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Pendahuluan
Tuntutan pemerintah saat ini terhadap guru di Indonesia adalah menggunakan apa
yang disebut TPACK. TPACK adalah singkatan dari technology, pedagogy, and content
knowledge. Telah diusulkan sebagai interkoneksi dan persimpangan teknologi,
pedagogi, dan konten pengetahuan. Untuk dapat menerapkan TPACK, guru harus
memiliki literasi digital karena memiliki sesuatu yang berhubungan dengan teknologi.
Apalagi ketika era pandemi sedang berlangsung, ada kekuatan untuk guru untuk dapat
menggunakan teknologi dalam mengajar. Ini bukan alternatif lagi tetapi suatu
keharusan. Tanpa teknologi tidak mungkin terjadi interaksi antara siswa dan guru ketika
mereka pergi. Jadi, mau tidak mau, guru harus menguasai teknologi. Penelitian ini
beretujuan untuk meningkatkan kemampuan guru peserta PPG Daljab untuk
mengimplementasikan TPACK dalam pembelajaran mereka.



MANFAAT/URGENSI

Bagi institusi, penelitian ini
dapat dijadikan
pertimbangan aktivitas yang
diselenggarakan di PPG
Daljab.
Bagi dosen, penelitian ini bisa
memberi masukan terkait
materi dan metode
pembelajaran dalam program
PPG Daljab

1.

2.

RUANG LINGKUP

Penguasaan TPACK para
guru peserta PPG Daljab
Penggunaan Lesson Study
sebagai pendekatan dalam
penelitian

TUJUAN

Meningkatkan kemampuan
guru peserta PPG Daljab
untuk
mengimplementasikan
TPACK dalam pembelajaran



TAHUN 1

Melakukan analisis kebutuhan para peserta PPG
daljab terkait unsur TPACK

Road Map
Penelitian TAHUN 2

Menggunakan Berbagai Media Pembelajaran
Interaktif untuk Meningkatkan Kemampuan
Guru Mengimplementasikan TPACK dalam
pembelajaran

TAHUN 3

Terbentukmya sebuah bahan ajar mengenai
TPACK dan praktiknya dalam pembelajaran



METODE PENELEITIAN

Menggunakan pendekatan kualitatif. Data
dikumpulkan dengan menggunakan metode
Lesson Study yang terdiri dari:
Perencanaan (Plan), Implementasi (Do), dan
Refleksi (See). Penelitian ini akan dilakukan
dalam dua siklus.



Hasil, Pembahasan dan Rencana
Kegiatan Berikutnya

Hasil: Dari hasil penelitian dapat terlihat adanya peningkatan kemampuan
guru peserta PPG Daljab untuk mengimplementasikan TPACK setelah
diberikan pelatihan literasi digital.

Pembahasan:
Hasil pre-test menunjukkan bahwa para guru peserta PPG daljab masih
memiliki pengetahuan dan kemampuan yang rendah dalam
mengintegrasikan TPACK ke dalam pembelajaran. Siklus 1 (plan, do, see)
dilakukan dengan mengenalkan beberapa media pembelajaran (literasi
digital). Para peserta kemudian dites lagi dan hasil tes menunjukkan
peningkatan. Siklus 2 dilakukan dengan memperkenalkan media
pembelajaran yang berbeda dan hasil tes menunjukkan peningkatan
yang signifikan.  



Hasil, Pembahasan dan Rencana
Kegiatan Berikutnya

Menjadi penyaji makalah di "Knowledge and Innovation Sharing on
Lesson Study & Learning Improvement" pada tanggal 1 dan 2
Desember 2021.
Mengirimkan manuskrip ke Jurnal Internasional terindeks Scopus Q3

Rencana Kegiatan Berikutnya:
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