata 

pelajaran TIK mendapatkan rata-rata 81  dengan Kategori Tinggi; 5) Profil 

Technological Pedagogical Knowledge (TPK) guru mata pelajaran TIK 

mendapatkan rata-rata 84  dengan Kategori  Sangat Tinggi; 6) Profil 

Technological Content Knowledge (TCK) guru mata pelajaran TIK mendapatkan 

rata-rata 78 dengan Kategori  Tinggi. 
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