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RINGKASAN 

 

Penelitian dengan judul Membangun Kompetensi TPACKing Mahasiswa 

Calon Guru Biologi dalam Mengantisipasi Tuntutan Pembelajaran Abad 21 

merupakan salah satu langkah dalam peta jalan (road map) penelitian yang bertujuan 

akhir pada penyediaan calon guru profesional yang mampu menjawab tantangan 

pada setiap perubahan jaman. Penelitian ini dilatar-belakangi oleh kondisi lapangan 

pekerjaan calon guru yang telah memasuki masa pembelajaran abad ke-21 dengan 

nuansa teknologi digital, namun dewasa ini belum banyak LPTK yang 

menyelenggarakan pembelajaran spesifik mengenai kerangka kerja TPACK baik 

dalam konteks pelatihan terstruktur maupun terintegrasi dalam kurikulum, sehingga 

peserta didik lulusannya belum dibekali dengan kompetensi guru yang memadai. 

Penelitian ini bertujuan khusus untuk mengetahui efektivitas pelatihan dengan 

model TPACK-ICODPR dalam membangun kompetensi TPACKing mahasiswa 

calon guru Biologi, serta efeknya bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan  hasil 

belajar peserta didik di sekolah. TPACK adalah kerangka kerja pembelajaran abad 

ke-21 yang mengintegrasikan pengetahuan teknologi informatika dan komunikasi 

(TIK) dengan perpaduan antara pengetahuan konten dan pedagogi dalam sebuah 

konteks pembelajaran dan pengajaran tertentu; sedangkan TPACKing adalah proses 

membangun kerangka TPACK untuk tujuan mengajar di kelas. Model pelatihan 

TPACK-ICODPR terdiri dari enam tahap kegiatan utama, yaitu: (1) Pengenalan 

TPACK (Introduction), (2) Pemahaman TPACK (Comprehention), (3) Pengamatan 

pembelajaran dengan TPACK (Observation), (4) Perancangan pengajaran dengan 

kerangka TPACK (Design), (5) Praktik TPACK (Practice), dan (6) Refleksi TPACK 

(Reflection) .  

Penelitian ini dirancang untuk dilaksanakan dalam dua tahap, dengan rincian 

tahap pertama merupakan tahap pengujian efektivitas model pelatihan TPACK-

ICODPR terhadap pembangunan kompetensi TPACKing mahasiswa calon guru 

Biologi, dan tahap ke-2 menguji kemampuan peserta pelatihan menerapkan 

kemampuan TPACKing hasil pelatihan dalam pengembangan perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran dengan kerangka kerja  TPACK di sekolah, serta menguji 

efektivitas pembelajarannya dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik.  
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Subjek penelitian pada tahap pertama terdiri dari 8 orang mahasiswa tingkat 

akhir program studi Pendidikan Biologi, FKIP Unpas. Penelitian tahap pertama 

dirancang sebagai bentuk penelitian Pre-Experimental Design dengan tipe One-

Group Pretest-Posttest Design serta One-Shot Case Study. Data utama penelitian 

diperoleh melalui tes dengan isntrumen-instrumen yang ditujukan untuk menilai 

Kompetensi TPACKing subjek penelitian. Data penunjang diperoleh melalui 

penilaian produk-produk pelatihan berupa kerangka kerja TPACK yang 

dikembangkan khusus untuk pembelajaran pokok materi ajar tertentu, multi media 

yang dikembangkan sebagai representasi bahan ajar, serta  perangkat pembelajaran 

lain termasuk instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Di samping itu, 

pengukuran non tes dilakukan pula melalui pengamatan  unjuk kerja pembelajaran. 

Subjek penelitian pada tahap ke-2 adalah peserta didik kelas XI IPA IPA 3 

dan kelas XI IPA 4 di SMAN 12 Bandung semester genap tahun ajaran 2019/2020, 

yang masing-masing terdiri dari 35 dan 36 orang, serta peserta didik kelas XI MIPA A 

dan XI MIPA C SMA Angkasa Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung, semester genap 

tahun ajaran 2020/2021, yang masing-masing terdiri dari 23 orang. Objek dalam 

penelitian ini adalah perbandingan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada 

materi Sistem Imun dan Sistem Saraf melalui pembelajaran dengan metode E-

learning dan pembelajaran dengan metode Blended Learning sebagai komponen 

kerangka kerja TPACK. Di samping itu dipelajari pula peran multimedia interaktif 

yang dikembangkan dengan aplikasi Articulate storyline 3 dan Power point interaktif, 

dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Penelitian ini 

dirancang dengan Pre-Experimental Design dengan tipe One Group Pretest – 

Posttest untuk penetian satu variabel tersendiri, serta Quasi Experimental Design 

dengan tipe Nonequivalent Conrol Group Design untuk penelitian yang 

membandingkan dua variabel.   

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pelatihan dengan model TPACK-ICODPR (TPACK Introduction, Comprehension, 

Observation, Design, Practice and Reflection) secara efektif dapat membangun 

kompetensi TPACKing mahasiswa calon guru biologi dengan indikator peningkatan 

pengetahuan mengenai Kerangka Kerja TPACK dengan kategori tinggi, terutama 

pada komponen-komponen TPACK yang melibatkan penggunaan teknologi, yaitu 
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TCK, TPK, dan TPACK. Kompetensi TPACKing dalam mengatasi persoalan 

pembelajaran terbangun dengan rata-rata skor 80,26dan termasuk ke dalam kategori 

baik. Skor rata-rata kompetensi TPACKing dalam merancang pembelajaran 

berbantukan teknologi informasi dalam kerangka TPACK sebesar 92,40 dengan 

kategori sangat baik. Setiap tahap dalam pelatihan TPACKing dengan model TPACK-

ICODPR memberikan efek positif dan sangat baik terhadap kemampuan TPACKing 

peserta pelatihan. Skor rata-rata perolehan peserta pelatihan dalam menjawab 

pertanyaan yang menggambarkan efek tahapan pelatihan berkisar antara 84 sampai 

95, dengan kategori rata-rata sangat baik. 

Implementasi kompetensi TPACKing hasil pelatihan dengan model TPACK-

ICODPR pada pembelajaran di sekolah, memberi dampak positif dan baik bagi 

peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam membangun pengeta-

huan pokok materi Sistem Imun, serta memberi dampak positif dan baik bagi 

peningkatan kemampuan berpikir analitis peserta didik dalam membangun pengeta-

huan pokok materi Sistem Saraf. Penerapan metode Blended learning sebagai 

komponen kerangka kerja TPACK dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

peserta didik lebih baik daripada penerapan metode E-learning. Peran Guru dalam 

pembelajaran synchronous sebagai fasilitator, mediator dan motivator masih sangat 

diperlukan peserta didik dalam proses belajarnya. Multi media interaktif (mmi) yang 

dikembangkan dalam penelitian ini, baik dikembangkan dengan aplikasi Articulate 

storyline 3 maupun Power point interaktif  dapat dipandang baik dan memadai dalam 

penjelasan materi, memberi kemudahan dalam pemahaman materi, serta sangat 

menarik minat peserta didik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyelenggaraan pembelajaran pada abad ke-21 memerlukan guru-guru 

berkualitas yang memahami berbagai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang 

mendidik serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran yang diampunya. Sebagai salah satu bentuk implementasi teknologi 

informatika dalam pembelajaran, telah dikembangkan kerangka kerja TPACK 

(Technological Pedagogical and Content Knowledge) yang mengintegrasikan 

pengetahuan teknologi informatika dan komunikasi (TIK) dengan perpaduan antara 

pengetahuan konten, pedagogi, dan teknologi dalam sebuah konteks pembelajaran 

dan pengajaran tertentu (Mishra & Koehler, 2006; Koehler & Mishra, 2009; Koehler, 

Mishra, & Cain, 2013).  

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) berperan sangat penting 

dalam mempersiapkan guru abad ke-21. Mengajarkan dan menerapkan kerangka 

kerja TPACK dalam pembelajaran di LPTK merupakan bentuk upaya 

mempersiapkan guru untuk pembelajaran abad ke-21 (Niess, 2005; Baya’a & Daher, 

2015). Pada kenyataannya, dewasa ini belum banyak LPTK yang menyelenggarakan 

pembelajaran spesifik mengenai kerangka kerja TPACK baik dalam konteks 

pelatihan terstruktur maupun terintegrasi dalam kurikulum, sehingga peserta didik 

lulusannya belum dibekali dengan kompetensi guru yang memadai. Penelitian di 

sejumlah universitas di Australia menunjukkan hanya 27,6 % dosen yang 

menggunakan dan mengajarkan TIK dalam perkuliahannya, dan belum 

mengintegrasikan TIK dalam kerangka kerja TPACK yang sebenarnya (Finger, 

Romina, & Peter, 2013). Hasil studi pendahuluan di program studi pendidikan 

biologi pada sebuah perguruan tinggi swasta di Bandung menunjukkan bahwa      

65.00 % mahasiswa calon guru biologi tigkat akhir tidak memiliki pengetahuan 

tentang TPACK yang memadai. 

Dengan memperhatikan konsep kerangka kerja TPACK, karakteristik konten 

materi Biologi yang sarat dengan konsep-konsep abstrak, dampak positif penerapan 

kerangka kerja TPACK dalam pembelajaran, serta mengantisipasi tuntutan 
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pembelajaran abad ke-21, membangun kompetensi TPACKing calon guru Biologi 

melalui program pelatihan yang terstruktur dipandang sangat penting dilakukan. 

TPACKing adalah proses membangun pengetahuan TPACK untuk tujuan mengajar di 

kelas (Olofson, Swallow, & Neumann, 2016). 

Dalam upaya menununjang pembangunan kompetensi TPACKing maha-

siswa calon guru Biologi, telah dikembangkan sebuah model pelatihan terstruktur 

yang disebut TPACK-ICODPR. Model pelatihan ini terdiri dari enam tahap kegiatan 

utama, yaitu: (1) Pengenalan TPACK (Introduction), (2) Pemahaman TPACK 

(Comprehention), (3) Pengamatan pembelajaran dengan TPACK (Observation), (4) 

Perancangan pengajaran dengan kerangka TPACK (Design), (5) Praktik TPACK 

(Practice), dan (6) Refleksi TPACK (Reflection). Dalam proses pengembangan 

model pelatihan ini telah dilampaui beberapa tahapan penelaahan dan pengujian pada 

kalangan terbatas.  Lebih lanjut perlu dilakukan pengujian secara empiris pada 

kalangan  lebih luas bagaimana efektivitas model pelatihan ini  dalam  membangun 

kompetensi TPACKing mahasiswa calon guru Biologi. 

Kompetensi TPACKing  mahasiswa calon guru Biologi hasil pelatihan dengan 

model TPACK-ICODPR dapat diuji melalui kemampuan merancang dan 

melaksanakan pembelajaran Biologi, sehingga dapat secara langsung terukur efeknya 

bagi pembelajaran dan hasil belajar peserta didik di sekolah. Di samping itu, dari 

implementasi hasil pelatihan TPACKing mahasiswa calon guru Biologi ini dapat 

ditarik manfaat bagi sekolah mitra tempat penelitian ini berlangsung untuk membuka 

wawasan guru Biologi  tentang inovasi pembelajaran berbantu teknologi informasi 

dalam mengatasi kesulitan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelatihan dengan model 

TPACK-ICODPR dalam membangun kompetensi TPACKing mahasiswa calon guru 

Biologi, serta efeknya bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan  hasil belajar 

peserta didik di sekolah. 
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C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan,  

serta bagi beberapa pihak terkait, baik secara teoritis maupun praktis. Berikut 

beberapa manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini. 

1. Manfaat Teoritis 

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat melengkapi ilmu pengetahuan 

secara teoritis, khususnya berkenaan dengan metode pembelajaran berbantukan 

teknologi informatika. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, melalui temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat 

ditarik manfaat bagi beberapa pihak, antara lain: 

a. Bagi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK), hasil 

penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan 

kurikulum berbasis kompetensi dan berorientasi capaian pembelajaran 

(Outcome Based Education / OBE) untuk mengantisipasi tuntutan 

pembelajaran abad ke-21 (21
st
 Century Learning) yang menitik beratkan 

pada pembelajaran dengan literasi digital. 

b. Bagi pemangku jabatan dan dosen di LPTK, hasil penelitian ini dapat 

dipertimbangkan sebagai penunjang dalam pengembangan matakuliah 

terkait, seperti inovasi pembelajaran, perencanaan pembelajaran dan strategi 

belajar mengajar. 

c. Bagi sekolah mitra tempat implementasi hasil pelatihan TPACKing 

mahasiswa calon guru biologi, penelitian ini dapat membuka wawasan guru 

Biologi  mengenai inovasi pembelajaran berbantu teknologi informasi untuk 

mengatasi kesulitan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. 

d. Bagi mahasiswa calon guru biologi, khususnya yang terlibat dalam 

penelitian ini, penelitian ini banyak memberi manfaat, antara lain: 

1) Menambah pengetahuan dan wawasan tentang metode pembelajaran 

berbantukan teknologi informasi 

2) Menambah pengetahuan mengenai konsep kerangka kerja TPACK dan 

implementasinya dalam pembelajaran di sekolah 

3) Menjadi bahan dan pelaksanaan tugas akhir dalam bentuk skripsi. 
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D. Definisi Operasional 

Untuk memperjelas penggunaan istilah-istilah terkait variabel dalam 

penelitian ini, berikut ini dikemukakan beberapa definisi operasional. 

1. Kemampuan TPACKing 

Dalam penelitian ini, kemampuan TPACKing didefinisikan sebagai kemampuan 

mahasiswa calon guru Biologi peserta pelatihan dalam mengembangkan 

kerangka kerja TPACK untuk tujuan mengajar di kelas. Kemampuan TPACKing 

mahasiswa calon guru Biologi peserta pelatihan diukur melalui tes dan dan non 

tes. Pengukuran melalui tes dilakukan dengan instrumen-instrumen soal tertulis, 

sedangkan pengukuran non tes dilakukan melalui penilaian produk-produk 

pelatihan berupa kerangka kerja TPACK yang dikembangkan khusus untuk 

pembelajaran pokok materi ajar tertentu, multi media yang dikembangkan 

sebagai representasi bahan ajar, serta  perangkat pembelajaran lain termasuk 

instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Di samping itu, pengukuran non 

tes dilakukan pula melalui pengamatan  unjuk kerja pembelajaran. 

2. Hasil belajar peserta didik 

Hasil belajar peserta didik merupakan manifestasi efek implementasi 

pengetahuan TPACKing mahasiswa calon guru Biologi hasil pelatihan dengan 

model TPACK-ICODPR yang diterapkan kepada peserta didik di sekolah mitra.  

Hasil belajar peserta didik diukur melalui preetest dan posttest dengan instrumen 

berupa soal-soal berkategori berpikir kritis. Peningkatan hasil belajar peserta 

didik ditentukan melalui penghitungan Gain antara skor preetest dan posttest, 

sedangkan kategori peingkatannya ditentukan melalui penghitungan indeks gain 

ternormalisasi (N-Gain). 

E. Pengembangan Matakuliah Target 

Penelitian payung ini merupakan penelitian pada bidang kajian Teknologi 

Pembelajaran, yang bermanfaat dalam menujang pengembangan matakuliah terkait, 

seperti inovasi pembelajaran, perencanaan pembelajaran dan strategi belajar 

mengajar. 
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F. Peran Dosen dan Mahasiswa yang Terlibat 

 

Masing-masing dosen dan mahasiswa yang terlibat pada penelitian payung ini 

secara strategis memiliki peran penting dalam mencapai tujuan penelitian. Berikut 

disajikan tabel peran masing-masing personal tim peneliti. 

 
Tabel 1.1 Peran dosen dan mahasiswa yang terlibat pada penelitian  

dalam mencapai tujuan penelitian 

 

Nama 
Kedudukan dalam 

Tim Penelitian 
Peran dalam Penelitian 

Dosen yang terlibat dalam penelitian 

Dr. drh. Nia Nurdiani, M.Si. Ketua  Menggagas dan menentukan arah 

dan tujuan penelitian 

 Mengkoordinir seluruh mekanisme 

penelitian yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, serta 

pelaporan penelitian 

 Membimbing mahasiswa yang 

terlibat dalam penelitian pada 

pelaksanaan serta pelaporannya 

dalam bentuk skripsi 

Dr. Cartono, M.Pd., M.T. Anggota  Melaksanakan proses dan 

pelaporan penelitian 

 Membimbing mahasiswa yang 

terlibat dalam penelitian pada 

pelaksanaan serta pelaporannya 

dalam bentuk skripsi 

Mimi Halimah, S.Pd., M.Pd. Anggota  Melaksanakan proses dan 

pelaporan penelitian 

 Membimbing mahasiswa yang 

terlibat dalam penelitian pada 

pelaksanaan serta pelaporannya 

dalam bentuk skripsi 

Saiman Rosamsi, S.Pd., M.Pd. Sekretaris dan 

anggota 
 Melaksanakan proses administrasi 

penelitian  

 Menginventarisir dan 

mendokumentasikan data-data 

penelitian 

 Melaksanakan proses dan 

pelaporan penelitian 

 

Mahasiswa yang terlibat dalam penelitian Periode 2019-2020 

Meriana Madiles Peserta Penelitian 

Payung 
 Sebagai subjek dalam penelitian 

TPACKing mahasiswa calon guru 

biologi 

 Mengembangkan pembelajaran 

dengan kerangka TPACK pada 

pembelajaran pokok materi Sistem 

Imun 
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 Meneliti perbandingan 

peningkatan hasil belajar peserta 

didik dalam pembelajaran dengan 

metode e-learning dan blended 

learning sebagai komponen 

kerangka kerja TPACK 

Riska Nurapriliani Peserta Penelitian 

Payung 
 Sebagai subjek dalam penelitian 

TPACKing mahasiswa calon guru 

biologi 

 Mengembangkan pembelajaran 

dengan kerangka TPACK pada 

pembelajaran pokok materi Sistem 

Imun 

 Meneliti peningkatan hasil belajar 

peserta didik dalam pembelajaran 

dengan metode e-learning sebagai 

komponen kerangka kerja TPACK 

Siti Fatimah Peserta Penelitian 

Payung 
 Sebagai subjek dalam penelitian 

TPACKing mahasiswa calon guru 

biologi 

 Mengembangkan pembelajaran 

dengan kerangka TPACK pada 

pembelajaran pokok materi Sistem 

Imun 

 Meneliti peningkatan hasil belajar 

peserta didik dalam pembelajaran 

dengan metode blended learning 

sebagai komponen kerangka kerja 

TPACK 

Sera Rizikia Peserta Penelitian 

Payung 
 Sebagai subjek dalam penelitian 

TPACKing mahasiswa calon guru 

biologi 

 Mengembangkan pembelajaran 

dengan kerangka TPACK pada 

pembelajaran pokok materi Sistem 

Imun 

 Meneliti peran multi media yang 

dikembangkan pada penelitian 

dalam peningkatan hasil belajar 

peserta didik yang belajar dengan 

metode e-learning sebagai 

komponen kerangka kerja TPACK 

 

Mahasiswa yang terlibat dalam penelitian Periode 2020-2021 

Leni Rosalina Peserta Penelitian 

Payung 
 Sebagai subjek dalam penelitian 

TPACKing mahasiswa calon guru 

biologi 

 Mengembangkan pembelajaran 

dengan kerangka TPACK pada 

pembelajaran pokok materi Sistem 

Saraf 

 Meneliti peningkatan 
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kemampuan analisis peserta 

didik pada materi sistem saraf 

melalui pembelajaran Blended 

Learning berbasis TPACK  

Penti Risanti Dewi Peserta Penelitian 

Payung 
 Sebagai subjek dalam penelitian 

TPACKing mahasiswa calon guru 

biologi 

 Mengembangkan pembelajaran 

dengan kerangka TPACK pada 

pembelajaran pokok materi Sistem 

Saraf 

 Meneliti perbandingan efektivitas 

multimedia interaktif yang 

dikembangkan dengan Articulate 

dan Power Point Interaktif sebagai 

teknologi penunjang TPACK 

dalam meningkatkan kemampuan 

analisis peserta didik pada materi 

sistem saraf 

Tari Tauhida Peserta Penelitian 

Payung 
 Sebagai subjek dalam penelitian 

TPACKing mahasiswa calon guru 

biologi 

 Mengembangkan pembelajaran 

dengan kerangka TPACK pada 

pembelajaran pokok materi Sistem 

Saraf 

 Meneliti efektivitas pemanfaatan 

LMS Moodle dalam pembelajaran 

berbasis TPACK untuk 

meningkatkan kemampuan analisis  

peserta didik pada materi sistem 

saraf 

Yayang Hikmatilah Peserta Penelitian 

Payung 
 Sebagai subjek dalam penelitian 

TPACKing mahasiswa calon guru 

biologi 

 Mengembangkan pembelajaran 

dengan kerangka TPACK pada 

pembelajaran pokok materi Sistem 

Saraf 

 Meneliti  efektivitas penerapan 

multimedia interaktif berbasis 

Aticulate dalam pembelajaran 

berorientasi TPACK untuk 

meningkatkan kemmmpuan 

analisis peserta didik pada materi 

sistem saraf 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Guru dalam Pembelajaran Abad ke-21 

Pembelajaran abad ke-21 merupakan pembelajaran dengan orientasi untuk 

menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan abad ke-21 yang yang mencakup 

komunikasi dan kolaborasi (communication and collaboration), berpikir kritis dan 

pemecahan masalah (critical thinking and problem solving), serta kreativitas dan 

inovasi (creativity and innovation). Keterampilan abad ke-21 sebagai pencapaian 

pembelajaran abad ke-21 diperoleh melalui literasi era digital, pemikiran inventif, 

komunikasi yang efektif, dan produktivitas tinggi (Arch, 2010).  

Untuk dapat melaksanakan pembelajaran abad ke-21 diperlukan guru-guru 

profesional abad ke-21 yang harus mampu menjadi pembelajar sepanjang karir untuk 

peningkatan efektifitas proses pembelajaran peserta didik seiring dengan 

perkembangan lingkungan; mampu bekerja dengan kolega, belajar dari kolega, dan 

mengajar kolega sebagai upaya menghadapi kompleksitas tantangan sekolah dan 

pengajaran; mengajar berlandaskan standar profesional mengajar untuk menjamin 

mutu pembelajaran; serta memiliki kemampuan berkomunikasi baik langsung 

maupun menggunakan teknologi secara efektif dengan orang tua peserta didik untuk 

mendukung pengembangan sekolah (Darling-hammond, 2014)  

Sebagai konsekuensi dari tuntutan pembelajaran abad ke-21, guru-guru 

dituntut mampu mengembangkan pendekatan dan strategi pembelajaran yang sesuai 

dengan perkembangan lingkungan sebagai kompetensi guru abad ke-21. Guru pada 

abad ke-21 ditantang untuk melakukan akselerasi terhadap perkem-bangan informasi 

dan komunikasi. Kemajuan teknologi informasi telah mening-katkan fleksibelitas 

dalam pemerolehan ilmu pengetahuan bagi setiap individu baik guru maupun siswa.  

Hal yang sama disyaratkan kepada guru-guru di Indonesia melalui Undang 

Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Permen Nomor 17 

Tahun 2007 tentang Kualifikasi dan Standar Kompetensi Guru. Dalam rinciannya, 

guru dituntut harus mampu mengembangkan profesionalitas secara terus menerus 

sebagaimana tertuang dalam kompetensi profesional. Guru juga dituntut mampu 

menjalin komunikasi yang efektif dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, 
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orang tua, dan masyarakat sebagaimana disyaratkan dalam kompetensi sosial, serta 

memiliki kepribadian yang baik sebagaimana dideskripisikan pada kompetensi 

pribadi. Disamping itu, guru juga harus memiliki kualifikasi akademik atau latar 

belakang pendidikan yang memadai dan relevan dengan bidang ajarnya. Dalam 

deskripsi standar kompetensi pedagogik, guru dituntut memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang 

diampu; menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu; serta 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang 

diampunya. 

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) berperan sangat penting 

dalam mempersiapkan guru abad ke-21 yang siap menghadapi lingkungan belajar 

bernuansa teknologi. Mengajarkan dan menerapkan kerangka kerja TPACK dalam 

pembelajaran di LPTK merupakan bentuk upaya mempersiapkan guru untuk 

pembelajaran abad ke-21 (Niess, 2005; Baya’a & Daher, 2015). 

 

B. TPACK dan Penerapannya dalam Pembelajaran 

Technological Pedagogical And Content Knowledge (TPACK) merupakan 

sebuah kerangka kerja pembelajaran yang mengintegrasikan pengetahuan teknologi 

dengan perpaduan antara pengetahuan konten dan pedagogi dalam sebuah konteks 

pembelajaran dan pengajaran tertentu. Kerangka kerja ini dikembangkan  Mishra & 

Koehler (2006) dengan dasar gagasan Shulman (1986) tentang Pedagogical Content 

Knowledge (PCK). Inti dari kerangka TPACK adalah interaksi kompleks dari tiga 

bentuk utama pengetahuan, yakni pengetahuan konten (Conten Knowledge = CK), 

pengetahuan pedagogi (Pedagogical Know-ledge = PK) dan pengetahuan teknologi 

(Technological Knowledge = TK). Dengan sudut pandang yang lebih seksama 

sesungguhnya kerangka kerja pendekatan TPACK lebih dari sekedar melihat tiga 

basis pengetahuan tersebut, melainkan terdiri dari 7 (tujuh) bidang pengetahuan yang 

berbeda, mengingat peramuan antara pengetahuan konten dan pedagogi (C dan P) 

melahirkan Pedagogical Content Knowledge (PCK), sebuah gagasan Shulman 

tentang pengetahuan pedagogi yang dapat diterapkan dalam pengajaran konten 

tertentu; hubungan antara pengetahuan teknologi dan konten menghasilkan   
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Technological Content Knowledge (TCK); serta persimpangan antara pengetahuan 

teknologi dan pedagogi melahirkan Technological Pedagogical Knowledge (TPK), 

yang menekankan keberadaan, komponen dan kemampuan berbagai teknologi yang 

digunakan dalam pengelolaan  pembelajaran. Semua komponen-komponen tersebut 

kemudian diramu menjadi kesatuan kompleks dalam sebuah konteks pempelajaran 

tertentu (Koehler & Mishra, 2009; Niess, 2005; Nurdiani et al., 2019a). Secara 

ringkas kerangka kerja TPACK dirangkum melalui gambaran model seperti tertera 

dalam Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  

 

Penerapan kerangka TPACK memungkinkan pengajar untuk mengembang-

kan lingkungan pembelajaran yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi 

dengan cara yang cerdas, menarik, dan bermanfaat. Di samping itu, penerapan ke-

rangka TPACK memungkinkan pengajar mengintegrasikan teknologi yang tepat 

untuk membantu mengaplikasikan pengetahuan pedagogisnya dalam mengajarkan 

sebuah konten materi subjek tertentu (Koehler & Mishra, 2009; Niess, 2005; 

Nurdiani et al., 2019a).  

Gambar 2. 1  Kerangka Technological Pedagogical And Content Knowledge (TPACK) 

yang digagas Koehler & Mishra (2006) 

Sumber:  https://www.google.co.id 
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Penelitian tentang dampak penerapan kerangka kerja TPACK dalam 

pembelajaran di tingkat perguruan tinggi telah dilakukan pada mata kuliah 

Embriologi yang sarat dengan konsep-konsep abstrak di program studi Pendidikan 

Biologi, FKIP Unpas. Hasil penelitian menunjukkan pembelajaran dengan kerangka 

kerja TPACK secara nyata dapat mengarahkan perubahan dalam pola penalaran 

mahasiswa dari kategori pemikir konkret dan transisi ke kategori pemikir formal, 

serta memengaruhi pergeseran modus berpikir logis mahasiswa dari kepemilikan 

modus proporsional dan atau korelasional hingga kepemilikan dua atau tiga modus 

penalaran antara proporsional, probabilitas, korelasional dan kombinatorial, kecuali 

untuk mode kontrol variabel(Nurdiani, Rustaman, Setiawan, & Priyandoko, 2019b). 

Di samping itu, pembelajaran dengan kerangka kerja TPACK  juga secara nyata dan 

dengan kategori tinggi membantu mempermudah mahasiswa calon guru biologi 

meningkatkan penguasaan konsep Embriologi, serta memiliki tingkat efektivitas 

tingggi dalam membangun nilai-nilai karakter calon guru abad 21 pada kemandirian 

belajar, antusiasme dalam belajar, dan komunikatif dalam diskusi, serta tingkat 

efektivitas sedang dalam membangun karakter disiplin (Nurdiani et al., 2019a). 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diasumsikan pembelajaran 

dengan kerangka kerja TPACK juga akan efektif dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan hasil belajar peserta didik di tingkat sekolah menengah atas, 

terutama untuk pokok-pokok materi yang memiliki karakteristik abstrak atau sulit 

dipahami peserta didik, serta tidak mudah dibelajarkan guru dengan metode 

konvensional. Dengan demikian, pengetahuan calon guru tentang penerapan 

kerangka kerja TPACK dalam pembelajaran perlu mendapat perhatian.   

 

B. Membangun Kompetensi TPACKing Calon Guru Biologi 

Dalam upaya mengantisipasi tuntutan guru dalam pembelajaran abad ke-21, 

serta dengan memperhatikan konsep kerangka kerja TPACK, karakteristik konten 

materi Biologi yang sarat dengan konsep-konsep abstrak, dan dampak positif 

penerapan kerangka TPACK dalam pembelajaran, membangun kompetensi 

TPACKing calon guru Biologi dipandang sangat penting dilakukan. TPACKing 

adalah proses membangun pengetahuan TPACK untuk tujuan mengajar di kelas 

(Olofson et al., 2016). 
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Pada kenyataannya, dewasa ini belum banyak LPTK yang menyelenggarakan 

pembelajaran spesifik mengenai kerangka kerja TPACK baik dalam konteks 

pelatihan maupun terintegrasi dalam kurikulum, sehingga mahasiswa mahasiswa 

calon belum memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang pembelajaran dengan 

kerangka kerja TPACK.  Hasil survey menggunakan instrumen penilaian 

pengetahuan komponen-komponen TPACK dalam bentuk angket terhadap 40 orang 

mahasiswa tingkat akhir program studi Pendidikan Biologi menunjukkan bahwa 

berturut-turut    56.55 %, 72.22 %, 65,47 % dan 68.45 % mahasiswa calon guru 

biologi memiliki penetahuan yang memadai pada Technology Knowledge (TK), 

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

Knowledge (PCK); sebaliknya, berturut-turut 69.17 %  dan 65.00 % mahasiswa calon 

guru biologi tidak memiliki Technological Pedagogical Knowledge (TPK) dan 

Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) yang memadai 

(Nurdiani, 2019; unpublished). Dengan demikian upaya membangun pengetahuan 

TPACKing mahasiswa calon guru biologi melalui program pelatihan yang 

terstruktur, perlu dan penting segera dilakukan. Sebagai konsekuensi selanjutnya 

perlu dikembangkan strategi/model/metode pelatihan/pembelajaran TPACKing yang 

teruji secara empiris. 

Dalam upaya menununjang pembangunan kompetensi TPACKing mahasiswa 

calon guru Biologi, telah dikembangkan sebuah model pelatihan yang disebut 

TPACK-ICODPR (TPACK Introduction, Comprehension, Observation, Design, 

Practice and Reflection).  Model ini merupakan adaptasi dan modifikasi model 

pelatihan TPACK-COPR (TPACK Comprehension, Observation, Practice and 

Reflection)(Jang & Chen, 2010) dan TPACK-CoI (TPACK Communities of Inquiry) 

(Papanikolaou, Gouli, & Makri, 2014). 

Model pelatihan TPACK-ICODPR terdiri dari enam tahapan kegiatan utama, 

yaitu: (1) Pengenalan TPACK (Introduction) (2) Pemahaman TPACK 

(Comprehention), (3) Pengamatan pengajaran dengan kerangka TPACK 

(Observation), (4) Perancangan pengajaran dengan kerangka TPACK (Design), (5) 

Praktik TPACK (Practice), dan (6) Refleksi TPACK (Reflection). Pertama, tahap ini 

merupakan kegiatan mengenal garis besar konsep kerangka kerja TPACK dan 

teknologi informatika dalam pembelajaran melalui perkuliahan.  Kedua, tahap ini 
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meliputi kegiatan mempelajari topik buku teks dan artikel TPACK secara 

berkelompok, kemudian seorang peserta menjelaskan pema-hamannya tentang 

konten materi subjek tertentu. Ketiga, kegiatan ketiga adalah mengamati demonstrasi 

pembelajaran yang dilakukan oleh mentor guru sains berpengalaman, serta mencatat 

keahlian mereka sesuai dengan teori dan strategi TPACK yang dipelajari. Setelah 

menyaksikan demonstrasi tersebut, peserta pelatihan bergiliran memberikan 

komentar dan saran mereka. Keempat, pada tahap ini peserta mengidentifikasi 

beberapa topik yang sulit diterapkan dengan cara tradisional, dan belajar merancang 

rencana pembelajaran berbasis kerangka kerja TPACK. Kelima, menerapkan rencana 

pembelajaran berbasis kerangka kerja TPACK  pada praktik mengajar di sekolah. 

Setiap peserta pelatihan melakukan pembelajaran, dan peserta lainnya akan 

menganalisis dan mengomentari secara pro dan kontra terhadap pengajarannya. 

Keenam, masing-masing peserta pelatihan menunjukkan rekaman video pembe-

jarannya untuk refleksi dan berbagi pengalaman mengajarnya dengan orang lain. 

Kompetensi TPACKing  mahasiswa calon guru Biologi hasil pelatihan dengan 

model TPACK-ICODPR dapat diuji melalui kemampuan merancang dan 

melaksanakan pembelajaran Biologi, sehingga dapat secara langsung terukur efeknya 

bagi pembelajaran dan hasil belajar peserta didik di sekolah. Di samping itu, dari 

implementasi hasil pelatihan TPACKing mahasiswa calon guru Biologi ini dapat 

ditarik manfaat bagi sekolah mitra tempat penelitian ini berlangsung untuk membuka 

wawasan guru Biologi  tentang inovasi pembelajaran berbantu teknologi informasi 

dalam mengatasi kesulitan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang diperoleh di SMAN 12 Bandung 

melalui survei dan wawancara langsung dengan salah satu guru Biologi di sekolah 

tersebut, diketahui bahwa pelajaran Biologi merupakan salah satu mata pelajaran 

yang dianggap sulit untuk dipahami peserta didik. Hal ini karena sebagian besar 

materi pembelajaran Biologi bersifat abstrak (sulit diinderakan) dan memerlukan alat 

bantu untuk mempelajarinya (seperti mikroskop, lup, dan peralatan laboratorium 

lainnya). Salah satu konsep Biologi yang dianggap sulit dan abstrak adalah materi 

Sistem Imun. Hal tersebut terlihat dari skor hasil belajar peserta didik pada pokok 

materi Sistem Imun dari tahun ke tahun yang relatif lebih rendah dari Kriteria 

Ketercapaian Minimal (KKM) yang ditentukan oleh sekolah tersebut yaitu kurang 
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dari 55 sangat rendah, 55 sampai 64 rendah, 65 sampai 74 cukup, 75 sampai 84 baik, 

85 sampai 100 sangat baik. Adapun target nilai KKM yang harus dipenuhi adalah 75.  

Rendahnya hasil belajar peserta didik dapat disebabkan karena rendahnya 

kemampuan berpikir tingkat tinggi (High Order Thinking Skill). Salah satu 

kemampuan berpikir tingkat tinggi (High Order Thinking Skill)  yang berpengaruh 

terhadap ketuntasan belajar peserta didik adalah kemampuan berpikir kritis (Critical 

Thinking Skill). Berpikir kritis merupakan suatu proses berpikir intelektual individu 

yang dengan sengaja menilai kualitas pemikirannya dan menggunakan pemikiran 

yang reflektif, independen, jernih dan rasional. Selain itu, rendahnya hasil belajar 

peserta didik juga disebabkan oleh penggunaan metode dan media pembelajaran 

yang kurang efektif dan sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran yang bersifat 

abstrak tersebut. Hal ini menyebabkan keinginan dan motivasi peserta didik untuk 

belajar menjadi rendah juga. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat menerapkan 

kerangka pembelajaran yang efektif dan efisien serta menarik dan berbasis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK).  

Adapun metode pembelajaran dalam kerangka kerja TPACK adalah metode 

E-learning dan Blended Learning. Metode E-learning merupakan metode 

pembelajaran yang menggunakan media jaringan komputer dan internet. Bahan ajar 

dan seluruh proses pembelajaran disampaikan melalui media elektronik  yang 

didukung oleh sebuah sistem dan aplikasi elektronik (Rusli dkk., 2017).  Keunggulan 

metode ini yaitu dapat memudahkan peserta didik untuk menyerap materi 

pembelajaran, penggunaan biaya lebih efektif, materi pembelajaran lebih ringkas dan 

disajikan sesuai kebutuhan peserta didik, dan tersedia dalam 24 jam per hari sehingga 

peserta didik dapat lebih menguasai materi pembelajaran tersebut (Tjokro, 2009 

dalam Setiawan, 2019). 

Metode Blended Learning merupakan metode pembelajaran yang 

memadukan antara pembelajaran asyncronous melalui internet (e-learning) dengan 

pembelajaran syncronous melalui Google meet (Wikander & Bouchouca, 2018). 

Keunggulan metode Blended Learning yaitu memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk 2 kali belajar, yaitu belajar mandiri dan belajar dengan guru; terjadi 

interaksi antara peserta didik dengan guru maupun dengan sesama peserta didik 

dalam proses pembelajaran di Google meet (Rusman dkk., 2011).. 
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Hasil penelitian terdahulu mengenai penerapan kerangka kerja TPACK dalam 

pembelajaran menyatakan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik 

dalam konteks pembelajaran materi ajar yang tergolong sulit pada tingkat perguruan 

tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka kerja TPACK efektif dalam membantu 

mengatasi kesulitan guru dalam mengajar serta peserta didik dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan (Nurdiani et al., 2019a). Selanjutnya, penelitian lain 

yang membandingkan pembelajaran yang diatur secara E-learning dengan 

pembelajaran Blended Learning menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar 

peserta didik lebih baik dengan menggunakan metode Blended Learning  (Supriyanti, 

2019). Selain itu, ada juga penelitian yang menguji efektifitas E-learning berbasis 

Edmondo dan Schoology terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam 

konteks perguruan tinggi. Hasilnya menunjukkan bahwa pembelajaran dengan E-

learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik dengan 

kategori lebih tinggi dengan Edmondo (Kustandi, 2017).  
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BAB III 

METODOLOGI DAN RANCANGAN PENELITIAN 

 

A. Rancangan dan Subjek Penelitian 

Berdasarkan karakteristik permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, maka 

penelitian ini dirancang untuk dilaksanakan dalam dua tahap, dengan rincian tahap 

pertama merupakan tahap pengujian efektivitas model pelatihan TPACK-ICODPR 

terhadap pembangunan kompetensi TPACKing mahasiswa calon guru Biologi, dan 

tahap ke-2 menguji kemampuan peserta pelatihan menerapkan TPACKing hasil 

pelatihan dalam pengembangan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dengan 

kerangka kerja  TPACK di sekolah, serta menguji efektivitas pembelajarannya dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik.  

Subjek penelitian pada tahap pertama terdiri dari 8 orang mahasiswa tingkat 

akhir program studi Pendidikan Biologi, FKIP Unpas. Penelitian tahap pertama 

dirancang sebagai bentuk penelitian Pre-Experimental Design dengan tipe One 

Grpoup  Pretest-Posttest Design serta One-Shot Case Study. Data utama penelitian 

diperoleh melalui tes dengan isntrumen-instrumen yang ditujukan untuk menilai 

kompetensi TPACKing subjek penelitian. Data penunjang diperoleh melalui 

penilaian produk-produk pelatihan berupa kerangka kerja TPACK yang 

dikembangkan khusus untuk pembelajaran pokok materi ajar tertentu, multi media 

yang dikembangkan sebagai representasi bahan ajar, serta  instrumen penilaian hasil 

belajar peserta didik. Di samping itu, pengukuran non tes dilakukan pula melalui 

pengamatan  unjuk kerja pembelajaran. 

Subjek penelitian pada tahap ke-2 adalah peserta didik kelas XI IPA IPA 3 

dan kelas XI IPA 4 di SMAN 12 Bandung,  semester genap tahun ajaran 2019/2020, 

yang masing-masing terdiri dari 35 dan 36 orang, serta peserta didik kelas XI MIPA A 

dan XI MIPA C SMA Angkasa Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung, semester 

genap tahun ajaran 2020/2021, yang masing-masing terdiri dari 23 orang. Objek 

dalam penelitian ini adalah perbandingan kemampuan berpikir kritis peserta didik 

pada materi Sistem Imun melalui pembelajaran dengan metode E-learning dan 

Blended Learning sebagai komponen kerangka kerja TPACK. Di samping itu 

dipelajari pula peran multimedia yang dikembangkan pada peneltian ini dalam 
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meningkatkan hasil belajar peserta didik. Penelitian ini dirancang dengan Pre-

Experimental Design dengan tipe One Group Pretest – Posttest untuk penelitian satu 

variabel tersendiri, serta Quasi Experimental Design dengan tipe Nonequivalent 

Conrol Group Design untuk penelitian yang membandingkan kedua variabel.   

B. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Tahap Pertama Penelitian 

Untuk kepentingan pengumpulan data pada penelitian tahap pertama, yaitu 

tahap pengujian efektivitas model pelatihan TPACK-ICODPR terhadap 

pembangunan kompetensi TPACKing mahasiswa calon guru Biologi, digunakan 

instrumen-instrumen  berupa:  

 
a. Instrumen I :  Angket Survei pengetahuan calon guru tentang kerangka  kerja 

TPACK, berisi pernyataan yang mengindikasikan penguasaan 

pengetahuan masing-masing komponen TPACK. Respon subjek 

penelitian dinyatakan dalam skala Likert yang diskor 1 sd 4. 

 

b. Instrumen II :  Soal-soal pengetahuan TPACKing secara keseluruhan, 

digunakan untuk menguji kompetensi TPACKing  

 

c. Instrumen III :  Asesmen Efek Tahapan Pelatihan Model TPACK-ICODPR, 

berisi pertanyaan yang harus dijawab pada setiap selesai satu 

tahapan penelitian. 

 

d. Instrumen IV :  Asesmen Kompetensi TPACKing Subjek Penelitian dalam 

Merancang Pembelajaran  

 

e. Instrumen V :  Angket kesan subjek penelitian mengikuti pelatihan, digunakan 

untuk memperoleh data kualitatif setelah perlakuan. 

 

Proses pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan rancangan 

metode penelitian. Proses pengumpulan data berlangsung dalam tiga tahap, yaitu 

sebelum perlakuan, selama perlakuan dan setelah perlakuan. Pada tahap sebelum 

perlakuan dilakukan pengumpulan data penunjang berupa Pengetahuan awal tentang 

konsep TPACK yang dilakukan dengan metode survey menggunakan instrumen I 

(Angket). Pada tahap selama perlakan dilakukan asesmen untk mengumpulkan data 

utama maupun penunjang. Data utama berupa Perubahan pengetahuan konsep 

TPACK dan Efek Tahapan Pelatihan terhadap pengetahuan TPACKing peserta 

pelatihan, yang diukur melalui tes menggunakan Instrumen I, II dan III; sedangkan 

data penunjang berupa Kompetensi TPACKing dalam Merancang Pembelajaran yang 



18 
 

diperoleh melalui observasi dengan pencatatan menggunakan Instrumen IV.  Adapun 

pengumpulan data penunjang setelah perlakuan berupa kesan mengikuti pelatihan  

TPCKing dengan model TPACK-ICODPR dilakukan dengan metode survey 

menggunakan angket (Instrumen V).  Secara ringkas data dikumpulkan dengan 

sistematika sebagai berikut ini. 

 

Tabel 3.1 Sistematika Pengumpulan Data Penelitian tahap pertama 

 

TAHAP 

PENELITIAN 

TARGET ASESMEN METODE ASESMEN 

Sifat Jenis Target Jenis Data Jenis Instrumen 

Sebelum 

Perlakuan 
Penunjang 

Pengetahuan 

awal tentang 

konsep 

TPACK 

Kualitatif Survey 
Angket 

(Instrumen I) 

Selama 

Perlakuan 

Utama 

Perubahan 

pengetahuan 

konsep 

TPACK 

Kuantitatif 

Tes 

(pretest-

posttest) 

Soal 

(Instrumen II) 

Efek Tahapan 

Pelatihan 
Kuantitatif Tes 

Soal 

(Instrumen III) 

Penunjang 

Kompetensi 

TPACKing 

dalam 

Merancang 

Pembelajaran 

Kuantitatif/ 

kualitatif 
Observasi 

Lembar 

penilaian 

(InstrumenIV) 

Setelah 

Perlakuan 
Penunjang 

Kesan 

mengikuti 

pelatihan 

Kualitatif Survey 
Angket 

(Instrumen V) 

 

 

2. Tahap Kedua Penelitian 

Penelitian tahap kedua merupakan penelitian dengan tujuan menguji efek 

implementasi kemampuan TPACKing mahasiswa calon guru Biologi  hasil pelatihan 

dengan model TPACK-ICODPR bagi peningkatan hasil belajar peserta didik di 

sekolah. Dalam hal ini empat orang mahasiswa peserta pelatihan TPACKing 

mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dengan kerangka kerja 

TPACK,  serta mengukur perubahan hasil belajar peserta didik sebagai efek dari 

pembelajaran yang diterapkannya.  

Pada pengembangan perencanaan pembelajaran dengan kerangka kerja 

TPACK, berbasis pengetahuan tentang konten (CK) ditentukan Sistem Imun/Sistem 

Saraf sebagai pokok materi yang dibelajarkan. Kemudian dengan mengimplemen-

tasikan pengetahuan PCK, dilakukan penafsiran materi ajar Sistem Imun/Sistem 
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Saraf  ke dalam bentuk representasi yang lebih mudah dipahami. Lebih lanjut, 

dengan pengetahuan TCK, representasi materi ajar ini diubah ke dalam bentuk 

multimedia/multimedia interaktif, dengan mengintegrasikan gambar, animasi, serta 

suara penjelasan sehingga materi lebih mudah dipahami. Dengan pengetahuan PTK  

maka ditentukan pembelajaran berbantukan LMS Google Meet dan Jartisunda FKIP 

dengan mengunggah multimedia/multimedia interaktif ini ke dalamnya, sehingga 

peserta didik dapat mempelajari materi ajar secara mandiri melalui jejaring internet. 

Adapun metode pembelajaran yang digunakan, berbasis pengetahuan PK,  dipilih e-

learning atau blended learning (bauran asynchronous e-learning dan synchronous e-

learning). Secara ringkas rencana pembelajaran pokok materi Sistem Imun dan 

Sistem Saraf dengan kerangka kerja TPACK dikemukakan dalam Gambar 3.1 dan 

3.2 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Rancangan pembelajaran pokok materi Sistem Imun 

dengan kerangka kerja TPACK 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian perubahan hasil belajar peserta didik dilakukan dengan rancangan 

Pre-experimental tipe One-Group Pretest-Posttest Design, sedangkan penelitian 

yang membandingkan efektivitas pembelajaran dengan e-learning dan blended 

learning dilakukan dengan rancangan Quasi Experimental tipe Non-equivalen 

Control Group Design.  Judul-judul penelitian pembelajaran yang dikembangkan ke-

empat mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3.2, 

sedangkan mekanisme sistematika pengumpulan data secara umum tertera dalam 

Tabel 3.3. 

Gambar 3.2 Rancangan pembelajaran pokok materi Sistem Saraf 

dengan kerangka kerja TPACK 



Tabel 3.2 Judul-judul penelitian yang dikembangkan mahasiswa calon guru biologi  

peserta pelatihan TPACKing dengan model pelatihan TPACK-ICODPR 

No. Nama Mahasiswa 
Nomor Induk 

Mahasiswa 
Judul Penelitian Pembimbing 

1 Riska Nurapriliani Iskandar   165040013 Penerapan E-learning Sebagai Komponen TPACK 

Dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis 

Peserta Didik Pada Materi Sistem Imun 

i. Dr. Cartono, M.Pd., M.T. 

ii. Dr. drh. Nia Nurdiani, M.Si. 

 

2 Siti Fatimah   165040033 Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Melalui 

Penerapan Blended Learning Dalam Kerangka TPACK 

Pada Materi Sistem Imun 

I. Dr. Cartono, M.Pd., M.T. 

II.Dr. drh. Nia Nurdiani, M.Si. 

3 Meriana Madiles   165040004 Perbandingan E-learning dan Blended Learning Sebagai 

Komponen Kerangka TPACK Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Pada Materi 

Sistem Imun 

I. Dr. Cartono, M.Pd., M.T. 

II.Dr. drh. Nia Nurdiani, M.Si. 

4 Sera Rizikia 165040038 Peranan Multimedia Dalam Pembelajaran E-learning 

Sebagai Komponen TPACK Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kritis Pada Materi Sistem Imun 

I. Dr. Cartono, M.Pd., M.T. 

II.Dr. drh. Nia Nurdiani, M.Si. 

5 Leni Rosalina 175040019 Meningkatkan Kemampuan Analisis Peserta Didik pada 

Materi Sistem Saraf melalui Pembelajaran Blended 

Learning berbasis TPACK 

I. Dr. Cartono, M.Pd., M.T. 

II. Dr. drh. Nia Nurdiani, M.Si. 

 

6 Penti Risanti Dewi 175040009 Perbandingan Articulate dan Power Point Interaktif 

sebagai Teknologi Penunjang TPACK untuk 

Meningkatkan Kemampuan Analisis Peserta Didik pada 

Materi Sistem Saraf 

I. Dr. Cartono, M.Pd., M.T. 

II. Dr. drh. Nia Nurdiani, M.Si. 

 

7 Tari Tauhida 175040052 Pemanfaatan LMS Moodle Dalam Pembelajaran 

Berbasis TPACK Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Analisis  Peserta Didik Pada Materi Sistem Saraf 

I. Dr. Cartono, M.Pd., M.T. 

II. Dr. drh. Nia Nurdiani, M.Si. 

 

8 Yayang Hikmatilah 175040034 Penerapan Multimedia Interaktif Berbasis Aticulate 

dalam Pembelajaran Berorientasi TPACK Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Analisis Peserta Didik pada 

Materi Sistem Saraf 

I. Dr. Cartono, M.Pd., M.T. 

II. Dr. drh. Nia Nurdiani, M.Si. 
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Tabel 3.3 Sistematika umum pengumpulan data perubahan hasil peserta didik  

sebagai efek pembelajaran dengan kerangka kerja TPACK 

 

No. Pertanyaan Penelitian Sifat 
Perolehan Data Cara 

Perolehan 
Waktu Instrumen 

Sumber Jenis 

1 Bagaimana kemampuan berpikir 

kritis peserta didik dalam 

membangun pengetahuan mengenai 

materi sistem imun sebelum 

intervensi pembelajaran  dengan 

metode e-learning /Blended Learning 

sebagai komponen kerangka 

TPACK? 

Utama Peserta didik Skor hasil 

pretest 

Pretest  Sebelum 

intervensi 

perlakuan 

pembelajaran  

Soal dalam 

bentuk Check 

Point 

2 Bagaimana kemampuan berpikir 

kritis peserta didik dalam 

membangun pengetahuan mengenai 

materi sistem imun setelah intervensi 

pembelajaran  dengan metode e-

learning /Blended Learning sebagai 

komponen kerangka TPACK? 

Utama Peserta didik Skor hasil 

posttest 

Posttest Setelah 

intervensi 

perlakuan 

pembelajaran 

Soal dalam 

bentuk Check 

Point 

3 Bagaimana perbedaan kemampuan 

berpikir kritis peserta didik dalam 

membangun pengetahuan mengenai 

materi sistem imun sebelum dan 

setelah intervensi pembelajaran  

dengan metode e-learningdan / 

Blended Learning sebagai komponen 

kerangka TPACK? 

Utama Data hasil 

pretest dan 

posttest 

Hasil 

penghitungan 

Gain dan N-

Gain 

Pengujian 

statistik  

Setelah 

intervensi 

perlakuan 

pembelajaran 

Perangkat 

Lunak SPSS 

versi 25 

4 Bagaimana perbedaan kemampuan 

berpikir kritis peserta didik dalam 

membangun pengetahuan mengenai 

materi sistem imun setelah intervensi 

Utama Data Gain 

dan N-Gain 

pada  

Hasil 

penghitungan 

Gain dan N-

Pegujian 

Statistik 

Setelah 

intervensi 

perlakuan 

Perangkat 

Lunak SPSS 

versi 25 
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No. Pertanyaan Penelitian Sifat 
Perolehan Data Cara 

Perolehan 
Waktu Instrumen 

Sumber Jenis 

pembelajaran  dengan metode e-

learningdan dan Blended Learning 

sebagai komponen kerangka 

TPACK? 

E-learning 

dan Blended 

Learning 

Gain pada  

E-learning 

dan Blended 

Learning 

pembelajaran 

5 Bagaimana peran multimedia yang 

diunggah ke dalam LMS Google 

Meet pada peningkatan kemampuan 

berpikir kritis peserta didik dalam 

membangun pengetahuan mengenai 

materi sistem imun setelah intervensi 

pembelajaran  dengan metode e-

learning sebagai komponen kerangka 

TPACK? 

Utama Data Gain 

dan N-Gain 

pada  

E-learning 

Hasil 

penghitungan 

Gain dan N-

Gain pada  

E-learning 

Pegujian 

Statistik 

Setelah 

intervensi 

perlakuan 

pembelajaran 

Perangkat 

Lunak SPSS 

versi 25 

6 Bagaimana respon peserta didik 

terhadap pembelajaran pokok materi 

sistem imun  dengan kerangka kerja 

TPACK yang dikembangkan dalam 

penelitian ini? 

Penunjang Peserta didik Hasil jajak 

pendapat 

Survey Setelah 

intervensi 

perlakuan 

pembelajaran 

Angket 

 

 



C. Rancangan Analisis Data 

Semua data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara 

statistik inferensi, sesuai dengan tujuannya. Kompetensi TPACKing individu peserta 

pelatihan diases berdasarkan indikator-indikator perubahan pengetahuan tentang 

komponen-komponen kerangka kerja TPACK, kemampuan implementasi 

pengetahuan TPACKing dalam mengatasi persoalan pembelajaran, serta kemampuan 

TPACKing peserta pelatihan dalam Merancang Pembelajaran.  Efek pelatihan TPACKing 

dengan model TPACK-ICODPR diases melalui pengetahuan peserta pelatihan dalam 

menjawab pertanyaan pada akhir setiap tahap pelatihan.    

Kompetensi TPACKing peserta pelatihan sebagai efek dari pelatihan dengan 

model TPACK-ICODPR juga diases melalui perubahan kemampuan berpikir kritis  

dan kemampuan analisis peserta didik di sekolah tempat rancangan pembelajaran 

diimplementasikan, dalam membangun pengetahuan mengenai Sistem Imun dan 

Sistem Saraf. Perubahan tersebut  ditentukan melalui penghitungan Gain (selisih skor 

pre-test dan post-test), sedangkan kategori tingkat perubahannya ditentukan melalui 

penghitungan Gain ternormalisasi (N-Gain) dengan pengkategorian menurut Hake 

(Sundayana, 2016). Signifikansi tingkat perubahan tersebut diuji dengan perangkat 

SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 25, melalui uji z ketika data 

terdistribusi normal, dan uji nonparametrik Mann Whitney U atau Wilcoxon ketika 

data terdistribusi tidak normal. Data penunjang berupa penilaian kualitatif diperoleh 

sebelum, selama dan setelah perlakuan. Selanjutnya, sebagai tahap akhir penelitian 

ini, dilakukan interpretasi keseluruhan hasil penelitian berdasarkan data kuantitatif 

(utama) yang didukung oleh data kualitatif (pendukung). 

 

D. Jadwal Penelitian 

Penelitian dengan judul ‘Membangun Kompetensi TPACKing Mahasiswa 

Calon Guru Biologi dalam Mengantisipasi Tuntutan Pembelajaran Abad 21’ telah 

berlangsung sesuai jadwal yang direncanakan pada tahap awal penelitian, dengan 

beberapa modifikasi/penyesuaian waktu terhadap situasi dan kondisi eksisting. 

Jadwal pelaksanaan penelitian disajikan dalam Tabel 3.4 

 



Tabel 3.4 Jadwal Kegiatan Penelitian ‘Membangun Kompetensi TPACKing Mahasiswa Calon Guru Biologi  

dalam Mengantisipasi Tuntutan Pembelajaran Abad 21’ 

 

No. Tahapan Penelitian 

Bulan/Pekan ke- ... 

Januari Februari Maret April Mei Juni 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Konsolidasi                       

2 Pre-test                       

3 Pelatihan dengan model TPACK-ICODPR 

a. Pengenalan TPACK (Introduction): mengenal garis besar konsep kerangka kerja TPACK dan teknologi informatika dalam  

pembelajaran  melalui perkuliahan. 

• Kuliah tentang TPACK                       

• Kuliah tentang Pembelajaran 

Berbantukan Teknologi 

Informatika 

                      

b. Pemahaman TPACK (Comprehention): kegiatan mempelajari topik buku teks dan artikel TPACK secara berkelompok, kemudian 

seorang peserta menjelaskan pema-hamannya tentang konten materi subjek tertentu 

• Penugasan                       

• Presentasi                       

c. Pengamatan pengajaran dengan kerangka TPACK (Observation): mengamati demonstrasi pembelajaran yang dilakukan oleh 

mentor guru sains berpengalaman, serta mencatat keahlian mereka sesuai dengan teori dan strategi TPACK yang dipelajari. 

• Review Perkuliahan 

Embriologi 

                      

d. Perancangan pengajaran dengan kerangka TPACK (Design): peserta mengidentifikasi beberapa topik yang sulit dibelajarkan 

dengan cara tradisional, dan belajar merancang rencana pembelajaran berbasis kerangka kerja TPACK 

• Identifikasi topik sulit dengan 
observasi/wawancara di 

sekolah calon tempat 

implementasi pembelajaran 
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No. Tahapan Penelitian 

Bulan/Pekan ke- ... 

Januari Februari Maret April Mei Juni 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

• merancang rencana 

pembelajaran berbasis 

kerangka kerja TPACK 

                      

• Penyusunan proposal skripsi                       

• Pengembangan RPP 
implementatif 

                      

• Pengembangan Bahan Ajar                       

• Pengembangan instrumen 
penilaian belajar  

                      

• Pengembangan media 

pembelajaran TPACK 

                      

e. Praktik TPACK (Practice): menerapkan rencana pembelajaran berbasis kerangka kerja TPACK  pada praktik mengajar di sekolah 

• Perijinan                       

• Pengajaran                       

f. Refleksi TPACK (Reflection): masing-masing peserta pelatihan harus menunjukkan rekaman video pembejarannya untuk refleksi dan 

berbagi pengalaman mengajarnya dengan orang lain 
 • Penulisan Laporan dalam 

bentuk Skripsi 

                      

 • Presentasi hasil pembelajaran                       

4 Post-test                       

5 Pelaporan Penelitian                       

 Pengolahan Data                       

 Penulisan Laporan                       

 

SIDANG SKRIPSI                       

                       

No. Tahapan Penelitian Bulan/Pekan ke- ... 
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Juli Agustus September Oktober November Desember 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

f. Refleksi TPACK (Reflection): masing-masing peserta pelatihan harus menunjukkan rekaman video pembejarannya untuk refleksi dan 

berbagi pengalaman mengajarnya dengan orang lain 

• Penulisan Laporan dalam 

bentuk Skripsi 

                      

• Presentasi hasil pembelajaran                       

4 Post-test                       

5 Pelaporan Penelitian                       

 Pengolahan Data                       

 Penulisan Laporan                       

 

SIDANG SKRIPSI                       

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL, PEMBAHASAM DAN LUARAN PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Selaras dengan tujuan penelitian serta tahapan pelaksanaan penelitian, secara 

garis besar hasil penelitian terbagi ke dalam dua bagian, yaitu bagian pertama: 

Efektivitas pelatihan dengan model TPACK-ICODPR dalam membangun kompetensi 

TPACKing mahasiswa calon guru Biologi; dan bagian ke-dua: Efek Implementasi 

Kompetensi TPACKing pada Pembelajaran di Sekolah. Pada bagian pertama, 

efektivitas pelatihan ditentukan oleh terbangunnya kompetensi TPACKing peserta 

pelatihan degan indikator-indikator Perubahan Pengetahuan mengenai Kerangka 

Kerja TPACK, Kompetensi TPACKing dalam mengatasi persoalan pembelajaran, 

Kompetensi TPACKing dalam Merancang Pembelajaran, serta Efek tahapan 

pelatihan TPACKing dengan model TPACK-ICODPR. Pada bagian ke-dua, Efek 

Implementasi Kompetensi TPACKing pada Pembelajaran di Sekolah, ditentukan 

melalui pengukuran-pengukuran Efek e-learning sebagai komponen TPACK, Efek 

blended learning sebagai komponen TPACK, Perbandingan efek e-learning dan 

blended learning sebagai komponen TPACK, serta Peran multimedia sebagai 

komponen TPACK, pada peningkatan hasil belajar peserta didik. 

1. Kompetensi TPACKing Mahasiswa Calon Guru Biologi 

Kompetensi TPACKing mahasiswa calon guru Biologi merupakan manifestasi 

dari efektivitas pelatihan TPACKing dengan model TPACK-ICODPR.  Indikator-

indikator yang diukur adalah: Perubahan Pengetahuan mengenai Kerangka Kerja 

TPACK, Kompetensi TPACKing dalam mengatasi persoalan pembelajaran, 

Kompetensi TPACKing dalam Merancang Pembelajaran, serta Efek tahapan 

pelatihan TPACKing dengan model TPACK-ICODPR. 

a. Perubahan Pengetahuan mengenai Kerangka Kerja TPACK 

Pengetahuan mengenai konsep kerangka kerja TPACK merupakan 

pengetahuan dasar yang harus dimiliki seseorang calon guru untuk dapat merancang 

pembelajaran berbantukan teknologi informasi. Hasil asesmen terhadap pengetahuan 

tentang kerangka kerja TPACK yang dilaksanakan sebelum dan setelah intervensi 

perlakuan pelatihan dengan model TPCK-ICODPR tertera pada Tabel 4.1;  
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Tabel 4.1 Pengetahuan Rata-rata tentang kerangka kerja TPACK  

peserta pelatihan TPACKing dengan model TPACK-ICODPR  

 

N

o. 
Komponen TPACK  

Skor Rata-rata N-Gain 
Pretest Posttest Gain Nilai Kategori  

1 Pengetahuan Konten  

(Content Knowledge / CK)   
72,15 87,44 15,29 0.55 Sedang 

2 Pengetahuan Pedagogis 

 (Pedagogical Knowledge / PK)  
69,65 82,81 13.16 0,43 Sedang 

3 Pengetahuan Konten Pedagogis  

(Pedagogical Content Knowledge / 

PCK)  

67,86 80,80 12,94 0,40 Sedang 

4 Pengetahuan Teknologi  

(Technology Knowledge / TK)  
66,07 74,55 8,48 0.25 Rendah 

5 Pengetahuan Teknologis Konten 

(Technological Content Knowledge 

= TCK) =  
56,25 75,31 19,06 0,43 Sedang 

6 Pengetahuan Teknologis Pedagogis  

(Technological Pedagogical 

Knowledge = TPK)  
55,00 74,69 19,69 0.44 Sedang 

7 Technological Pedagogical and 

Content Knowledge (TPACK)  
52,50 80,83 28,33 0.60 Sedang 

 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas perubahan pengetahuan rata-

rata tentang kerangka kerja TPACK peserta pelatihan TPACKing dengan model 

TPACK-ICODPR,  tampilan Tabel 4.1 diubah ke dalam grafik sebagaimana 

ditunjukkan pada Gambar 4.1 berikut ini.  

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pengetahuan Konten (Content Knowledge /
CK)

Pengetahuan Pedagogis (Pedagogical
Knowledge / PK)

Pengetahuan Konten Pedagogis (Pedagogical
Content Knowledge / PCK)

Pengetahuan Teknologi  (Technology
Knowledge / TK)

Pengetahuan Teknologis Konten
(Technological Content Knowledge = TCK)

Pengetahuan Teknologis Pedagogis
(Technological Pedagogical Knowledge = TPK)

Technological Pedagogical and Content
Knowledge (TPACK)

Posttest

Pretest

Gambar 4.1 Perbedaan skor rata-rata pretest dan post test pengetahuan 

tentang kerangka kerja TPACK 
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Pada Tabel 4.1 dan Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan 

pengetahuan yang nyata pada semua komponen kerangka kerja TPACK sebagai efek 

dari pelatihan TPACKing dengan model TPACK-ICODP, kendati kategori 

peningatan pengetahuannya masih tergolong sedang. Peningkatan pengetahuan yang 

tertinggi terutama terjadi pada komponen-komponen TPACK yang melibatkan 

pengetahuan penggunaan teknologi, yaitu TCK, TPK, dan TPACK. 

 

b. Kompetensi TPACKing dalam mengatasi persoalan pembelajaran 

Kompetensi TPACKing dalam mengatasi persoalan pembelajaran merupakan 

salah satu indikator efektivitas pelatihan Kompetensi TPACKing dalam mengatasi 

persoalan pembelajaran. Peserta pelatihan dihadapkan pada persoalan pembelajaran 

yang direpresentasikan dalam bentuk soal essay (Instrumen II / Lampiran 2.a.2). 

Hasil asesmen terhadap Kompetensi TPACKing dalam mengatasi persoalan 

pembelajaran disajikan pada Tabel 4.2 sebagai berikut. 

 

Tabel 4.2 Data Penilaian Kompetensi TPACKing  

dalam mengatasi persoalan pembelajaran 

 

No. 
Peserta 

Pelatihan 

Skor pada masing-masing nomor soal Jml. 

Skor 
Nilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Peserta no. 1 10 9 8 6 8 8 7 9 65 81,25 

2 Peserta no. 2 10 8 7 8 8 9 9 9 68 76,25 

3 Peserta no. 3 10 8 6 6 8 7 7 9 61 76,25 

4 Peserta no. 4 10 8 6 6 7 7 7 9 60 75,00 

5 Peserta no. 5 10 8,7 7 8 9 10 9 10 71,7 89,62 

6 Peserta no. 6 9 8 8 8 8 8 8 8 65 81,25 

7 Peserta no. 7 10 9 7 7 8 8 8 9 66 82,50 

8 Peserta no. 8 9 7 9 9 9 8 7 6 64 80,00 

Rata-rata 9.75 8,21 7,25 7,25 8,12 8,12 7,75 8,63 65,09 80,26 
 

Data pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa setelah mengikuti pelatihan 

pelatihan TPACKing dengan model TPACK-ICODPR, peserta memiliki nilai  

Kompetensi TPACKing dalam mengatasi persoalan pembelajaran rata-rata 80,26 dan 

termasuk ke dalam kategori baik.  
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c. Kompetensi TPACKing dalam Merancang Pembelajaran 

Data kompetensi TPACKing dalam merancang pembelajaran yang diperoleh 

melalui observasi dan penilaian terhadap unjuk kinerja, diskusi dan produk berupa 

rancana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan pencatatan menggunakan 

Instrumen IV (Lampiran 2.a.4). Rekapitulasi data tertera pada Tabel 4.3 sebagai 

berikut. 

Tabel 4.3 Hasil penilaian Kompetensi TPACKing peserta pelatihan  

 dalam Merancang Pembelajaran  

 

No. Kriteria Skor rata-rata 

1 Identifikasi topik yang diajarkan dengan teknologi, seperti 

topik-topik yang sulit dipahami peserta didik atau topik-topik 

yang sulit diajarkan pengajar secara efektif di kelas 

98 

2 Identifikasi representasi untuk mengubah konten yang  

diajarkan ke dalam bentuk yang dapat dipahami peserta 

didik, dan sulit untuk didukung dengan cara-cara tradisional 

88 

3 Identifikasi strategi mengajar, yang sulit atau tidak mungkin 

diimplementasikan dengan cara tradisional 

80 

4 Pemilihan perangkat komputer yang tepat dan penggunaan 

pedagogi yang efektif 

99 

5 Identifikasi strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta 

didik, yang tepat untuk dikombinasikan dengan teknologi 

97 

Rata-Rata 92,40 

 

Rekapitulasi data pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa peserta pelatihan 

TPACKing dengan model TPACK-ICODPR memiliki skor rata-rata kompetensi 

TPACKing dalam merancang pembelajaran berbantukan teknologi informasi dalam 

kerangka TPACK sebesar 92,40 dengan kategori sangat baik. 

 

d. Efek tahapan pelatihan TPACKing dengan model TPACK-ICODPR 

Untuk melihat lebih rinci efektivitas pelatihan pelatihan TPACKing dengan 

model TPACK-ICODPR, peserta dihadapkan pada pertanyaan yang dilontarkan dan 

dijawab pada setiap akhir tahapan penelitian. Secara umum, setiap tahap dalam 

pelatihan memberikan efek positif dan sangat baik terhadap kemampuan TPACKing 

peserta pelatihan. Skor rata-rata perolehan peserta pelatihan dalam menjawab 

pertanyaan yang menggambarkan efek tahapan pelatihan berkisar antara 84 sampai 

95, dengan kategori rata-rata sangat baik. Skor rata-rata hasil asesmen efek tahapan 

pelatihan disajikan pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4  Hasil asesmen efek tahapan pelatihan TPACKing  

dengan model TPACK-ICODPR 

 
Tahapan Model 

Pelatihan TPACK-

ICODPR 

Pertanyaan 
Skor rataan  

Jawaban 

1. Pengenalan TPACK Topik Biologi apa yang sulit anda pahami 

dari pengalaman sebelumnya sebagai siswa 

sekolah menengah, sebagai mahasiswa, 

atau dari praktik mengajar anda 

sebelumnya? Mengapa? 

90 

2. Pemahaman TPACK Pengetahuan apa saja yang membangun 

kerangka kerja TPACK?  

Dapatkah kiranya kerangka kerja TPACK 

mengatasi kesulitan anda memahami topik 

biologi yang selama ini dipandang sulit? 

91 

3. Pengamatan 

pembelajaran dengan 

TPACK 

Representasi pengajaran atau strategi 

pembelajaran apa untuk memahami topik-

topik tersebut yang dapat Anda gunakan 

untuk mengubah konten Biologi menjadi 

bentuk yang sangat kuat secara pedagogis? 

84 

4. Perancangan 

pembelajaran dengan 

TPACK 

Bagaimana kerangka kerja TPACK untuk 

pembelajaran yang akan anda lakukan 

terhadap topik biologi yang anda anggap 

sulit tersebut? 

86 

5. Praktik pembelajaran 

dengan TPACK 

Bagaimana anda memilih alat teknologi 

dengan pedagogi untuk melakukan 

transformasi konten dari topik-topik 

tersebut dalam rancangan  pembelajaran 

anda? Jelaskan pilihan anda. 

95 

6. Refleksi TPACK Jelaskan perkembangan kemampuan 

TPACKing  anda setelah anda menjalani 

seluruh proses pelatihan model  

transformatif TPACK-ICODPR ini? 

 

90 

 

 

2. Efek Implementasi Kompetensi TPACKing pada Pembelajaran di Sekolah 

Untuk lebih dapat menguji efektivitas pelatihan pelatihan TPACKing 

dengan model TPACK-ICODPR, peserta pelatihan merancang dan melaksanakan 

pembelajaran denga kerangka kerja TPACK dengan materi pokok dan implementasi 

komponen-komponen TPACK yang berbeda.  Berikut ini disajikan Tabel 4.5 Daftar 

Implementasi Kerangka Kerja TPACK dalam Pembelajaran di Sekolah yang 

dilaksanakan oleh peserta pelatihan TPACKing dengan model TPACK-ICODPR.  

 



No. 
Peserta 

Pelatihan 

Komponen Kerangka Kerja TPACK 

CK PK TK PCK TCK TPK TPACK Conteks 

1 Peserta no. 1 Pokok Materi 

Sistem Imun 

Penerapan    

E-learning  

Teknologi 

Informatika 

dalam 

Pembelajaran 

Pengubahan 

representasi 

bahan ajar 

Sistem Imun 

menjadi 

mudah 

dipahami 

peserta didik 

Pengubahan 

representasi 

bahan ajar 

Sistem Imun ke 

dalam bentuk 

Multimedia 

Pembelajaran 

dengan   

E-learning 

berbantuan  

LMS Google 

Classroom 

Kerangka 

kerja TPACK 

dalam 

Pembelajaran 

Sistem Imun 

 

Pembelajaran 

Biologi SMA 

2 Peserta no. 2 Pokok Materi 

Sistem Imun 

Penerapan 

Blended 

Learning 

Teknologi 

Informatika 

dalam 

Pembelajaran 

Pengubahan 

representasi 

bahan ajar 

Sistem Imun 

menjadi 

mudah 

dipahami 

peserta didik 

Pengubahan 

representasi 

bahan ajar 

Sistem Imun ke 

dalam bentuk 

Multimedia 

Pembelajaran 

dengan   

Blended 

Learning 

berbantuan  

LMS Google 

Classroom 

Kerangka 

kerja TPACK 

dalam 

Pembelajaran 

Sistem Imun 

 

Pembelajaran 

Biologi SMA 

3 Peserta no. 3 Pokok Materi 

Sistem Imun 

Perbandingan  

E-learning 

dan Blended 

Learning 

Teknologi 

Informatika 

dalam 

Pembelajaran 

Pengubahan 

representasi 

bahan ajar 

Sistem Imun 

menjadi 

mudah 

dipahami 

peserta didik 

Pengubahan 

representasi 

bahan ajar 

Sistem Imun ke 

dalam bentuk 

Multimedia 

Pembelajaran 

dengan  

E-learning 

dan   

Blended 

Learning 

berbantuan  

LMS Google 

Classroom 

Kerangka 

kerja TPACK 

dalam 

Pembelajaran 

Sistem Imun 

 

Pembelajaran 

Biologi SMA 

4 Peserta no. 4 Pokok Materi 

Sistem Imun 

Penerapan  

E-learning 

Teknologi 

Informatika 

dalam 

Pembelajaran 

Pengubahan 

representasi 

bahan ajar 

Sistem Imun 

menjadi 

mudah 

dipahami 

peserta didik 

Pengubahan 

representasi 

bahan ajar 

Sistem Imun ke 

dalam bentuk 

Multimedia 

Pembelajaran 

dengan   

E-learning 

berbantuan  

LMS Google 

Classroom 

Kerangka 

kerja TPACK 

dalam 

Pembelajaran 

Sistem Imun 

 

Pembelajaran 

Biologi SMA 

5 Peserta no. 5 Pokok Materi 

Sistem Saraf 

Penerapan 

Blended 

learning 

Teknologi 

Informatika 

dalam 

Pembelajaran 

Pengubahan 

representasi 

bahan ajar 

Sistem Saraf 

menjadi 

mudah 

dipahami 

peserta didik 

Pengubahan 

representasi 

bahan ajar 

Sistem Saraf ke 

dalam bentuk 

Multimedia 

Interaktif yang 

dikembangkan 

dengan 

Articulate 

Storyline 3 

 

 

Pembelajaran 

dengan 

Blended 

learning 

berbantuan  

LMS 

Jartisunda 

Kerangka 

kerja TPACK 

dalam 

Pembelajaran 

Sistem Saraf 

 

Pembelajaran 

Biologi SMA 
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6 Peserta no. 6 Pokok Materi 

Sistem Saraf 

Penerapan  

E-learning 

Teknologi 

Informatika 

dalam 

Pembelajaran 

Pengubahan 

representasi 

bahan ajar 

Sistem Saraf 

menjadi 

mudah 

dipahami 

peserta didik 

Pengubahan 

representasi 

bahan ajar 

Sistem Saraf ke 

dalam bentuk 

Multimedia 

Interaktif yang 

dikembangkan 

dengan 

software Power 

Point Interaktif 

dan Articulate 

Storyline 3 

Pembelajaran 

dengan   

E-learning 

berbantuan  

LMS 

Jartisunda 

Kerangka 

kerja TPACK 

dalam 

Pembelajaran 

Sistem Saraf 

 

Pembelajaran 

Biologi SMA 

7 Peserta no. 7 Pokok Materi 

Sistem Saraf 

Penerapan  

E-learning  

Teknologi 

Informatika 

dalam 

Pembelajaran 

Pengubahan 

representasi 

bahan ajar 

Sistem Saraf 

menjadi 

mudah 

dipahami 

peserta didik 

Pengubahan 

representasi 

bahan ajar 

Sistem Saraf ke 

dalam bentuk 

Multimedia 

Interaktif yang 

dikembangkan 

dengan 

Articulate 

Storyline 3 

Pembelajaran 

dengan  

E-learning 

berbantuan  

LMS 

Jartisunda 

Kerangka 

kerja TPACK 

dalam 

Pembelajaran 

Sistem Saraf 

 

Pembelajaran 

Biologi SMA 

8 Peserta no. 8 Pokok Materi 

Sistem Saraf 

Penerapan  

E-learning 

Teknologi 

Informatika 

dalam 

Pembelajaran 

Pengubahan 

representasi 

bahan ajar 

Sistem Saraf 

menjadi 

mudah 

dipahami 

peserta didik 

Pengubahan 

representasi 

bahan ajar 

Sistem Saraf ke 

dalam bentuk 

Multimedia 

Interaktif yang 

dikembangkan 

dengan 

Articulate 

Storyline 3 

Pembelajaran 

dengan  

E-learning 

berbantuan  

LMS 

Jartisunda 

Kerangka 

kerja TPACK 

dalam 

Pembelajaran 

Sistem Saraf 

 

Pembelajaran 

Biologi SMA 
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 Tabel 4.5 Implementasi TPACKing Mahasiswa Peseta Pelatihan TPACKing dengan model TPACK-ICODPR  

dalam Pembelajaran di Sekolah. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a. Efek E-learning sebagai Komponen TPACK 

Implementasi kompetensi TPACKing pada pembelajaran di sekolah melalui 

pelaksanaan pembelajaran berbasis kerangka TPACK dengan metode e-learning 

memberi efek peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam 

membangun pengetahuan pokok materi Sistem Imun.  Pada pembelajaran materi 

pokok Sistem Imun, skor posttest meningkat sebesar 16,57 ± 9,21 dari skor pretest, 

dengan rincian kategori peningkatan 8,57% peserta didik mengalami peningkatan 

hasil belajar tinggi, 71,43 % peserta didik mengalami peningkatan hasil belajar 

sedang, dan 20%  peserta didik mengalami peningkatan hasil belajar rendah. Secara 

lengkap data hasil asesmen efek pembelajaran dengan metode e-learning sebagai 

komponen kerangka kerja TPACK pada pembelajaran materi pokok Sistem Imum 

disajikan pada Tabel 4.6. 

 
Tabel. 4.6  Kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam membangun 

pengetahuan Sistem Imun sebagai efek dari pembelajaran  

dengan metode E-learning dalam kerangka kerja TPACK 

 

No. 
Kode Peserta 

Didik 

Nilai 
Gain 

N-Gain 

Pretest Posttest Nilai Kategori 

1 PD-001 68 84 16 0.50 Sedang 

2 PD-002 64 84 20 0.56 Sedang 

3 PD-003 56 84 28 0.64 Sedang 

4 PD-004 56 92 36 0.82 Tinggi 

5 PD-005 68 80 12 0.38 Sedang 

6 PD-006 68 84 16 0.50 Sedang 

7 PD-007 60 80 20 0.50 Sedang 

8 PD-008 68 92 24 0.75 Tinggi 

9 PD-009 64 88 24 0.67 Sedang 

10 PD-010 72 84 12 0.43 Sedang 

11 PD-011 80 84 4 0.20 Rendah 

12 PD-012 64 80 16 0.44 Sedang 

13 PD-013 72 80 8 0.29 Rendah 

14 PD-014 68 84 16 0.50 Sedang 

15 PD-015 72 84 12 0.43 Sedang 

16 PD-016 56 84 28 0.64 Sedang 

17 PD-017 76 84 8 0.33 Sedang 

18 PD-018 52 76 24 0.50 Sedang 

19 PD-019 60 84 24 0.60 Sedang 

20 PD-020 52 80 28 0.58 Sedang 

21 PD-021 60 76 16 0.40 Sedang 

22 PD-022 56 76 20 0.45 Sedang 

23 PD-023 56 72 16 0.36 Sedang 

24 PD-024 68 76 8 0.25 Rendah 

25 PD-025 40 84 44 0.73 Tinggi 

26 PD-026 80 84 4 0.20 Rendah 
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No. 
Kode Peserta 

Didik 

Nilai 
Gain 

N-Gain 

Pretest Posttest Nilai Kategori 

27 PD-027 72 80 8 0.29 Rendah 

28 PD-028 64 76 12 0.33 Sedang 

29 PD-029 72 84 12 0.43 Sedang 

30 PD-030 68 80 12 0.38 Sedang 

31 PD-031 64 84 20 0.56 Sedang 

32 PD-032 68 80 12 0.38 Sedang 

33 PD-033 76 88 12 0.50 Sedang 

34 PD-034 76 80 4 0.17 Rendah 

35 PD-035 72 76 4 0.14 Rendah 

Jumlah 2288 2868 580 
  

Rata-rata 65.37 81.94 16.57 0.45 
 

Standar Deviasi 8.78 4.48 9.21 
  

Nilai Minimum 40 72    

Nilai Maximum 80 92    

Dari 35 siswa, 8,57%  mengalami peningkatan kemampuan berpikir kritis yang tinggi. 

                        71,43%  mengalami peningkatan kemampuan berpikir kritis yang sedang. 

                        20%  mengalami peningkatan kemampuan berpikir kritis yang rendah. 

 

b. Efek Blended Learning sebagai Komponen TPACK 

Implementasi kompetensi TPACKing pada pembelajaran di sekolah melalui 

pelaksanaan pembelajaran berbasis kerangka TPACK dengan metode blended-

learning memberi efek peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam 

membangun pengetahuan pokok materi Sistem Imun, serta peningkatan kemampuan 

analisis peserta didik pada materi pokok Sistem Saraf. Pada pembelajaran pokok 

materi Sistem Imun,  skor posttest meningkat sebesar 43,22 ± 11,99 dari skor pretest, 

dengan rincian kategori peningkatan 66,67 %  peserta didik mengalami peningkatan 

kemampuan bepikir kritis pada kategori tinggi, 30,56 % sedang, dan 2,77% rendah. 

Secara lengkap data hasil asesmen efek pembelajaran dengan metode blended-

learning sebagai komponen kerangka kerja TPACK pada materi pokok Sistem Imun 

disajikan pad Tabel 4.6. 

Pada pembelajaran pokok materi Sistem Saraf, skor posttest meningkat 

sebesar 34 ± 21,98 dari skor pretest, dengan rincian 84,00% peserta didik mengalami 

peningkatan kemampuan analisis pada kategori tinggi, 4,00% sedang, dan 12,00% 

rendah. Secara lengkap data hasil asesmen efek pembelajaran dengan metode 

blended-learning sebagai komponen kerangka kerja TPACK pada materi pokok 

Sistem Saraf disajikan pada Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7  Kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam membangun 

pengetahuan Sistem Imun sebagai efek dari pembelajaran  

dengan metode blended-learning dalam kerangka kerja TPACK 

 

No. 
Kode Subjek 

(Peserta Didik)  

Nilai 

Pretest 

Nilai 

Postest 
Gain 

N-Gain 

Nilai  Kategori 

1 ADPD 32 96 64 0,94 Tinggi 

2 ALD 60 88 28 0,70 Sedang  

3 ANH 56 88 32 0,73 Tinggi 

4 AFN 60 96 36 0,90 Tinggi 

5 ANA 52 100 48 1,00 Tinggi 

6 ASM 56 100 44 1,00 Tinggi 

7 FT 52 100 48 1,00 Tinggi 

8 HR 48 84 36 0,69 Sedang  

9 HMA 28 36 8 0,11 Rendah 

10 IM 48 80 32 0,62 Sedang  

11 KDY 52 92 40 0,83 Tinggi 

12 KSP 52 100 48 1,00 Tinggi 

13 LSQ 52 100 48 1,00 Tinggi 

14 MGP 48 100 52 1,00 Tinggi 

15 MRIH 40 72 32 0,53 Sedang  

16 MFAF 32 80 48 0,71 Sedang  

17 MA 40 72 32 0,53 Sedang  

18 MG 40 84 44 0,73 Sedang  

19 MRF 36 100 64 1,00 Tinggi 

20 NSR 52 100 48 1,00 Tinggi 

21 NFS 56 100 44 1,00 Tinggi 

22 NHS 56 92 36 0,82 Tinggi 

23 NMAPCRW 36 80 44 0,69 Sedang  

24 PADV 52 100 48 1,00 Tinggi 

25 PFAM 56 96 40 0,91 Tinggi 

26 RMAFF 56 88 32 0,73 Tinggi 

27 RISP 40 100 60 1,00 Tinggi 

28 RDS 48 84 36 0,69 Sedang  

29 SS 52 88 36 0,75 Tinggi 

30 SRT 36 88 52 0,81 Tinggi 

31 SOY 40 100 60 1,00 Tinggi 

32 SA 56 88 32 0,73 Tinggi 

33 WI 40 76 36 0,60 Sedang  

34 YAB 16 88 72 0,86 Tinggi 

35 YDCP 36 84 48 0,75 Tinggi 

36 YF 28 76 48 0,67 Sedang  

Jumlah 1640 3196 1556 29,02   

Rata-rata 45,56 88,78 43,22   

Simpangan Baku 10,47 12,57 11,99   
Dari 36 siswa, 66,67%  mengalami peningkatan kemampuan berpikir kritis yang tinggi. 

                        30,56%  mengalami peningkatan kemampuan berpikir kritis yang sedang. 

                     2,77%  mengalami peningkatan kemampuan berpikir kritis yang rendah  
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Tabel 4.8  Kemampuan Analisis peserta didik dalam membangun 

pengetahuan Sistem Saraf sebagai efek dari pembelajaran  

dengan metode blended-learning dalam kerangka kerja TPACK 

 

No 
Kode Subjek 

(Peserta Didik) 

Nilai 
Gain 

N-Gain  

Pretest Posttest Nilai Kategori 

1 S1 5 5 0 0.00 Tetap 

2 S2 75 100 25 1.00 Tinggi 

3 S3 65 100 35 1.00 Tinggi 

4 S4 85 100 15 1.00 Tinggi 

5 S5 45 85 40 0.73 Tinggi 

6 S6 85 100 15 1.00 Tinggi 

7 S7 60 100 40 1.00 Tinggi 

8 S8 35 100 65 1.00 Tinggi 

9 S9 20 95 75 0.94 Tinggi 

10 S10 85 100 15 1.00 Tinggi 

11 S11 60 100 40 1.00 Tinggi 

12 S12 50 100 50 1.00 Tinggi 

13 S13 85 100 15 1.00 Tinggi 

14 S14 50 100 50 1.00 Tinggi 

15 S15 30 70 40 0.57 Sedang 

16 S16 75 95 20 0.80 Tinggi 

17 S17 40 100 60 1.00 Tinggi 

18 S18 35 85 50 0.77 Tinggi 

19 S19 60 100 40 1.00 Tinggi 

20 S20 80 95 15 0.75 Tinggi 

21 S21 30 40 10 0.14 Rendah 

22 S22 55 100 45 1.00 Tinggi 

23 S23 50 90 40 0.80 Tinggi 

24 S24 60 45 -15 -0.38 
Terjadi 

Penurunan 

25 S25 35 100 65 1.00 Tinggi 

Nilai Rata-Rata 54.20 88.20 34.00   

Simpangan Baku 22.16 23.89 21.98   

Dari 25 peserta didik, 84,00%  mengalami peningkatan kemampuan analisis tinggi. 

                                        4,00%  mengalami peningkatan kemampuan analisis sedang. 

                                    12,00% mengalami peningkatan kemampuan analisis rendah 
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c. Perbandingan Efek E-learning dan Blended Learning sebagai Komponen 

TPACK 

 

Untuk melihat lebih jelas efek implementasi kompetensi TPACKing pada 

pembelajaran di sekolah melalui pelaksanaan pembelajaran berbasis kerangka 

TPACK, maka dilakukan perbandingan peningkatan hasil belajar (Gain) pada 

pembelajaran pokok materi Sistem Imun dengan metode e-learning terhadap 

pembelajaran dengan metode blended-learning. Hasil rata-rata Gain pada E-learning 

dan Gain pada Blended Learning disajikan dalam Gambar 4.2 berikut. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Grafik diagram batang rata-rata Gain pada E-learning dan  

Gain pada Blended Learning 

 

Berdasarkan diagram rata-rata Gain di atas, dapat diketahui bahwa nilai rata-

rata Gain kelas yang menerapkan metode Blended Learning lebih besar daripada 

kelas yang menerapkan metode E-learning. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa penerapan metode Blended learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis peserta didik lebih baik daripada dengan penerapan metode E-learning. 

 

d. Peran multimedia sebagai komponen TPACK pada peningkatan hasil 

belajar peserta didik 

 

Untuk mengetahui kehandalan dan peran multimedia yang dikembangkan 

dalam rangka implementasi kompetensi TPACKing pada pembelajaran di sekolah, 

terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik, maka dilakukan analisis terhadap 

data hasil belajar pada pembelajaran dengan metode e-learning dan jajak pendapat 

menggunakan angket. Hasil jajak pendapat disajikan pada Tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 Hasil jajak pendapat mengenai peran dan kehandalan multimedia dalam 

peningkatan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran dengan metode e-learning 

 

No. Pernyataan 
Nilai 

Persentase Kategori 
SS S TS STS 

1 Saya tertarik apabila 

pembelajaran  menggunakan 

multimedia  

5 30 0 0 65% Cukup 

2 Pembelajaran dengan 

multimedia lebih mudah 

memahami materi dibandingkan 

dengan metode ceramah 

6 7 22 0 50% Kurang 

Sekali 

3 Pembelajaran berbasis teknologi 

dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis terhadap materi 

sistem imun 

4 30 1 0 67% Cukup 

4 Saya tidak tertarik dengan 

pembelajaran menggunakan 

multimedia 

5 0 30 0 51,7% Kurang 

Sekali 

5 Pembelajaran dengan  multi 

media membuat saya kurang 

memahami materi  

0 20 15 0 62% Cukup 

 

Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa multimedia yang dikembangkan 

peserta pelatihan TPACKing dalam rangka pembelajaran dengan kerangka kerja 

TPACK cukup menarik bagi 65 % peserta didik, membuat pemahaman materi lebih 

mudah daripada pembelajaran dengan metode ceramah (bagi 50 % peserta didik), 

dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada materi Sistem Imun bagi 67 % 

peserta didik, namun 62 % peserta didik menyatakan bahwa pembelajaran hanya 

dengan multimedia membuat mereka kurang memahami materi. 

  

e. Peran Multimedia Interaktif (MMI) sebagai Komponen TPACK pada 

Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik 

 

Berbeda dengan pembelajaran pokok materi Sistem Imum, pada pembelajaran 

pokok materi Sistem Saraf para mahasiswa peserta pelatihan TPACKing mengem-

bangkan multimedia interaktif (MMI) sebagai implementasi pengetahuan TCK-nya. 

MMI ini dikembangkan dengan bantuan aplikasi perangkat lumak Articulate 

Storyline 3 dan Power Point Interaktif.  

Peningkatan kemampuan analisis peserta didik pada materi Sistem Saraf yang 

dibelajarkan dengan E-learning berbantuan MMI yang dikembangkan dengan 

Articulate Story line 3 dilakukan dengan menghitung Gain, sedangkan kategori 
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peningkatannya ditentukan melalui perhitungan N-gain. Hasil pengukuran 

peningkatan kemampuan analisis peserta didik disajikan pada Tabel 4.10 di bawah 

ini: 

 

Tabel 4.10 Hasil Peningkatan Kemampuan Analisis Peserta Didik pada Materi Sistem Saraf 

melalui E-learning berbatuan MMI yang dikembangkan dengan Articulate Storyline 3 

No. Subjek 
Nilai  

Gain 
N-Gain 

Pretest Posttes Nilai Kategori 

1 ASM 75 100 25 1.00 Tinggi 

2 ADC 65 100 35 1.00 Tinggi 

3 AA 85 90 5 0.33 Sedang 

4 ANU 85 90 5 0.33 Sedang 

5 BCE 60 100 40 1.00 Tinggi 

6 CAPK 35 80 45 0.69 Sedang 

7 DGA 20 80 60 0.75 Tinggi 

8 DKSS 85 100 15 1.00 Tinggi 

9 DMLS 60 80 20 0.50 Sedang 

10 ES 50 85 35 0.70 Tinggi 

11 EES 85 95 10 0.67 Sedang 

12 IMAR 50 95 45 0.90 Tinggi 

13 MIB 30 65 35 0.50 Sedang 

14 NSK 75 90 15 0.60 Sedang 

15 OJT 40 85 45 0.75 Tinggi 

16 RRP 35 65 30 0.46 Sedang 

17 RS 60 85 25 0.63 Sedang 

18 SAJ 80 100 20 1.00 Tinggi 

19 SJL 30 40 10 0.14 Rendah 

20 SONA 55 95 40 0.89 Tinggi 

21 VLW 50 85 35 0.70 Tinggi 

22 YPP 60 45 -15 -0.38 Turun 

23 ZPH 35 95 60 0.92 Tinggi 

Rata-Rata 56.7 84.6 27.83   
Dari 23 peserta didik, 52,17% mengalami peningkatan kemampuan analisis tinggi. 

                                       39,13% mengalami peningkatan kemampuan analisis sedang. 

                                      4,35% mengalami peningkatan kemampuan analisis rendah 

 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pengetahuan awal peserta didik pada 

materi Sistem Saraf yang dilihat melalui hasil pretest menunjukkan nilai rata-rata 

56,7, sedangkan pengetahuan setelah diberikannya pembelajaran menggunakan MMI 

yang dikembangkan dengan  Articulate Storyline 3 yang dilihat melalui hasil posttest 

yang menunjukkan nilai rata-rata 84,6. Peningkatan kemampuan analisis peserta 

didik dapat dilihat dari selisih hasil pretest dan posttest (Gain) pesereta didik yaitu 

dengan nilai rata-rata 27,83, sedangkan kadar peningkatan berdasarkan perhitungan 
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N-gain menunjukkan kisaran antara -0,38 sampai 1,00 dengan kriteria peningkatan 

turun 1 orang (4,35%) kisaran pada kisaran -0.38 – 0,13; kriteria peningkatan rendah 

satu orang (4,35%) pada kisaran 0,14 – 0,29; kriteria sedang 9 orang (39,13%) pada 

kisaran 0,33 – 0, 64; dan kriteria peningkatan tinggi 12 orang (52,17%) dengan 

kisaran 0,70 – 1,00.  

Respon peserta didik terhadap MMI yang dikembangkan dalam penelitian ini 

diperoleh dari hasil angket dengan skala Guttam yang diberikan kepada peserta didik 

untuk menunjang tujuan penelitian ini, yang disajikan dalam Tabel 4.11 berikut.  

Tabel 4.11 Hasil jajak pendapat mengenai peran dan kehandalan multimedia interaktif 

(MMI) dalam peningkatan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran dengan e-learning 

No. Pernyataan 
Nilai 

Kategori 
Ya % Tidak % 

1 

Saya tertarik belajar materi sistem 

saraf secara daring melalui multi-

media interaktif yang dikembangkan 

dengan aplikasi Articulate 

19 82,61 4 17,39 Sangat Baik 

2 

Pembelajaran materi sistem saraf 

secara daring melalui multimedia 

interaktif yang dikembangkan dengan 

aplikasi Articulate lebih memudahkan 

pemahaman materi.  

20 86,96 3 13,04 Sangat Baik 

3 

Pembelajaran dengan multimedia 

interaktif Articulate memudahkan 

saya dalam mengakses pembelajaran 

di manapun dan kapanpun.  

20 86,96 3 13,04 Sangat Baik 

4 

Pembelajaran dengan multimedia 

interaktif Articulate menjadi lebih 

menyenangkan dibandingkan dengan 

pembelajaran dengan metode 

ceramah saja  

20 86,96 3 13,04 Sangat Baik 

5 

Pembelajaran dengan media 

pembelajaran Articulate ini akan 

bermanfaat bagi saya  
23 100 0 0 Sangat Baik 

 

Guna mencari aplikasi (software) terbaik untuk digunakan dalam mengem-

bangkan multimedia interaktif (MMI) yang mengubah representasi bahan ajar Sistem 

Saraf, maka dilakukan perbandingan efektivitas MMI yang dikembangkan dengan 

Articulate Storylyne3 dengan MMI yang dikembangkan dengan Power Point 

Interaktif dalam peningkatan kemampuan analisis peserta didik (Gain) pada e-

learning materi pokok Sistem Saraf. Hasil rata-rata Gain pada E-learning berbatuan 

MMI yang dikembangkan dengan Articulate Storylyne3 dengan Power Point 

Interaktif disajikan dalam Gambar 4.3 berikut. 
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Gambar 4.3 Grafik diagram batang rata-rata Gain pada E-learning berbantuan MMI  

yang dikembangkan dengan Articulate Soryline3 dan Powerpoint Interaktif 

 

Berdasarkan diagram rata-rata Gain di atas, dapat diketahui bahwa nilai rata-

rata Gain kelas yang menerapkan E-learning berbantuan MMI yang dikembangkan 

dengan Articulate Storyline3 lebih besar daripada kelas yang menerapkan E-learning 

berbantuan MMI yang dikembangkan dengan Powerpoint interaktif, namun 

perbedaan ini secara statistika tidak berbeda signifikan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa MMI yang dikembangkan dengan Articulate Storyline3 memiliki 

kesamaan kebaikan efektivitas dengan MMI yang dikembangkan dengan Powerpoint 

interaktif dalam merepresentasikan bahan ajar materi pokok Sistem Saraf. 

 

B. Pembahasan 

Model pelatihan yang disebut TPACK-ICODPR (TPACK Introduction, 

Comprehension, Observation, Design, Practice and Reflection) merupakan adaptasi 

dan modifikasi model pelatihan TPACK-COPR (TPACK Comprehension, 

Observation, Practice and Reflection)(Jang & Chen, 2010) dan TPACK-CoI (TPACK 

Communities of Inquiry) (Papanikolaou, Gouli, & Makri, 2014), dengan 

menambahkan tahap Intoduction (I) di awal pelatihan serta Design (D) pada tahap 

sebelum pelaksanaan tahap Practice. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan 

hasil uji implementasi model pelatihan TPACK-COPR yang memberikan hasil 

kurang baik bagi peserta pelatihan di Program Studi Pendidikan Biologi, FKIP 
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Universitas Pasundan. Kurang baiknya hasil yang diperoleh pada pelatihan dengan 

model TPACK-COPR terjadi karena masih banyak mahasiswa calon guru yang 

belum faham betul konsep kerangka kerja TPACK. Hasil penelitian terdahulu 

menunjukkan bahwa berturut-turut 56.55%, 72.22%, 65,47% dan 68.45% mahasiswa 

calon guru biologi memiliki penetahuan yang memadai pada Technology Knowledge 

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

Content Knowledge (PCK); sebaliknya, berturut-turut 69.17 %  dan 65.00 % 

mahasiswa calon guru biologi tidak memiliki Technological Pedagogical Knowledge 

(TPK) dan Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) yang 

memadai (Nurdiani, 2019).  

Penambahkan tahap Intoduction (I) di awal pelatihan serta Design (D) pada 

tahap sebelum pelaksanaan tahap Practice, diasumsikan pelatihan akan memberikan 

hasil kompetensi TPACKing yang lebih baik. Penambahan tahap Intoduction (I) di 

awal pelatihan dimaksudkan untk memberikan bekal pengetahuan mengenaikonsep 

kerangka kerja TPACK secara utuh; sedangkan penyisipan tahap Design (D) pada 

tahap sebelum pelaksanaan tahap Practice dimaksudkan untuk mendorong dan 

melatih peserta pelatihan untuk mengimplementasikan pengetahuannya dalam 

merancang kegiatan pembelajaran dengan kerangka TPACK. 

Hasil pelatihan secara umum menunjukkan bahwa pelatihan dengan model 

TPACK-ICODPR (TPACK Introduction, Comprehension, Observation, Design, 

Practice and Reflection) secara efektif dapat membangun kompetensi TPACKing 

mahasiswa calon guru biologi dengan indikator peningkatan pengetahuan mengenai 

Kerangka Kerja TPACK dengan kategori tinggi, terutama pada komponen-komponen 

TPACK yang melibatkan penggunaan teknologi, yaitu TCK, TPK, dan TPACK.   

Kompetensi TPACKing dalam mengatasi persoalan pembelajaran terbangun dengan 

rata-rata skor 80,26 dan termasuk ke dalam kategori baik. Kompetensi TPACKing 

dalam merancang pembelajaran menunjukkan bahwa peserta pelatihan TPACKing 

dengan model TPACK-ICODPR memiliki skor rata-rata kompetensi TPACKing 

dalam merancang pembelajaran berbantukan teknologi informasi dalam kerangka 

TPACK sebesar 92,40 dengan kategori sangat baik. Di samping itu, hasil asesmen 

menunjukkan bahwa setiap tahap dalam pelatihan TPACKing dengan model TPACK-

ICODPR memberikan efek positif dan sangat baik terhadap kemampuan TPACKing 
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peserta pelatihan. Skor rata-rata perolehan peserta pelatihan dalam menjawab 

pertanyaan yang menggambarkan efek tahapan pelatihan berkisar antara 84 sampai 

95, dengan kategori rata-rata sangat baik 

Efek implementasi kompetensi TPACKing pada pembelajaran di sekolah, 

ditentukan melalui pengukuran-pengukuran efek e-learning sebagai komponen 

TPACK, efek blended learning sebagai komponen TPACK, perbandingan efek e-

learning dan blended learning sebagai komponen TPACK, serta peran multimedia 

sebagai komponen TPACK, pada peningkatan hasil belajar peserta didik.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran berbasis 

kerangka TPACK dengan metode e-learning memberi efek peningkatan kemampuan 

berpikir kritis peserta didik dalam membangun pengetahuan pokok materi Sistem 

Imun, yang kurang memadai. Skor posttest meningkat hanya sebesar 16,57 ± 9,21 

dari skor pretest, dengan rincian kategori peningkatan 8,57% peserta didik 

mengalami peningkatan hasil belajar tinggi, 71,43% sedang, dan 20%  rendah. Hal 

ini menandakan bahwa walaupun pembelajaran dengan metode E-learning dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, namun pembelajaran ini 

masih kurang diminati peserta didik. Peran guru sebagai fasilitator yang memberi 

penjelasan lebih ketika peserta didik membutuhkan,  masih sangat penting bagi 

peserta didik daat pembelajaran berlangsung (Rusman dkk. 2011). 

Adapun pelaksanaan pembelajaran berbasis kerangka TPACK dengan 

metode blended-learning memberi efek peningkatan kemampuan berpikir kritis 

peserta didik dalam membangun pengetahuan pokok materi Sistem Imun dengan 

sangat baik. Skor posttest meningkat sebesar 43,22 ± 11,99 dari skor posttest, dengan 

rincian kategori peningkatan 66,7 %  peserta didik mengalami peningkatan hasil 

belajar tinggi, 30,6 % sedang, dan 2,7 % rendah. Demikian pula dengan 

implementasi bleded learning berbasis kerangka kerja TPACK pada pembelajaran 

materi pokok Sistem Saraf, memberi efek peningkatan kemampuan berpikir analitis 

peserta didik. Skor posttest meningkat sebesar 34 ± 21,98 dari skor pretest, dengan 

rincian 84,00% peserta didik mengalami peningkatan kemampuan analisis pada 

kategori tinggi, 4,00% sedang, dan 12,00% rendah. Hal ini terjadi karena peserta 

didik masih berkesempatan bertemu guru yang berkenan memberi penjelasan saat 

dibutuhkan, serta memberi peluang kepada peserta didik belajar dalam kegiatan 
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pembelajaran yang lebih aktif, bertanya jawab dan berinteraksi langsung dengan guru 

dan teman sebaya walaupun secara maya, sehingga dapat lebih memahami materi 

sistem imun yang dipelajarinya, dan akhirnya hasil belajar meningkat (Sadiyah, 

2019). Di samping itu, hal ini terjadi karena didukung dengan pembelajaran yang 

sangat menarik yang ada dalam multimedia dan MMI, serta proses pembelajaran 

synchronous melalui Learning Management System (LMS).  

Untuk melihat lebih jelas efek implementasi kompetensi TPACKing pada 

pembelajaran di sekolah melalui pelaksanaan pembelajaran berbasis kerangka 

TPACK, maka dilakukan perbandingan peningkatan hasil belajar, yang ditujukkan 

dengan skor hasil penghitungan Gain, pada pembelajaran dengan metode e-learning 

terhadap pembelajaran dengan metode blended-learning. Hasil penelitian 

menunjukkan nilai rata-rata Gain kelas yang menerapkan metode Blended Learning 

lebih besar daripada kelas yang menerapkan metode E-learning. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Blended learning dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik lebih baik daripada dengan penerapan 

metode E-learning. Peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan 

menerapkan metode Blended Learning berbasis kerangka kerja TPACK disebabkan 

karena peserta didik telah melakukan pembelajaran mandiri secara berulang kali; 

berinteraksi dengan teman kelas melalui diskusi; dan telah mendapatkan penguatan 

dan pemahaman konsep materi Sistem Imun dari pendidik melalui LMS. Pernyataan 

tersebut sesuai dengan pendapat Rusman (2011, hal. 292) mengenai Blended 

Learning yang menyatakan bahwa metode Blended Learning memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk belajar 2 kali yaitu secara mandiri dan 

dengan bimbingan pendidik langsung serta terjadi interaksi antar peserta didik 

dengan sesama peserta didik maupun interaksi antara peserta didik dengan pendidik. 

Hal ini didukung oleh pendapat Ali (2015) yang mengemukakan keunggulan metode 

blended learning, yaitu  peserta didik memiliki dua kali kesempatan belajar, yaitu di 

rumah secara asynchronous, kemudian terdapat interaksi secara langsung berupa 

diskusi langsung pada pertemuan synchronous  dengan teman dan guru melalui 

Learning Management System (LMS). Pernyataan tersebut didukung pula oleh 

pernyataan Nuryanti (2018) yang mengatakan bahwa untuk membentuk kemampuan 

berpikir kritis peserta didik, pendidik berperan sebagai fasilitator, mediator dan 
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motivator yang membantu peserta didik belajar dan bukan mengajar sehingga peserta 

didik dapat menemukan informasi secara mandiri.  

 

C. Luaran Penelitian 

Penelitian dengan judul Membangun Kompetensi TPACKing Mahasiswa 

Calon Guru Biologi dalam Mengantisipasi Tuntutan Pembelajaran Abad 21 

memberi peluang bagi lebih banyak dosen dan mahasiswa untuk berkolaborasi 

sehingga secara akademis dan kajian ilmu pengetahuan dapat berkembang lebih baik. 

Dalam kurun waktu lebih cepat tujuan penelitian dapat dicapai denga lebih baik pula. 

Di samping itu, luaran yang diperoleh juga lebih banyak dan berkualitas.  

Pada penelitian payung ini diperoleh luaran berupa skripsi bagi mahasiswa 

yang terlibat, serta beberapa manuskrip artikel yang siap untuk dipublikasikan pada 

berbagai jurnal nasional terakreditasi serta jurnal internasional bereputasi. Manuskrip 

artikel yang siap dipublikasi sebagai luaran penelitian payung ini tertera pada Tabel 

4.8 berikut ini. 

 

Tabel 4.8 Manuskrip artikel-artikel siap publikasi sebagai luaran penelitian  

No. Judul Manuskrip Artikel Penulis (Authors) 

1 Membangun Kompetensi TPACKing Mahasiswa 

Calon Guru Biologi melalui pelatihan dengan 

model TPACK-ICODPR 

N. Nurdiani, C. Cartono, M. 

Halimah, S. Rosamsi 

2 Implementasi Pembelajaran dengan Kerangka 

Kerja TPACK pada mata pelajaran Biologi di 

Sekolah Menengah Atas 

N. Nurdiani, C. Cartono, M. 

Halimah, S. Rosamsi 

3 Penerapan E-Learning Sebagai Komponen 

TPACK dalam Meningkatkan Kemampuan 

Berpikir Kritis Peserta Didik pada Materi 

Sistem Imun 

R. Nurapriliani, N. Nurdiani, 

C. Cartono, 

 

4 Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis 

Melalui Penerapan Blended Learning dalam 

Kerangka TPACK  pada Materi Sistem Imun 

S. Fatimah, N. Nurdiani, C. 

Cartono 

5 Perbandingan “E-Learning Dan Blended 

Learning Sebagai Komponen Kerangka TPACK  

dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir 

Kritis Peserta Didik pada Materi”Sistem Imun 

M. Madiles, N. Nurdiani, C. 

Cartono  

6 Peranan Multimedia Dalam Pembelajaran 

E-Learning Sebagai  Komponen TPACK untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis 

pada Materi Sistem Imun 

S. Rizikia, N. Nurdiani, C. 

Cartono 
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7 Meningkatkan Kemampuan Analisis Peserta 

Didik pada Materi Sistem Saraf melalui 

Pembelajaran Blended Learning berbasis 

TPACK 

L.Rosalina, N. Nurdiani, C. 

Cartono 

8 Perbandingan Articulate dan Power Point 

Interaktif sebagai Teknologi Penunjang TPACK 

untuk Meningkatkan Kemampuan Analisis 

Materi Sistem Saraf 

P. R. Dewi, N. Nurdiani, C. 

Cartono 

9 Pemanfaatan LMS Moodle Dalam Pembelajaran 

Berbasis TPACK Untuk Meningkatkan 

Kemampu-an Analisis  Peserta Didik Pada 

Materi Sistem Saraf 

T. Tauhida, N. Nurdiani, C. 

Cartono 

10 Penerapan Multimedia Interaktif Berbasis 

Articulate Dalam Pembelajaran Berorientasi 

TPACK Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Analisis Peserta Didik Pada Materi Sistem Saraf 

Y. Hikmatilah, N. Nurdiani, 

C. Cartono 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab-

bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelatihan dengan model TPACK-

ICODPR (TPACK Introduction, Comprehension, Observation, Design, Practice and 

Reflection) secara efektif dapat membangun kompetensi TPACKing mahasiswa calon 

guru biologi dengan indikator peningkatan pengetahuan mengenai Kerangka Kerja 

TPACK dengan kategori tinggi, terutama pada komponen-komponen TPACK yang 

melibatkan penggunaan teknologi, yaitu TCK, TPK, dan TPACK.  Kompetensi 

TPACKing dalam mengatasi persoalan pembelajaran terbangun dengan rata-rata skor 

80,26 dan termasuk ke dalam kategori baik. Skor rata-rata kompetensi TPACKing 

dalam merancang pembelajaran berbantukan teknologi informasi dalam kerangka 

TPACK sebesar 92,40 dengan kategori sangat baik. Setiap tahap dalam pelatihan 

TPACKing dengan model TPACK-ICODPR memberikan efek positif dan sangat baik 

terhadap kemampuan TPACKing peserta pelatihan. Skor rata-rata perolehan peserta 

pelatihan dalam menjawab pertanyaan yang menggambarkan efek tahapan pelatihan 

berkisar antara 84 sampai 95, dengan kategori rata-rata sangat baik. 

Implementasi kompetensi TPACKing hasil pelatihan dengan model TPACK-

ICODPR pada pembelajaran di sekolah, memberi dampak positif dan baik bagi 

peningkatan kemampuan berpikir kritis dan berpikir analitis peserta didik dalam 

membangun pengetahuan pokok materi Sistem Imun dan Sistem Saraf.  Penerapan 

metode Blended learning sebagai komponen kerangka kerja TPACK dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan berpikir analisis peserta didik lebih 

baik daripada penerapan metode E-learning. Peran Guru dalam pembelajaran 

synchronous sebagai fasilitator, mediator dan motivator masih sangat diperlukan 

peserta didik dalam proses belajarnya. Multimedia yang dikembangkan dalam 

mengubah representasi bahan ajar Sistem Imun masih dianggap kurang memadai 

dalam memberikan penjelasan materi, dan kurang menarik minat peserta didik. Tidak 

demikian halnya dengan multimedia interaktif (MMI) yang dikembangkan untuk 

mengubah representasi bahan ajar Sistem Saraf. MMI ini sangat memadai dalam 
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memberikan penjelasan materi, memberikan kemudahan pemahaman materi, serta 

sangat menarik minat peserta didik. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Dalam pembelajaran berbantukan teknologi informatika sangat dianjurkan 

untuk memperhatikan dan menerapkan konsep kerangka kerja TPACK yang 

sebenarnya secara utuh. 

2. Untuk membangun kompetensi TPACKing mahasiswa calon guru Biologi 

dapat diterapkan pelatihan dengan model  TPACK-ICODPR dengan penekanan 

pada tahap Introduction, Comprehention, Design, Practice. 

3. Dalam pengembangan multimedia sebagai representasi baru bahan ajar, 

selain segi kelengkapan dan kejelasan konten, perlu diperhatikan segi 

estetika dan daya tarik bagi peserta didik. 
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C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 

 

No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber* Jml (juta Rp) 

1 2015 

Implementasi Model Assesmen Otentik 

Dalam Menilai  Keterampilan Pemecahan 

Masalah Calon Guru Biologi Pada 

Kegiatan Praktek Lapang Terpadu (Hibah 

Bersaing, Tahun ke-2) 

DP2M Dikti 55 

2 2015 

Pengembangan Model Pelatihan Penulisan 

Karya Ilmiah Dalam Upaya Pembinaan 

Profesionalisme Guru Berkelanjutan 

(Hibah Bersaing, Tahun Ke-dua) 

DP2M Dikti 47.5 

3 2016 

Implementasi Model Assesmen Otentik 

Dalam Menilai  Keterampilan Pemecahan 

Masalah Calon Guru Biologi Pada 

Kegiatan Praktek Lapang Terpadu (Hibah 

Bersaing, Tahun ke-3) 

DP2M Dikti 55 

4 2016 

Evaluasi Kajian Lanjutan Implementasi 

Materi KIE Below The Line Dalam Upaya 

Peningkatan Kesertaan MKJPP 

BKKBN 

Provinsi 

Jawa Barat 

26 

5 2016 

Pengembangan Rumah Kupu-Kupu 

Sebagai Media Pembelajaran Untuk 

Meningkatkan Mutu Lulusan Calon Guru 

Biologi 

Hibah 

PEKERTI 

DIKTI 
75.000.000 

6 2017 

Pengembangan Rumah Kupu-Kupu 

Sebagai Media Pembelajaran Untuk 

Meningkatkan Mutu Lulusan Calon Guru 

Biologi 

Hibah 

PEKERTI 

DIKTI 
105.000.000 

7 
2016 – 

2018  

Kerangka Kerja TPACK (Technological 

Pedagogical And Content Knowledge) 

dalam Meningkatkan Kemampuan 

Penalaran dan Penguasaan Konsep 

Embriologi Mahasiswa Calon Guru 

Biologi 

Pribadi  

 

 

D. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

No. 
Nama pertemuan 

Ilmiah/seminar 
Judul artikel ilmiah 

Waktu dan  

tempat 

1 
ASEAN COMPARATIVE 

EDUCATION RESEARCH 
 

The Faculty of 

Graduate Studies, 
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NETWORK (ACER-N), Faculty of 

Graduate Studies Universitas 

Pasundan 

Universitas 

Pasundan, Bandung, 

January 20 – 21, 

2015 

2 

International Seminar on Special 

Education for Southeast Asia 

Region, 5
th

 Series 2015 (UKM 

Malaysia – UPI – UNESA – 

SEAMEO SEN) 

Participatory Learning 

Approach in Life Skill 

Training to Establish 

Independence of 

Exceptional Students 

Faculty of 

Education, State 

University of 

Surabaya, Indonesia, 

January 29
th

, 2015 

3 
Pelatihan Swasunting: Penulisan 

Karya Ilmiah 

Kemudahan Penulisan 

Karya Ilmiah menggunakan 

program Mendeley 

Telkom University, 

Bandung, 31 Maret 

2015 

4 

The 2
nd

 International Conference 

on Research, Implementation and 

Education of Mathematics and 

Science 2015 (2
nd

 ICRIEMS) 

The development of 

authentic assessment model 

for assessing problem-

solving skill in field practice 

activities of preservice 

biology teacher 

Faculty of 

Mathematics and 

Science, Yogyakarta 

State University, 

Yogyakarta, May17 

– 19, 2015 

5 

The 2
nd 

Sriwijaya University 

Learning and Education 

International Conerence (SULE-

IC) 2016 

Users’ Responses of The 

Authentic Assessment 

Instrument Developed to 

Assess Problem-Solving 

Skills of Prospective 

Biology Teachers in Field 

Practice Activities 
 

Faculty of Teacher 

Training and 

Education, Sriwijaya 

University, October 

8, 2016 

6 

the International Conference on 

Mathematics and Science 

Education (ICMScE) 2018. 

School of Postgraduate Studies, 

UPI 

Preparing 21st-century 

teacher candidates through 

embryology learning with 

technological pedagogical 

and content knowledge 

(TPACK) framework 
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May 5
th
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7 

The International Conference on 

Biology and Applied Science 
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as the TPACK 
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biology teachers 
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Sumber* Jml (juta Rp) 
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domestikus) Secara Intensif di Kecamatan 

Cimalaka, Sumedang 

FKIP Unpas 2 

2 2010 Bimbingan Kuliah Praktik Bermasyarakat 

Mahasiswa FKIP Unpas di Kabupaten 

Sumedang  

FKIP Unpas  
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2015 The development 

of authentic 

assessment model 
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skill in field 

practice activities 

of preservice 

biology teacher. 

Proceeding of 

The 2
nd

 

International 

Conference on 

Research, 

Implementation 

and Education of 

Mathematics and 

Science 2015 (2
nd
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Faculty of 

Mathematics and 

Science, 

Yogyakarta State 

University, 

Yogyakarta, 

May17 – 19, 

2015 

P: B-11 – B-

19 

  

Yusuf Ibrahim, 

Cartono, Cita 

Tresnawati, dan 

Nia Nurdiani 

2015 Implementation of 

Authentic 

Assessment Model 

in Assessing 

Biology Teacher 

Proceeding  

International 

Seminar on 

Mathematics, 

Science, and 

p: 578-584   

3 2010 Pendidikan dan Latihan Profesionalisme 

Guru 
FKIP Unpas  

4 2011 Pendidikan dan Latihan Profesionalisme 

Guru 
FKIP Unpas  

5 2012 Pendidikan dan Latihan Profesionalisme 

Guru 
FKIP Unpas  

6 2013 Pendidikan dan Latihan Profesionalisme 

Guru 
FKIP Unpas  

7 2013 Bimbingan Kuliah Praktik Bermasyarakat 

Mahasiswa FKIP Unpas di Kabupaten 

Purwakarta 

FKIP Unpas  

8 2015 Bimbingan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa 

FKIP Unpas di Kabupaten Cuamis 
FKIP Unpas  

9 2015 Penyuluhan Pendidikan Karakter Bagi 

Anak Usia Dini, di Kecamatan Kawali, 

Kabupaten Ciamis 

FKIP Unpas  
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Candidates’ 

Problem Solving 

Skills on Field 

Trip Activities. 

Computer 

Science 

Education 

(MSCEIS) 2015, 

Faculty of 

Mathematics and 

Science 

Education, 

Universitas 

Pendidikan 

Indonesia, 

October 17th, 

2015.    

Mimi Halimah, 

Yayan Sanjaya, 

Nia Nurdiani, 

Cita Tresnawati 

2016 Life Table and 

Life Cycle of 

Graviumevemon 

(Lepidoptera: 

Papillionidae) on 

Soursop (Annona 

muricata L.). 

Proceeding of 

The 2nd 

Sriwijaya 

University 

Learning and 

Education 

International 

Conerence 

(SULE-IC) 2016. 

Faculty of 

Teacher Training 

and Education, 

Sriwijaya 

University, 

October 8, 2016 

P: 719-730 

 

  

Yusuf Ibrahim, 

Cartono, Cita 

Tresnawati, dan 

Nia Nurdiani 

2016 Users’ Responses 

of The Authentic 

Assessment 

Instrument 

Developed to 

Assess Problem-

Solving Skills of 

Prospective 

Biology Teachers 

in Field Practice 

Activities 

Proceeding of 

The 2
nd 

Sriwijaya 

University 

Learning and 

Education 

International 

Conerence 

(SULE-IC) 2016. 

Faculty of 

Teacher Training 

and Education, 

Sriwijaya 

University, 

October 8, 2016.   

P: 1343-1355   

N.Nurdiani, 

N.Y.Rustaman. 

W. Setiawan. 

D. Priyandoko 

2019 Preparing 21st-

century teacher 

candidates through 

embryology 

learning with 

technological 

pedagogical and 

content knowledge 

(TPACK) 

framework. 

IOP Conf. Series: 

Journal of 

Physics: Conf. 

Series 1157 

(2019) 022113. 

doi:10.1088/1742

-

6596/1157/2/022

113 

 

 Terindeks 

Scopus 

doi:10.108

8/1742-

6596/1157/

2/022113 

M. Halimah, Y. 

Sanjaya, 

C.Tresnawati, 

2019 Use of butterfly 

house as learning 

media to improve 

IOP Conf. Series: 

Journal of 

Physics: Conf. 

 Terindeks 

Scopus 

doi:10.108

8/1742-

6596/1157/
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N. Nurdiani creative thinking 

skills of pre-

service biology 

teachers. 

Series 1157 

(2019) 022072. 

doi:10.1088/1742

-

6596/1157/2/022

072 

2/022072 

N.Nurdiani, 

N.Y.Rustaman. 

W. Setiawan. 

D. Priyandoko 

2019 Reasoning Pattern 

and Mode of 

Prospective 

Biology Taechers 

on Embryology 

Learning with 

TPACK 

Framework. 

 

Jurnal Pendidikan 

Biologi 

Indonesia. Vol. 5, 

No. 1 (2019). 

P: 93 - 100 Sinta 2 http://ejour

nal.umm.a

c.id/index.

php/jpbi 

N.Nurdiani, 

N.Y.Rustaman. 

W. Setiawan. 

D. Priyandoko 

2019 The IM and LMS 

moodle as the 

TPACK 

components in 

improving 

embryology 

concepts mastery 

of prospective 

biology teachers 

AIP Conference 

Proceedings 

2120, 060012 

(2019); 

https://doi.org/10.

1063/1.5115712 

Published Online: 

03 July 2019 

P : 060012-1 - 

: 060012-6 

Terindeks 

Scopus 

https://doi.

org/10.106

3/1.511571

2 

 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-

sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam pengajuan Hibah Unpas Bandung. 

 

 

   Bandung, 30 Mei 2020 

  

 

 

  

 

       Dr. drh. NIA NURDIANI, M.Si. 

         NIPY: 15110344 
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BIODATA  

Anggota Tim Peneliti 

 
A. Identitas Diri 

 

1 Nama Lengkap (dengan gelar)  Dr. CARTONO, S.Pd. M.Pd., M.T. 

2 Jenis Kelamin Laki-laki 

3 Jabatan Fungsional Lektor Kepala 

4 NIP/NIK/Identitas lainnya NIPYPT Pasundan 151 101 03 

5 NIDN  

6  Tempat dan Tanggal Lahir Majenang, 7 Juli 1968 

7 E-mail Abitono68@yahoo.com  

8 Nomor Telepon/HP 081322331506 

9  Alamat Kantor Jl. Tamansari 6 – 8, Bandung 

10 Nomor Telepon/Faks Kantor 22 05317 / 022 4263982 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan 

Tinggi 

Universitas 

Pasundan Bandung 

Institut Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Bandung 
Universitas 

Pendidikan 

Indonesia, 

Bandung 
Bidang Ilmu Pendidikan Biologi Pendidikan IPA Pendidikan 

IPA 

Tahun Masuk – Lulus 1990 – 1995 1998 – 2000 2005 - 2011 

Judul 

Skripsi/Tesis/Disertasi 

   

Nama 

Pembimbing/Promotor 

   

 

 

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 

 

No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber* Jml (juta Rp) 

1 2014 

Upaya Peningkatan Kualitas Lulusan 

Pendidikan Calon Guru Biologi Melalui 

Pengembangan Model Asesmen Otentik 

Yang Menilai Keterampilan Pemecahan 

DP2M Dikti 50 

mailto:Abitono68@yahoo.com
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Masalah Dalam Kegiatan Praktek Lapang 

Terpadu (Hibah Bersaing, Tahun 

Pertama) 

 

 

 

D. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

No. 
Nama pertemuan 

Ilmiah/seminar 
Judul artikel ilmiah 

Waktu dan  

tempat 

1 

The 2
nd

 International Conference 

on Research, Implementation and 

Education of Mathematics and 

Science 2015 (2
nd

 ICRIEMS) 

The development of 

authentic assessment model 

for assessing problem-

solving skill in field practice 

activities of preservice 

biology teacher 

Faculty of 

Mathematics and 

Science, Yogyakarta 

State University, 

Yogyakarta, May17 

– 19, 2015 

 

 

E. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 

 

 

 

F. P

ublik

asi 

Artik

el 

Ilmia

h 

Dala

m 

Jurna

l 

dalam 

5 

Tahu

n 

Terak

hir 

No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal 
Volume/ 

Nomor/Tahun 

1 
Pengembangan Model Asesmen 

Otentik Guna Menilai Keterampilan 

Jurnal Pengajaran 

MIPA 

(Dalam proses 

evaluasi Mitra Bestari) 

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 
Pendanaan 

Sumber* Jml (juta Rp) 

1 2010 Bududaya Ayam Kampung (Gallus 

domestikus) Secara Intensif di Kecamatan 

Cimalaka, Sumedang 

FKIP Unpas 2 

2 2010 Bimbingan Kuliah Praktik Bermasyarakat 

Mahasiswa FKIP Unpas di Kabupaten 

Sumedang  

FKIP Unpas  

3 2010 Pendidikan dan Latihan Profesionalisme 

Guru 
FKIP Unpas  

4 2011 Pendidikan dan Latihan Profesionalisme 

Guru 
FKIP Unpas  

5 2012 Pendidikan dan Latihan Profesionalisme 

Guru 
FKIP Unpas  

6 2013 Pendidikan dan Latihan Profesionalisme 

Guru 
FKIP Unpas  

7 2013 Bimbingan Kuliah Praktik Bermasyarakat 

Mahasiswa FKIP Unpas di Kabupaten 

Purwakarta 

FKIP Unpas  

8 2015 Bimbingan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa 

FKIP Unpas di Kabupaten Cuamis 
FKIP Unpas  

9 2015 Penyuluhan Pendidikan Karakter Bagi 

Anak Usia Dini, di Kecamatan Kawali, 

Kabupaten Ciamis 

FKIP Unpas  
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Pemecahan Masalah Dalam Kegiatan 

Praktek Lapang Calon Guru Biologi 

2    

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-

sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam Laporan Penelitian Hibah Bersaing DP2M Dikti. 

 

 

   Bandung, 29 Juni  2020 

  

 

 

 

    Dr. CARTONO, S.Pd. M.Pd., M.T. 

         NIPY: 15110103 
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BIODATA 
A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap (dengan gelar) Mimi Halimah., S.Pd., M.Si. 

2 Jenis Kelamin Perempuan 

3 Jabatan Fungsional Asisten Ahli 

4 NIP/NIK/Identitas lainnya 15110533 

5 NIDN  0406107801 

6  Tempat dan Tanggal Lahir Cianjur/06  Oktober 1978 

7 E-mail Mimi_iding@yahoo.com 

8 Nomor Telepon/HP 08122348563 

9  Alamat Kantor Jl. Taman Sari no. 6-8 Bandung 

10 Nomor Telepon/Faks Kantor 0224205317 

11 Lulusan yang Telah Dihasilkan - 

12 Mata Kuliah yang Diampu 

1. Bioteknologi 

2. Mikrobiologi 

3. Genetika 

4. Pengetahuan Lingkungan 

5. Seminar Pendidikan Biologi 

6. Praktikum Mikrobiologi 

7. Praktikum Genetika 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan Tinggi Universitas 

Pasundan 

Bandung 

Institut 

Teknologi 

Bandung (ITB) 

 

Bidang Ilmu Pendidikan 

Biologi 

Bioteknologi  

Tahun Masuk – Lulus Sept ember 

1998- Januari 

2003 

Agustus 2006-

Maret 2009 
 

Judul Skripsi/Tesis/Disertasi Efektivitas 

Racun Laba-

laba Niphella sp 

terhadap larva 

Instar III 

Helicoverpa 

armigera 

Hubner 

Optimasi 

Medium 

Pertumbuhan 

Schizophyllum 

Commune  

Untuk    

Meningkatkan 

Kadar Beta-

Glukan Dengan 

Fermentasi 
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Bawah 

Permukaan 

Nama Pembimbing/Promotor Drs. Otang 

hidayat., M.Pd 

Drs. Ahmad 

Mulyadi., M.Pd 

Dr. Pingkan 

Aditiawati 
 

 

 

 

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 

No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber* Jml (juta Rp) 
1 

 

2010 Pengembangan Model Praktikum 

Fisiologi Hewan Dengan Metode Mini-

Riset Sebagai Aktivitas Sains 

Terintegrasi Untuk Meningkatan 

Pemahaman Konsep Dan Keterampilan 

Proses Sains Mahasiswa 

LEMLIT 

UNPAS 

2.000.000 

2 2011 Hubungan Antara Pengetahuan 

Mikrobiologi dengan Karakter Hidup 

Sehat 

LEMLIT 

UNPAS 

2.000.000 

3 

 

2012 Peningkatan dan Pembinaan 

Kepropfesionalan Guru Bersertifikat 

Pendidik Melalui Lesson Study pada 

satuan Pendidikan Dasar Yayasan 

Pendidikan Pasundan di Kota Cimahi 

Hibah 

Bersaing 

DIKTI 

40.000.000 

4 

 

2013 Peningkatan dan Pembinaan 

Kepropfesionalan Guru Bersertifikat 

Pendidik Melalui Lesson Study pada 

satuan Pendidikan Dasar Yayasan 

Pendidikan Pasundan di Kota Cimahi 

(Lanjutan  tahun ke 2) 

Hibah 

Bersaing 

DIKTI 

45.000.000 

5 

 

2013 Perbandingan Teknologi LEISA dan 

Konvensional terhadap Penurunan 

Organisme Penggangu Tanaman (OPT) 

pada Tanaman Cabai Merah (Capsicum 

anuum) 

 

KKP3N 

Hibah 

Penelitian 

Litbang 

Pertanian 

110.510.000 

6 2013 Potensi Asi Dalam Menghambat 

Pertumbuhan Bakteri Penyebab Diare 

Sebagai Pemicu Tingginya Angka 

Kematian Bayi  Di Provinsi Jawa Barat 

BAPEDA 

JAWA 

BARAT 

49.000.000 

7 2014 Peningkatan dan Pembinaan 

Kepropfesionalan Guru Bersertifikat 

Pendidik Melalui Lesson Study pada 

Hibah 

Bersaing 

DIKTI 

50.000.000 
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satuan Pendidikan Dasar Yayasan 

Pendidikan Pasundan di Kota Cimahi 

(Lanjutan  tahun ke 3) 

8 2014 Pengembangan Model Pelatihan 

Penulisan Karya Ilmiah Dalam Upaya 

Pembinaan Profesionalisme Guru 

Berkelanjutan (tahun 1) 

 

Hibah 

Bersaing 

DIKTI 

50.000.000 

9 2014 Hubungan Pengetahuan Tentang diare 

pada bayi dengan prilaku menyusui ASI 

eksklusif di Jawa Barat 

LEMLIT 

UNPAS 

2.000.000 

10 2015 Pengembangan Model Pelatihan 

Penulisan Karya Ilmiah Dalam Upaya 

Pembinaan Profesionalisme Guru 

Berkelanjutan (tahun 2) 

 

Hibah 

Bersaing 

DIKTI 

50.000.000 

11 2015 Pendekatan partisipatif siswa 

berkebutuhan khusus di SLB negri 

Cicendo Bandung untuk meningkatkan 

kemandirian 

Hibah 

Internal 

Universitas 

Pasundan 

13.000.000 

12 2016 Pengembangan Rumah Kupu-Kupu 

Sebagai Media Pembelajaran Untuk 

Meningkatkan Mutu Lulusan Calon 

Guru Biologi 

Hibah 

PEKERTI 

DIKTI 

75.000.000 

13 2017 Pengembangan Rumah Kupu-Kupu 

Sebagai Media Pembelajaran Untuk 

Meningkatkan Mutu Lulusan Calon 

Guru Biologi 

Hibah 

PEKERTI 

DIKTI 

105.000.000 

14 2017 Sudahkah Masyarakat Kita Melek Tes 

Dna? Sebuah Studi Menggunakan 

Metode Demonstrasi Sederhana 

Hibah Dana 

Kepakaran 

Fakultas 

5.000.000 

*Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber  lainnya. 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 
Pendanaan 

Sumber* Jml (juta Rp) 

1 2006 Sosialisasi Cara Pembuatan Bioplastik 

sebagai Media Pembelajaran Biologi 

pada Guru-Guru SMP dan SMA YPI 

Bandung. Pengabdian Masyarakat tahun 

LEMLIT 

UNPAS 
2.000.000 

2. 2011 Implementasi Go Green Melalui 

Pelatihan Pengelolaan Sampah 

menggunakan Biopori di desa 

Kertamukti kecamatan Haurwangi 

Kabupaten Cianjur 

LEMLIT 

UNPAS 
2.000.000 

3. 2012 Pelatihan Budidaya Anggrek di desa 

Sadalaherang kecamatan sagalaherang 
LEMLIT 

UNPAS 
2.000.000 
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Kabupaten Subang 

4. 2013 Pelatihan Pembuatan Produk 

Bioteknologi Konvensional (Youghurt, 

Nata De coco, VCO) di desa Pawenang 

kecamatan Bojong Purwakarta 

LEMLIT 

UNPAS 
2.000.000 

5 2016 Pelatihan budi daya anggrek kepada 

Ibu-Ibu Pkk Di  Rt.03 Rw 05 Sukawana 

Pasteur Bandung 

 

LEMLIT 

UNPAS 
3.000.000 

6 2016 Pelatihan pembuatan Nata de aloe 

kepada Ibu-Ibu Pkk Di  Rt.03 Rw 05 

Sukawana Pasteur Bandung 

LEMLIT 

UNPAS 
3.000.000 

7 2017 Sosialisasi Pemanfaatan Waduk Cirata 

Sebagai Sumber Belajar Menggunakan 

Pendekatan Stm (Sains Teknologi 

Masyarakat) Bagi Guru-Guru Di  Di 

Sman I Maniis Kabupaten Purwakarta 

LEMLIT 

UNPAS 
3.000.000 

*Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI maupun 

dari sumber  lainnya. 

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal 
Volume/ 

Nomor/Tahun 

1 

Isyarat Sentuhan Antena Semut 

Dolichiderus terhadap ephid  

embun madu 

Biosfera Volume  Nomor 

2010 

2 

Identifikasi dan karakterisasi jamur 

Entomopathogen yang Berasosiasi 

dengan Spodoptera litura 

Bionatura Volume  Nomor 

2011 

3 

Optimasi jenis sumber karbon pada 

medium pertumbuhan 

Schizophylum commune untuk 

meningkatkan kadar beta glukan 

dengan fermentasi bawah 

permukaan 

Biosfer Volume 3, Nomor 2 

tahun 2011 

4 

Uji Toksisitas Ekstrak Akar Tuba 

(Deris eliptica Benth) Terhadap 

Mortalitas Larva Aedes aegypty 

Linn 

Biosfer Volume 4,  Nomor 

1 tahun 2012 

5 

The efect of Cymbopogan nardus 

Line Rendle on Rice Storage Pest 

Sitophilus oryzae Linn 

(Coleoptera: Cuculionidae) 

Proceeding of 

ICSAFS 

(International 

Conference on 

Sustainable 

agriculture and 

Food security: 

Challanges and 

Universitas 

Padjajaran 

Indonesia  2012 
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Oppotunities 

6 

Hubungan Antara Pengetahuan 

Mikrobiologi dengan Karakter 

Hidup Sehat 

Jurnal Pengajaran 

Mipa 

Volume 18 , Nomor 

1 tahun 2013 

7 

Peningkatan dan Pembinaan 

Kepropfesionalan Guru 

Bersertifikat Pendidik Melalui 

Lesson Study pada satuan 

Pendidikan Dasar Yayasan 

Pendidikan Pasundan di Kota 

Cimahi 

Jurnal Pengajaran 

Mipa 

Volume 18 , Nomor 

1 tahun 2013 

8 

Pengembangan Model Pelatihan 

Penulisan Karya ilmiah Dalam 

Upaya Pembinaan Profesionalisme 

Guru Berkelanjutan “;  

Prosiding 

Presentasi Hasil 

Penelitian Hibah 

Program 

Desentralisasi, 

Sentralisasi dan 

Hibah Internal 

Unpas tahun 2014 

23 Desember 2014; 

Lemlit Unpas 

Press.” 

9 

The influence of the three species 

of citrus on the length of the life 

cycle of Papilio memnon 

(Lepidoptera: Papilionidae) 

Journal 

Entomological 

Research 

© J. ent. 

Res.,volume 40 

nomor 2 : 139-143 

(2016) 

10 

LIFE TABLE, AND LIFE CYCLE 

Graphium evemon 

(LEPIDOPTERA : 

PAPILIONIDAE) on SOURSOP 

(Annona muricata L.)  

“Proceeding ;2016 ; 

SULE-IC ; 

Universitas 

Sriwijaya ; 

Palembang 

“Proceeding ;2016 ; 

SULE-IC ; 

Universitas 

Sriwijaya ; 

Palembang 

 

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

No. 
Nama Pertemuan Ilmiah/ 

Seminar 
Judul Artikel Ilmiah 

Waktu dan 

Tempat 

1 International Seminar On 

Special Education For 

Southeast Asia Region 5 

Th Series 2015 

Pendekatan partisipatif siswa 

berkebutuhan khusus di slb 

negri cicendo bandung untuk 

meningkatkan kemandirian 

Unesa Surabaya 

29 januari 2015 

2 As Presenter in the 

Internasional seminar on 

Mathematics, Science, and 

Computer Science 

Education 

The Effectiveness of Academic 

Writing Training for Teachers 

as an Improvement for 

Teachers’ Professional 

Competence 

UPI Bandung, 17 

Oktober 2015 

3 Sebagai Speaker in the 

ACER-N Meeting and 

Seminar of Cultural 

Comunication Through 

Education ar The Faculty 

- UNPAS 

Bandung, 20-21 

january 2015 

https://id.wikipedia.org/wiki/L.


 
 

 

72 
 

 

pf Graduate Sudies, 

Universitas Pasundan 

Bandung 

4 As Presenter in the 1
st
 

International Conference 

on Interdiciplinary Studies 

for Cultural Heritage 

(ISCH-2015) 

- UNPAS 

Bandung, 12-13 

Mei 2015 

5 As Participant in a 

Rountable Discussion 

Entitled Bilateral 

Conference on Best 

Practices, Outcomes Based 

Education and Campus 

Student Governance 

- UNPAS 

Bandung, 30 

Maret 2015 

8 As Participant in 

International Research 

Conference  

- UNPAS 

Bandung ,3 

September 2014 

9 As Presenter in the 2 
nd

 

Sriwijaya University 

Learning and Education 

International Conference 

(SULE-IC) 2016 

LIFE TABLE, AND LIFE 

CYCLE Graphium evemon 

(LEPIDOPTERA : 

PAPILIONIDAE) on 

SOURSOP (Annona muricata 

L.) “Proceeding ;2016 ; SULE-

IC ; Universitas Sriwijaya ; 

Palembang 

 

UNSRI 

Palembang ,8 

Oktober 2016 

  

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

1 Pengantar Mikrobiologi 2008 87 Prodi Biologi 

FKIP UNPAS 

Bandung 

2 Penuntun Praktikum Mikrobiologi 2009 78 Prodi Biologi 

FKIP UNPAS 

Bandung 

3 Pengantar Bioteknologi 2010 77 Prodi Biologi 

FKIP UNPAS 

Bandung 

4 Panduan Pelatihan Penulisan 

Karya Ilmiah “  Buku ; No 

pencatatan HAKI 077837;  28 

Desember 2015.” 

2015 15 Lemlit UNPAS 

Press 

5 Panduan Implementasi Lesson 2016 20 Lemlit UNPAS 

https://id.wikipedia.org/wiki/L.
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Study Dalam Pembinaan dan 

Peningkatan Keprofesionalan 

Guru “ Buku; No Pencatatan 

HAKI 082619;8 Agustus 2016” 

Press 

 

H. Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir 

No. Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

1 Panduan Pelatihan Penulisan 

Karya Ilmiah “  Buku ; No 

pencatatan HAKI 077837;  28 

Desember 2015.” 

2015 Buku HAKI 077837 

2 Panduan Implementasi Lesson 

Study Dalam Pembinaan dan 

Peningkatan Keprofesionalan 

Guru “ Buku; No Pencatatan 

HAKI 082619;8 Agustus 2016” 

2016 Buku HAKI 082619 

 

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 

tahun terakhir 

No Judul terakhir/jenis Rekayasa sosial 

lainnya yang telah diterapkan 

Tahun Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

     

     

     

     

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, asosiasi atau institusi) 

No  Jenis Penghargaan  Institusi Pemberi 

Penghargaan 

Tahun  

1 Sebagai peserta terbaik prajabatan dan Diklat 

Applied Aproach (AA) Di Lingkungan UNPAS 

Paguyuban Pasundan  14 April 

2016 

    

    

    

 

K.  Kegiatan  dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/ pagelaran/ 

pameran/peragaan /Kegiatan akademik lain yang pernah diikuti dalam 5 Tahun 

Terakhir 

No. 

Nama 

Pertemuan 

Ilmiah/ Seminar 

 

Tema 
Peran 

serta 

 

Tempat  Tahun 

1 Seminar Nasional 

Biologi 

Peran Iptek Bidang 

Biologi Dalam 

Melestarikan Kearifan 

Peserta Jurusan 

Biologi 

FMIPA 

2010 
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Masyarakat  Untuk 

Mendukung 

Pemanfaatan Sumber 

daya alam yang 

berkelanjutan 

UNPAD 

2 Pengawasan 

Penyelenggaraan 

ujian Nasional 

- Pengawas 

dan 

pemantau 

UN SMP 

SMA  

Propinsi Jawa 

Barat 

2010 

3 Pengawasan 

Penyelenggaraan 

ujian Nasional 

- Pengawas 

dan 

pemantau 

UN SMP 

SMA  

Propinsi Jawa 

Barat 

2011 

4. Pengawasan 

Penyelenggaraan 

ujian Nasional 

- Pengawas 

dan 

pemantau 

UN SMP 

SMA  

Propinsi Jawa 

Barat 

2012 

5 Pengawasan 

Penyelenggaraan 

ujian Nasional 

- Pengawas 

dan 

pemantau 

UN SMP 

SMA  

Propinsi Jawa 

Barat 

2013 

6 Pelatihan Hypno 

Teaching dan 

Hypno Parenting 

Mendidik anak dengan 

hati, melalui Hypno 

Teaching dan Hypno 

Parenting 

(mensinergiskan pola 

didik di rumah dan di 

sekolah) 

Peserta 

 

Taman 

Kanak-Kanak 

Islam Al- 

Hasan 

2010 

7 Cultural Night A Centenial Cultiral 

Show 

Peserta International 

Student 

Association 

(ISA) 

University of 

the Philipines 

Los Banos 

2010 

8 Cultural Night Colours of Culture: ISA 

Cultural Night 2010 

Peserta International 

Student 

Association 

(ISA) 

University of 

the Philipines 

Los Banos 

2011 
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9 Pelatihan 

Pengelolaan 

Laboratorium 

Biologi 

- Peserta Jurusan 

Pendidikan 

Biologi 

FPMIPA UPI 

2011 

10 Seminar 

Penelitian 

Tindakan Kelas 

- Pemateri Ikatan Guru 

Raudathul 

Athfal 

(IGRA) 

Kabupaten 

Cianjur) 

2012 

11 Workshop 

Bioteknologi 

Pembuatan etanol Pemateri HIMA 

Biologi FKIP 

UNPAS 

2012 

13 Penataran 

Lokakarya 

Nasional 

Pengelolaan dan 

Penyuntingan 

Jurnal Ilmiah 

- Peserta Universitas 

Negri Malang 

2013 

14 Workshop 

Alpikasi 

Komputer 

- Peserta UPT 

Laboratorium 

FKIP 

UNPAS 

2013 

15 Pelatihan 

pedagogi 

SMP/MTS Untuk 

dosen LPTK 

- Peserta USAID 

Prioritas 

2013 

16 Workshop 

Bioteknologi 

dalam acara 

Festival Biologi 

2014 

Pembuatan Youghurt 

Dari Kulit Pisang 

Pemateri HIMA 

Biologi FKIP 

UNPAS 

2014 

17. Pelatihan 

Implementasi 

Kurikulum  

Pengembangan 

Pembelajaran yang 

mendidik melalui 

implementasi pendekatan 

scientific 

Peserta Prodi Biologi 

FKIP 

UNPAS 

Januari 

2014 

18 Lokakarya 

Implementasi 

Kurikulum bagi 

mahasiswa Prodi 

Biologi 

Pengembangan 

Pembelajaran yang 

mendidik melalui 

implementasi pendekatan 

scientific 

instruktur Prodi Biologi 

FKIP 

UNPAS 

Pebruari 

2014 

19 Pelatihan 

pedagogi 

SMP/MTS Untuk 

dosen LPTK 

Praktik yang baik dalam 

pembelajaran di 

SMP/MTs untuk dosen 

pedagogi Lembaga 

Peserta USAID 

Prioritas Jawa 

Barat 

12-16 

Februari 

2015 
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Pendidikan Tenaga 

Kependidikan 

20 Pelatihan 

pedagogi 

SMP/MTS Untuk 

dosen LPTK 

Training Pedagogy 

Lecturer Teacher 

Training Curricula And 

Materials 

Peserta USAID 

Prioritas Jawa 

Barat 

23-25 

April 

2015 

21 Pelatihan 

Prajabatan dan 

Diklat Applied 

Aproach (AA) Di 

Lingkungan 

Paguyuban 

Pasundan 

- Peserta Paguyuban 

Pasundan 

7-14 Mei 

2016 

  

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-

sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam pengajuan Hibah Bersaing 

 

Bandung , Maret 2017 

Pengusul,  

 

 
 

Mimi Halimah., S.Pd., M.Si 

NIPY : 15110533 
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LAMPIRAN 2: 
 

Instrumen-instrumen Penelitian 
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Instrumen I  
Penelitian ‘Membangun Pengetahuan TPACKing Mahasiswa Calon Guru Biologi Melalui Pelatihan 

dengan Model TPACK-ICODPR (TPACK Introduction, Comprehension, Observation, Design, 
Practice and Reflection)’ 

 

Survei Pengetahuan Calon Guru Tentang kerangka TPACK 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

No. Pernyataan STS TS S SS 

I Pengetahuan Konten (Content Knowledge / CK) 
1 Saya memiliki pengetahuan yang cukup tentang biologi.     
2 Saya dapat menggunakan cara berpikir ilmiah.     
3 Saya memiliki berbagai cara dan strategi untuk mengembangkan 

pemahaman saya tentang Biologi. 
    

Jumlah     
II Pengetahuan Pedagogis (Pedagogical Knowledge / PK) 

1 Saya tahu cara menilai kinerja peserta didik di ruang kelas.     
2 Saya dapat mengadaptasi pengajaran saya berdasarkan apa yang 

saat ini dipahami atau tidak dipahami peserta didik. 
    

3 Saya dapat menyesuaikan gaya mengajar saya dengan peserta 
didik yang berbeda. 

    

4 Saya dapat menilai pembelajaran peserta didik dalam berbagai 
cara. 

    

5 Saya dapat menggunakan berbagai pendekatan pengajaran di 
ruang kelas. 

    

6 Saya akrab dengan pemahaman dan kesalahpahaman 
(miskonsepsi) peserta didik pada umumnya. 

    

7 Saya tahu cara mengatur dan mengelola manajemen kelas.     
Jumlah     

III Pengetahuan Konten Pedagogis (Pedagogical Content Knowledge / PCK) 
1 Saya dapat mengidentifikasi ide-ide besar dalam konten materi 

subjek yang akan dibelajarkan 
    

2 Saya dapat mertimbangkan pemilihan konsep-konsep tertentu dari 
suatu materi pokok yang akan dibelajarkan 

    

3 Saya memiliki pengetahuan dalam menentukan kedalaman dan 
luasnya suatu materi pokok 

    

4 Saya dapat mengidentifikasi pengetahuan awal siswa dan kesulitan 
dalam pembelajaran 

    

5 Saya dapat memilih strategi belajar mengajar yang efektif untuk     

Petunjuk I: 

1. Bacalah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan teliti. 

2. Berilah tanda check (√) pada salah satu kolom tanggapan atas pernyataan-pernyataan 

tersebut yang paling sesuai dengan pendapat anda. 

3. Jawaban yang diberikan dengan jujur sangat diharapkan. 

        Keterangan: 
SS  = Sangat Setuju       TS    = Tidak Setuju 
S    = Setuju        STS  = Sangat Tidak Setuju 
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No. Pernyataan STS TS S SS 

membelajarkan peserta didik pada pokok materi tertentu 
6 Saya dapat memilih pendekatan pengajaran yang efektif untuk 

membimbing pemikiran dan pembelajaran peserta didik  
    

7 Saya memiliki pengetahuan dalam hal menilai pembelajaran 
peserta didik 

    

Jumlah     
IV Pengetahuan Teknologi (Technology Knowledge / TK) 

1 Saya tahu bagaimana menyelesaikan masalah teknis saya sendiri.     
2 Saya bisa belajar teknologi dengan mudah.     
3 Saya mengikuti perkembangan teknologi baru yang penting.     
4 Saya sering bermain-main dengan teknologi.     
5 Saya tahu banyak tentang berbagai teknologi.      
6 Saya memiliki keterampilan teknis yang saya butuhkan untuk 

menggunakan teknologi. 
    

7 Saya memiliki peluang yang cukup untuk bekerja dengan teknologi 
yang berbeda. 

    

Jumlah     
V Pengetahuan Teknologis Konten (Technological Content Knowledge = TCK) 
1 Saya dapat memilih teknologi yang dapat digunakan untuk 

mengubah representasi konten materi pokok yang sulit 
dibelajarkan menjadi lebih mudah dibelajarkan dan dipahami 

    

Jumlah     
VI Pengetahuan Teknologis Pedagogis (Technological Pedagogical Knowledge = TPK) 

1 Saya dapat memilih teknologi yang meningkatkan pendekatan 
pengajaran untuk pelajaran 

    

2 Saya dapat memilih teknologi yang meningkatkan pembelajaran 
siswa untuk sebuah pelajaran 

    

3 Program pembelajaran yang digunakan dosen saya membuat saya 
berpikir lebih dalam tentang bagaimana teknologi dapat 
memengaruhi pendekatan pengajaran yang saya gunakan di kelas 
saya. 

    

4 Saya berpikir secara kritis tentang bagaimana menggunakan 
teknologi di kelas saya. 

    

5 Saya dapat mengadaptasi penggunaan teknologi yang saya pelajari 
untuk berbagai kegiatan pengajaran. 

    

Jumlah     
VII Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) 

1 Saya bisa melaksanakan pembelajaran yang menggabungkan 
biologi, teknologi, dan pendekatan pengajaran dengan tepat. 

    

2 Saya dapat memilih teknologi untuk digunakan di ruang kelas saya 
yang dapat meningkatkan apa yang saya ajarkan, bagaimana saya 
mengajar, dan apa yang dipelajari peserta didik. 

    

3 Saya dapat menggunakan strategi yang menggabungkan konten, 
teknologi, dan pendekatan pembelajaran di kelas saya. 

    

4 Saya dapat membantu orang lain untuk mengoordinasikan 
penggunaan konten, teknologi, dan pendekatan pembelajaran di 
sekolah dan /atau di daerah saya. 

    

5 Saya dapat memilih teknologi yang meningkatkan konten untuk 
pembelajaran 
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No. Pernyataan STS TS S SS 

Jumlah     
 

Panduan Penilaian: 
   

1) Setiap opsi jawaban diskor (STS = 1, TS = 2; S = 3; SS = 4) 
2) Skor ideal pengetahuan untuk masing-masing komponen TPACK = Jumlah pertanyaan x 4 

I. Pengetahuan Konten (Content Knowledge / CK)  = 3 x 4 = 12 
II. Pengetahuan Pedagogis (Pedagogical Knowledge / PK) = 7 x 4 = 28 
III. Pengetahuan Konten Pedagogis (Pedagogical Content Knowledge / PCK) = 7 x 4 = 28 
IV. Pengetahuan Teknologi (Technology Knowledge / TK) = 7 x 4 = 28 
V. Pengetahuan Teknologis Konten (Technological Content Knowledge = TCK) = 1 x 4 = 4 
VI. Pengetahuan Teknologis Pedagogis (Technological Pedagogical Knowledge = TPK) = 5 x 4 

= 20 
VII. Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) = 5 x 4 = 20 

 
3) Nilai  perolehan untuk  masing-masing komponen TPACK = 

 
Skor perolehan 
     X 100 
     Skor ideal   
 
 

Perolehan nilai Pengetahuan TPACK : 
 

No. Skor Ideal Komponen TPACK 
Skor 

Perolehan 
Nilai 

I Pengetahuan Konten (Content Knowledge / CK)  = 3 x 4 = 12   
II Pengetahuan Pedagogis (Pedagogical Knowledge / PK) = 7 x 4 = 28   
III Pengetahuan Konten Pedagogis (Pedagogical Content Knowledge / 

PCK) = 7 x 4 = 28 
  

IV Pengetahuan Teknologi (Technology Knowledge / TK) = 7 x 4 = 28   
V Pengetahuan Teknologis Konten (Technological Content 

Knowledge = TCK) = 1 x 4 = 4 
  

VI Pengetahuan Teknologis Pedagogis (Technological Pedagogical 
Knowledge = TPK) = 5 x 4 = 20 

  

VII Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) =         
5 x 4 = 20 

  

Rata-rata  
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INSTRUMEN II 
Penelitian ‘Membangun Pengetahuan TPACKing Mahasiswa Calon Guru Biologi Melalui Pelatihan 

dengan Model TPACK-ICODPR (TPACK Introduction, Comprehension, Observation, Design, Practice and 
Reflection 

 
Test Pengetahuan TPACKing 

 
 

 
1. Pengetahuan apa saja yang membangun kerangka kerja TPACK? 

 
2. Beri penjelasan singkat mengenai masing-masing komponen TPACK.  

 
 

3. Apa saja indikator guru yang memiliki pengetahuan TPACK? 
 
 

4. Bagaimana karakteristik materi pembelajaran yang cocok untuk dibelajarkan dengan kerangka 
kerja TPACK? 
 
 

5. Topik Biologi apa yang sulit anda pahami dari pengalaman sebelumnya sebagai siswa sekolah 
menengah, sebagai mahasiswa, atau dari praktik mengajar anda sebelumnya? Mengapa? 
 
 

6. Menurut anda teknologi apa yang sesuai digunakan untuk mengubah representasi topik biologi 
yang sulit tersebut (soal no. 5) menjadi lebih mudah dipahami?  
 
 

7. Teknologi pembelajaran apa yang tepat digunakan, yang anda asumsikan akan mempermudah 
pembelajaran topik tersebut (soal no. 5) sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan 
belajarnya?  
 
 

8. Buat kerangka kerja TPACK untuk pembelajaran yang akan anda lakukan. 

 
 

Panduan Penilaian: 

Skor ideal tiap soal = 10 

Skor ideal keseluruhan = 80 

Nilai = Skor perolehan / Skor ideal x 100 
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Instrumen III  
Penelitian ‘Membangun Pengetahuan TPACKing Mahasiswa Calon Guru Biologi Melalui Pelatihan 

dengan Model TPACK-ICODPR (TPACK Introduction, Comprehension, Observation, Design, Practice and 
Reflection)  

 
Asesmen Efek Tahapan Pelatihan Model TPACK-ICODPR 

 
Tahapan Model Pelatihan 

TPACK-ICODPR 
Pertanyaan Jawaban 

7. Pengenalan TPACK Topik Biologi apa yang sulit 
anda pahami dari 
pengalaman sebelumnya 
sebagai siswa sekolah 
menengah, sebagai 
mahasiswa, atau dari praktik 
mengajar anda sebelumnya? 
Mengapa? 
 

 

8. Pemahaman TPACK Pengetahuan apa saja yang 
membangun kerangka kerja 
TPACK?  
Dapatkah kiranya kerangka 
kerja TPACK mengatasi 
kesulitan anda memahami 
topik biologi yang selama ini 
dipandang sulit? 
 

 

9. Pengamatan 
pembelajaran dengan 
TPACK 

Representasi pengajaran 
atau strategi pembelajaran 
apa untuk memahami topik-
topik tersebut yang dapat 
Anda gunakan untuk 
mengubah konten Biologi 
menjadi bentuk yang sangat 
kuat secara pedagogis? 
 

 

10. Perancangan 
pembelajaran dengan 
TPACK 

Bagaimana kerangka kerja 
TPACK untuk pembelajaran 
yang akan anda lakukan 
terhadap topik biologi yang 
anda anggap sulit tersebut? 
 

 

11. Praktik pembelajaran 
dengan TPACK 

Bagaimana anda memilih 
alat teknologi dengan 
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Tahapan Model Pelatihan 
TPACK-ICODPR 

Pertanyaan Jawaban 

pedagogi untuk melakukan 
transformasi konten dari 
topik-topik tersebut dalam 
rancangan  pembelajaran 
anda? Jelaskan pilihan anda. 

12. Refleksi TPACK Jelaskan perkembangan 
kemampuan TPACKing  anda 
setelah anda menjalani 
seluruh proses pelatihan 
model  transformatif TPACK-
ICODPR ini? 
 

 

 

 

Panduan Penilaian: 

Skor ideal tiap soal = 10 

Skor ideal keseluruhan = 60 

Nilai = Skor perolehan / Skor ideal x 100 

 

 

 

 

 

Instrumen IV  
Penelitian ‘Membangun Pengetahuan TPACKing Mahasiswa Calon Guru Biologi Melalui Pelatihan 

dengan Model TPACK-ICODPR (TPACK Introduction, Comprehension, Observation, Design, Practice and 
Reflection)  

 

Asesmen TPACKing Subjek Penelitian dalam Merancang Pembelajaran  
Kode Subjek Penelitian :  
 

No. Kriteria 
Skor 

1 2 3 4 5 
1 Identifikasi topik yang diajarkan dengan teknologi, 

seperti topik-topik yang sulit dipahami peserta didik 
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atau topik-topik yang sulit diajarkan pengajar secara 
efektif di kelas 

2 Identifikasi representasi untuk mengubah konten 
yang  diajarkan ke dalam bentuk yang dapat 
dipahami peserta didik, dan sulit untuk didukung 
dengan cara-cara tradisional 

     

3 Identifikasi strategi mengajar, yang sulit atau tidak 
mungkin diimplementasikan dengan cara tradisional 

     

4 Pemilihan perangkat komputer yang tepat dan 
penggunaan pedagogi yang efektif 

     

5 Identifikasi strategi pembelajaran yang berpusat 
pada peserta didik, yang tepat untuk dikombinasikan 
dengan teknologi 

     

Jumlah Skor  
                                                         Jumlah skor 
                                           Nilai  =                          x 100   = 
                                                                   25 
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LAMPIRAN 3: 
 

Artikel-artikel Hasil Penelitian Payung 
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Meningkatkan Kemampuan Analisis Peserta Didik pada Materi Sistem Saraf 

melalui Pembelajaran Blended Learning berbasis TPACK 

 
Leni Rosalina, N. Nurdiani, Cartono 

Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan  

Jl. Taman Sari No 6-8 Bandung, Jawa Barat, 40116  Indonesia. 

e-mail: lenirosalina30@gmail.com 

Abstrak 
Kemampuan analisis merupakan kemampuan dalam memecahkan permasalahan dalam pembelajaran, dengan 

menguraikannya menjadi unsur-unsur serta menentukan keterkaitan antar unsur-unsur tersebut dalam struktur 

keseluruhan. Kemampuan analisis penting dimiliki peserta didik khususnya dalam pelajaran biologi yang sarat 

dengan konsep-konsep sistem yang abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah peningkatan 

kemampuan analisis peserta didik pada pokok materi sistem saraf dengan pembelajaran blended learning berbasis 

TPACK. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan pre-experimental design berbentuk 

One-Group Pretest-Posttest Design. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI MIPA SMA 

Angkasa Lanud Husein Sastranegara Bandung dengan sampel kelas XI MIPA A yang dicuplik secara purposive. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan blended learning berbasis TPACK dapat 

meningkatkan kemampuan analisis peserta didik pada materi pokok sistem saraf (Gain rata-rata 34,00) dengan 

dominasi kategori peningkatan tinggi (84 % peserta didik) (0,73 ≤  N-Gain  ≤ 1,00). Berdasarkan hasil penelitian ini 

disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menguasai kerangka pembelajaran TPACK agar lebih mudah 

penerapannya dalam pembelajaran.  

Kata kunci: Kemampuan Analisis, TPACK, dan Blended Learning 

 
Abstract 

Analytical ability is the ability to solve problems in learning, by breaking it down into elements and determining the 

interrelationships between these elements in the overall structure. It is important for students to have analytical 

skills, especially in Biology lessons, which are full of abstract system concepts. This study aims to obtain 

information about the effectiveness of TPACK-based blended learning in improving students' analytical skills on 

nervous system material. This study uses an experimental method with a pre-experimental design in the form of 

One-Group Pretest-Posttest Design. The population in this study were students of class XI MIPA SMA Angkasa 

Lanud Husein Sastranegara Bandung with a class XI MIPA A sample taken purposively. The results showed that 

learning with a blended learning approach based on TPACK can improve students' analytical skills on the subject 

matter of the nervous system (average Gain 34.00) with the dominance of the high improvement category (84% of 

students) (0.73 N-Gain 1.00). Based on the results of this study, it is recommended for further researchers to master 

the TPACK learning framework so that it is easier to implement in learning. 

 

Keywords: Analytical Ability, TPACK, and Blended learning 

 
I. PENDAHULUAN 

Kualitas penerus bangsa sangat ditentukkan oleh 

pendidikan, dan pendidikan menentukkan kemajuan 

suatu bangsa. Bangsa Indonesia terus berupaya untuk 

memajukan negara terutama dalam bidang pendi-

dikan. Pengembangan Sistem Pendidikan Nasional 

merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah 

dalam memajukan pendidikan di Indonesia, yang ber-

fungsi sebagai acuan sistem pendidikan di Indonesia, 

isinya terdiri atas unsur-unsur bagian dari pendidikan 

yang saling terkait demi tercapainya tujuan pendi-

dikan nasional (Ira, 2015).  

Sistem pendidikan di Indonesia seringkali 

ditinjau, diperbaiki serta serta kadang diubah pada 

beberapa bagian, guna mencapaai pendidikan yang 

lebih berkualitas. Apalagi saat ini Indonesia sedang 

dihadapkan pada merebaknya wabah Corona Viruses 

Desease-19 (COVID-19), yang membatasi interaksi 

dan mobilitas manusia. Merebaknya kasus COVID-
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19 di Indonesia menyebabkan adanya perombakan 

secara besar-besaran sistem pendidikan di Indonesia.  

Di masa pandemi COVID-19, pemerintah me-

ngeluarkan kebijakan untuk fleksibel dalam penerap-

an kurikulum. Salah satunya dengan menerapkan 

pembelajaran secara daring (dalam jaringan) atau 

jarak jauh. Hal tersebut memaksa para pendidik 

melakukan berbagai pembaharuan dalam mencipta-

kan pembelajaran yang tetap efektif dalam segala 

keterbatasan.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah 

dilaksanakan di SMA Angkasa Lanud Husein Sastra-

negara Bandung, melalui survei dan wawancara 

langsung dengan salah satu guru pendidikan biologi 

sekolah tersebut, diketahui bahwa biologi merupakan 

mata pelajaran yang tidak mudah dipahami peserta 

didik. Hal ini karena materi  biologi syarat akan 

konsep-konsep yang bersifat abstrak atau sulit dilaku-

kan pengindraan. Selain itu, dalam membelajarkan 

materi biologi dibutuhkan media visualisasi yang 

dapat menjelaskan struktur mikroskopis.  

Materi sistem saraf, yang merupakan bagian 

dari sistem koordinasi, merupakan salah satu materi 

yang sulit dimengerti oleh peserta didik. Materi 

tersebut dianggap sulit karena peserta didik perlu 

menguasai kemampuan minimal yang tercantum 

dalam kompetensi dasar. Dalam menjelaskan materi 

tersebut diperlukan media visualisasi yang menarik 

dan dapat menjelaskan unsur-unsur mikroskopis, 

sehingga kemampuan minimal dalam kompetensi 

dasar dapat dicapai oleh peserta didik. Berdasarkan 

hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar peserta didik pada pokok materi sistem 

saraf dari tahun ke tahun relatif rendah dan kurang 

dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75.   

Rendahnya keterampilan berfikir tingkat tinggi 

(High Order Thingking Skill) dapt menjadi faktor 

yang menyebabkan rendahnya hasil belajar peserta 

didik. Keterampilan berfikir tingkat tinggi adalah 

kecakapan seseorang dalam mengembangkan suatu 

pengetahuan atau informasi yang diperolehnya men-

jadi suatu informasi yang baru, sehingga dapat men-

jawab suatu permasalahan (Abdullah Sani, 2019). 

Keterampilan berfikir tingkat tinggi sangat penting 

bagi proses belajar peserta didik. Hal tersebut sejalan 

dengan penelitian  Carrol dan Leander (2001) dalam 

Lie et al (2020), bahwa kemampuan berfikir tingkat 

tinggi dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

siswa dalam proses pembelajaran.   

Kemampuan berfikir tingkat tinggi dijabarkan 

dalam suatu kerangka yang dikenal dengan Takso-

nomi Bloom, yaitu, suatu kerangka berisi  tingkatan 

yang menentukkan keterampilan befikir seseorang, 

yang disusun dari mulai tingkat terendah hingga 

tertinggi (Husamah, 2016). Kemampuan analisis 

dikategorikan dalam ranah kognitif C-4 (Anderson & 

Krathwohl, 2015). Kemampuan analisis merupakan 

kemampuan dalam memecahkan permasalahan dalam 

pembelajaran. Permasalahan dalam pembelajaran 

tersebut diuraikan kepada unsur-unsur dan menen-

tukkan keterkaitan unsur dan struktur keseluruhan 

(Winarti, 2015). Dalam kegiatan pembelajaran di 

sekolah kemampuan analisis merupakan kemampuan 

yang banyak dituntut dalam tujuan pembelajaran, dan 

merupakan kemampuan yang penting dibandingkan 

dengan tingkat kognitif lainnya. Kegatan pembe-

lajaran dalam ranah kognitif menganalisi berupa 

mengidentifikasi suatu unsur-unsur penting dalam 

suatu permasalahan, lalu mengaitkan unsur-unsur 

tersebut dengan informasi atau pengetahuan yang 

telah diperoleh, sehingga menghasilkan sebuah 

kesimpulan. (Husamah, 2016).  

Rendahnya kemampuan menganalisis dapat 

disebabkan karena kurangnya guru mengimplemen-

tasikan teknologi dalam pembelajaran. Maka dari itu 

tantangan guru semakin besar, sehingga memerlukan 

inovasi dan kreativitas yang tinggi untuk mem-

fasilitasi peserta didik. Tuntutan pembelajaran abad 

21 dalam menguasai teknologi, mengajak peserta 

didik untuk menggunakan TIK dalam proses belajar 

mengajar.  

Pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran 

seringkali mempersulit guru dalam menyesuaikan 

teknologi yang dipakai. Karena teknologi mempunyai 

kecenderungan terhadap materi tertentu. Sehingga 

teknologi tertentu tidak dapat digunakan dalam 

semua materi yang harus dibelajarkan kepada 

perserta didik (Koehler et al ., 2013). Guru harus 

menguasai beberapa kompetensi di antaranya pengua-

saan konten, pedagogi, dan teknologi, menyebabkan 

adanya kecenderungan interaksi 2 komponen. Guru 

yang menerapkan komponen teknologi dan pedagogi 

cenderung tidak memperhatikan komponen konten 

materi yang di berikan kepada peserta didik (Nasar & 

Daud, 2020).  

Berdasarkan hal tersebut menjadi hal penting 

dalam mengintegrasikan pengetahuan konten/materi, 

pedagogi, dan teknologi dalam proses pembelajaran. 

Hal tersebut menjadi latar belakang pengembangan 

kerangka Technological Pedagogical Content Know-

ledge (TPACK). TPACK merupakan interaksi/ 

hubungan ketiga komponen yaitu pengetahuan peda-

gogi, pengetahuan konten, dan pengetahuan tekno-

logi. Interaksi berbagai komponen tersebut memben-

tuk 4 komponen pengetahuan lain, salah satunya 

yaitu TPACK (Koehler & Mishra, 2006).  

Agar guru dapat menggabungkan teknologi ke 

dalam pembelajaran guru harus menguasi kerangka 

pembelajaran TPACK agar komponen konten, 

pedagogi, dan teknologi dapat berintegrasi. Selain itu 
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pembelajaran menggunakan kerangka TPACK dapat 

menghasilkan pembelajaran yang efektif (Sintawati 

& Indriani, 2019). Pemilihan metode pembelajaran 

merupakan komponen pedagogi dalam TPACK. 

Metode blended learning merupakan metode pembe-

lajaran yang dapat diterapkan dalam kerangka 

TPACK. Metode blended learning merupakan metode 

bauran antara pembelajaran tatap muka dan pembe-

lajaran online (Rusman dkk, 2011). Keunggulan 

metode pembelajaran blended learning yakni lebih 

fleksibel dalam menentukkan gaya belajarnya masing 

masing, karena diberikan 2 macam jenis pelaknaaan 

pembelajaran (Rusman dkk, 2011, hal. 292). 

Hasil penelitian terdahulu yang menerapkan 

TPACK dalam pembelajaran yang dikombinasikan 

dengan metode pembelajaran blended learning me-

nyatakan bahwa penerapan TPACK dalam pembela-

jaran berhasil mengatasi permasalahan dalam pembe-

lajaran, yaitu membantu dalam mengajar dan men-

capai tujuan pembelajaran (Nurdiani et al., 2019).  

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa dengan 

menerapkan metode Blended learning dalam kerang-

ka TPACK dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis dan hasil belajar peserta didik (Fatimah, 2020). 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka 

penelitian ini dirasa penting dan perlu untuk dilaksa-

nakan dengan judul “Meningkatkan Kemampuan 

Analisis Peserta Didik pada Materi Sistem Saraf 

melalui Pembelajaran Blended learning Berbasis 

TPACK” 

 

II. Metode Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Angkasa 

Lanud Husein Sastranegara Bandung. Desain 

penelitian yang dipakai yaitu Pre-Experimental 

Design berbentuk One-Group Pretest-Posttest 

Design. Populasi yang diamati dalam penelitian ini 

yaitu peserta didik kelas XI MIPA. Pengambilan 

sampel dilakukan secara tidak acak, melalui teknik 

Sampling Bertujuan (Purposive Sampling). Dalam 

penelitian ini sampel yang diambil yaitu peserta didik 

kelas XI MIPA A berjumlah 25 orang. Objek 

penelitian yang menjadi sasaran penelitian adalah 

peningkatan kemampuan analisis siswa pada materi 

pokok sistem saraf dengan pembelajaran blended 

learning berbasis TPACK 

Penelitian ini dilaksanan pada tanggal 29 April-

6 Mei 2021. Dalam penelitian ini, pengumpulan data 

dilakukan melalui tes. Teknik tes dilakukan menggu-

nakan instrumen test berupa soal pilihan ganda 

tingkat kognitif C-4 (menganalisis) sebanyak 20 soal 

dengan pilihan 4 jawaban. Soal berupa pretest dan 

posttest. Uji instrumen dilakukan dari segi validitas, 

reabilitas, taraf kesukaran, dan  daya pembeda, 

sehingga didapatkan data penelitian yang baik.  

Syarat melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu 

dilakukan uji gain ternormalisasi dan uji normalitas.  

Uji gain ternomalisasi (normalized gain/N-Gain) 

digunakan dalam mengetahui peningkatan hasil 

belajar sebelum dan sesudah pembelajaran. Uji 

normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah 

sebaran data berdistribusi secara normal atau tidak, 

sehingga dapat  menentukan jenis statistik apa yang 

akan digunakan untuk menganalisis hasil data 

penelitian (Sundayana, 2020, hal. 82). Data dikatakan 

berdistribusi normal jika Sig > α (0,05. Karena data 

diambil dari 25 peserta didik maka digunakan uji 

normalitas jenis Shapiro-wilk menggunakan aplikasi 

SPSS Statistic versi 25. Uji hipotesis dilakukan 

terhadap dua sampel yang berkorelasi atau 

berpasangan, dimana subjek yang digunakan sama 

namun memiliki perlakukaan yang berbeda 

(Sundayana, 2020, hal. 120). Uji hipotesis dilakukan 

dengan uji Wilcoxon karena data yang menggunakan 

aplikasi SPSS versi 25.  

 

III. HASIL DAN PEMBASAHAN 
A. Hasil Kemampuan Analisis Peserta Didik 

Setelah dilakukan penelitian didapatkan hasil berupa 

hasil pretest dan posttest yang menggambarkan 

kemampuan analisis peserta didik pada materi sistem 

saraf melalui pembelajaran blended learning 

berbasis TPACK.  

 

Tabel 1. Data Hasil Belajar Peserta Didik 

Statistik 
Nilai 

Pretest Posttest 

Nilia Rata-rata 54.20 88.20 

Nilai Minimun 5 5 

Nilai Maksimum 85 100 

Simpangan Baku 22.16 23.89 

Gain 34.00 

 

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa 

rata-rata nilia pretest peserta didik  menunjukkan 

rata-rata 54.20. Dengan Nilai tertinggi 85 dan nilai 

terendah 5, sehingga simpangan baku yang diperoleh 

sebesar 22.16. Pottest dilakukan setelah peserta didik 

diberikan pembelajaran sistem saraf dengan metode 

blended learning berbasis TPACK. Hasil posttest 

yang diperoleh dengan rata-rata 88,20 dengan nilai 

tertinggi 100 dan nilai terendah 5, sehingga sim-

pangan baku yang diperoleh 23,89. Berdasarkan 

perhitungan gain yang telah dilakukan mendapatkan 

rata-rata 34,00 dan dilakukan analisis N-Gain agar 

diketahui kategori dari Gain tersebut yang 

menunjukkan kisaran 0,00 hingga 1,00.  

Kemampuan analisis peserta didik dibagi 

menjadi beberapa kategori proses kognitif di 
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antaranya kemampuan membedakan, mengorgani-

sasi, dan mengatribusi.  

Peningkatan kemampuan analisis peserta didik 

dapat diketahui dengan cara menganalisis tiap 

indikator kategori proses kognitif. Perbandingan 

peningkatan kategori proses kognitif kemampuan 

analisis peserta didik pada dilihat pada gambar 

berikut ini:  

 

 
Gambar 1. Diagram Persentase Kategori Proses 

Kognitif Kemampuan Analisis 

 

Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui bahwa, 

dalam kemampuan membedakan, yang diuji dengan 

soal kategori membedakan dalam pretest, peserta 

didik menjawab soal dengan benar sebanyak 56%, 

sedangkan saat posttest sebesar 91%. Peningkatan 

kemampuan membedakan setelah dilakukan pem-

belajaran sebesar 35%.  Dalam kemampuan meng-

organisasi, yang diuji dengan soal kategori meng-

organisasi dalam pretest, peserta didik menjawab soal 

dengan benar sebanyak 43%, sedangkan saat posttest 

sebesar 87%. Peningkatan kemampuan mengorgani-

sasi setelah dilakukan pembelajaran sebesar 44%.  

Dalam kemampuan mengatribusi, yang diuji dengan 

soal kategori mengatribusi dalam pretest, peserta 

didik menjawab soal dengan benar sebanyak 48%, 

sedangkan saat posttest sebesar 86%. Peningkatan 

kemampuan mengatribusi setelah dilakukan pembela-

jaran sebesar 44%.   

 

1. Uji Normalitas  

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat dalam tabel bahwa 

nilai signifikan pretest 0,292 dan nilai signifikan 

posttest 0,000. Maka nilai posttest tidak terdistribusi 

normal karena kurang dari 0,05.  

 

 

 

 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas 

 
Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

pretest 0.953 25 0.292 

posttest 0.574 25 0.000 

 

2. Uji Hipotesis 

Karena data yang dihasilkan merupakan data 

yang tidak terdistribusi normal, maka uji yang 

dilakukan untuk mengetahui signifikansi hipotesis 

dilakukan uji wilcoxon. Berikut merupakan hipotesis 

yang diuji dalam penelitian ini: 

H0: Tidak terdapat peningkatan kemampuan 

analisis peserta didik pada materi pokok 

sistem saraf dengan penerapan blended 

learning berbasis TPACK 

H1: Terdapat peningkatan kemampuan analisis 

peserta didik pada materi pokok sistem saraf 

dengan penerapan blended learning berbasis 

TPACK 

 
Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis 

Test Statistics
a
 

  posttest - pretest 

Z -4.173
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.000 

 

Pada tabel 3 tersebut diperlihatkan nilai Z 

hitung yaitu -4.173 dengan nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) = 0.000 < α = 5% = 0,05 maka Ho ditolak, 

artinya terdapat peningkatan kemampuan analisis 

peserta didik pada materi pokok Sistem Saraf dengan 

penerapan Blended learning berbasis TPACK.  

 

B. Pembahasan 

Peningkatan skor posttest yang telah dicapai 

oleh peserta didik menunjukkan bahwa adanya 

peningkatan kemampuan analisis. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh  Setiawan (2017), 

bahwa kemampuan analisis peserta didik yang tinggi 

dapat meningkatkan hasil belajar, dibandingkan 

dengan peserta didik yang mempunyai kemampuan 

analisis rendah. Peningkatan kemampuan analisis 

peserta didik dapat disebabkan karena perlakuan yang 

dilakukan saat pembelajaran, yaitu penggunaan 

metode blended learning. Dalam praktiknya pembe-

lajaran blended learning memiliki keunggulan yaitu 

memberikan kesempatan 2 kali belajar yaitu belajar 

dengan pendidik dan belajar secara mandiri (Rusman 

dkk, 2011). Dengan pembelajaran blended learning 

kemampuan analisis peserta didik dapat meningkat 

terutama dalam menyelesaikan permasalahan pembe-
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lajaran yang diuji lewat soal-soal yang bersifat  

analitik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian 

Sudiarta & Sadra (2016) bahwa dengan penerapan 

pembelajaran blended learning dapat meningkatakan 

kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan 

permasalahan pembelajaran dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional.  

Peningkatan kemampuan analisis peserta didik 

selain didukung oleh metode pembelajaran blended 

learning juga disebabkan oleh teknologi yang dipakai 

dalam pembelajaran. Teknologi yang dipakai dalam 

pembelajaran diantaranya Learning Management 

System (LMS),  Multimedia Interaktif (MMI), dan 

Zoom Meeting. Penggunaan LMS dalam proses bela-

jar mengajar dinilai membantu menaikkan hasil 

belajar karena dalam penggunaannya peserta didik 

dapat mengakses pembelajaran di LMS tidak terpaku 

dari segi waktu dan tempat sehingga dapat diakses 

dimana saja (Rusman dkk, 2011). Dalam imple-

mentasi LMS sistem pembelajaran yang berpusat 

kepada siswa (Student Centered Learning), guru 

hanya sebatas memfasilitasi serta memantau kegiatan 

peserta didik dalam pembelajaran, dan peserta didik 

secara aktif mempunyai tanggung jawab dalam 

pembelajaran (Dlalisa, 2017). Selain itu peserta didik 

dapat menyesuaikan pembelajaran dengan gaya 

belajarnya masing-masing karena pembelajaran dapat 

dilakukan secara mandiri.  

Dengan kemampauan berfikir analisis peserta 

didik dapat meningkatkan kemampuan dalam konsep 

materi yang merupakan bagian dari komponen 

berfikir kritis (Politsinsky et al ., 2015 dalam Mukti 

et al ., 2020). Salah satu indikator kemampuan 

berfikir kritis adalah kemampuan analisis yang meru-

pakan mengidentifikasi dan menelusuri hubungan 

anatara konsep-konsep yang saling berkaitan dan 

dapat membuat kesimpulan dari keterkaitan tersebut 

(Husada, 2019). Kemampuan analisis yang merupa-

kan komponen dalam berfikir kritis dapat ditingkat-

kan dengan adanya kelompok diskusi yang terkontrol 

(Ambar Ningsih et al ., 2018). Grup diskusi tersebut 

merupakan salah satu fitur yang terdapat dalam 

Learning Management System (LMS). LMS yang 

digunakan yaitu Moodle yang memiliki banyak fitur 

yang memudahkan dalam pembelajaran. Hal tersebut 

sesuai dengan pernyataan (Fayanto et al ., 2019) 

bahwa Moodle dinilai memiliki keunggulan diban-

dingkan dengan platform lainnya karena mudah 

dalam pengaplikasiannya, sehingga efektif dipakai 

dalam pembelajaran. Fitur yang dipakai dalam 

penelitian ini diantaranya dapat mengunggah materi 

pembelajaran dalam bentuk multimedia interaktif, 

pengoprasian kuis yang dapat diisi oleh peserta didik 

secara langsung, fitur diskusi, sehingga walau 

pembelajaran dilaksanakan secara asynchronous 

peserta didik masih tetap berinteraksi baik dengan 

guru atau peserta didik lainnya.  

Teknologi yang dipakai dalam menunjang 

pembelajaran online adalah aplikasi zoom meeting. 

Zoom meeting dinilai efektif diaplikasikan untuk 

pembelajaran, dalam penelitian ini penggunaan zoom 

meeting memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat di 

dalamnya. Salah satu fitur dalam aplikasi zoom 

meeting yang mendukung proses pembelajaran 

adalah screen sharing, sehingga guru dapat memba-

gikan layar berupa materi pembelajaran kepada 

peserta didik (Wijoyo, 2021), sehingga peserta didik 

dapat paham mengenai materi yang disampaikan 

guru.  

Materi sistem saraf dikemas dalam bentuk 

Multimedia Interaktif (MMI) dinilai dapat mening-

katkan pemahaman peserta didik dalam menyerap 

informasi. Selain itu, MMI dapat meningkatkan daya 

imajinasi peserta didik sehingga materi yang bersifat 

abstrak lebih mudah dipahami. Penggunaan multi-

media interaktif mendukung peserta didik berinter-

aksi dengan media tersebut sehingga dalam penggu-

naannya peserta didik tidak hanya sekedar melihat 

dan mendengar melainkan juga melakukan sesuatu di 

media tersebut dengan didukung oleh tools yang ada 

di dalammnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 

(YASIN, 2017) Selain itu, didukung oleh beragam 

tools yang mendukung pembuatan media pembela-

jaran, dan terdapat tombol-tombol navigasi seperti 

next, submit, dan back yang mendukung peserta didik 

dapat berinteraksi dengan media pembelajaran. Pem-

belajaran menggunakan multimedia interaktif yang 

dikembangkan dengan Articu-late Storyline dinilai 

dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

peserta didik (Setyaningsih et al ., 2020).  

Dalam penelitian ini pembuatan multimedia 

interaktif didukung dengan animasi menarik dan tools 

yang dapat dipakai sehingga perserta didik dapat 

berinteraksi secara langsung dengan media tersebut. 

tools yang digunakan artara lain next, back, submit, 

dan zoom bagian-bagian sistem saraf sehingga dapat 

menjelaskan materi yang bersifat abstrak dan mikro-

skopis dengan bantuan animasi tersebut. Penggunaan 

MMI dalam penelitian ini membantu peserta didik 

dalam meningkatkan kemampuan analisis, sesuai 

dengan definisinya bahwa kemampuan analisis meru-

pakan kemampuan dalam menentukkan hubungan 

antara pernyataan, konsep, gambar, bentuk sebagai 

analogi yang bertujuan dalam mendefinisikan suatu 

informasi (Setiawan, 2017). Hal tersebut sesuai 

dengan penelitian (Jamuri et al ., 2015), bahwa multi-

media interaktif membantu peserta didik dalam 

menguasai konsep. Penguasaan konsep dalam materi 

pembelajaran merupakan dampak dari adanya 

kemampuan berfikir analisis (Mukti et al ., 2020).  
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Kemampuan analisis peserta didik dibagi menjadi 

beberapa kategori proses kognitif di antaranya 

kemampuan membedakan, mengorganisasi, dan 

mengatribusi. Peningkatan kemampuan analisis pe-

serta didik dapat diketahui dengan cara menganalisis 

tiap indikator kategori proses kognitif dari soal 

pretest dan posttest yang dikerjakan peserta didik. 

Dalam kemampuan membedakan, yang diuji 

dengan soal kategori membedakan dalam pretest, 

peserta didik menjawab soal dengan benar sebanyak 

56%, sedangkan saat posttest sebesar 91%. Pening-

katan kemampuan membedakan setelah dilakukan 

pembelajaran sebesar 35%.  Hal tersebut dapat dise-

babkan karena proses pembelajaran yang sudah 

dilalui oleh peserta didik, terutama pada pembe-

lajaran online menggunakan Multimedia Interaktif 

(MMI) perserta didik mengamati komponen-

komponen yang membangun struktur sistem saraf. 

Dengan bantuan MMI struktur sistem saraf yang 

tidak dapat diamati secara langsung diilustrasikan 

dapat diinterpretasikan dengan animasi, sehingga 

membantu peserta didik dalam menentukkan struktur 

penyusun sistem saraf. Hal tersebut sesuai dengan 

penelitian Sartika & Nuroh (2016), dengan adanya 

kegiatan mengamati akan meningkatkan kemampuan 

peserta didik dalam membedakan bagian-bagian yang 

penting dan relevan dalam struktur tertentu. 

Dalam kemampuan mengorganisasi, yang diuji 

dengan soal kategori mengorganisasi dalam pretest, 

peserta didik menjawab soal dengan benar sebanyak 

43%, sedangkan saat posttest sebesar 87%. Pening-

katan kemampuan mengorganisasi setelah dilakukan 

pembelajaran sebesar 44%. Hal tersebut dapat dise-

babkan karena pembelajaran blended learning ter-

utama pada pertemuan ke dua yang dilaksanakan 

secara tatap muka lewat aplikasi zoom meeting. 

Terlihat dari aktivitas peserta didik dapat mengemu-

kakan kesimpulan hasil pembelajaran sistem saraf. 

Selain itu, peserta didik dapat menghubungkan 

struktur dan mekanisme kinerja sistem saraf terutama 

pada subbab mekanisme penghantaran impuls dengan 

kelainan sistem saraf. Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian Utami et al (2015), dengan aktiivitas 

peserta didik yang mampu membuat hubungan antara 

konsep pengetahuan secara sistematis akan men-

cerminkan kemampuan mengorganisasi. Hal tersebut 

juga sejalan dengan penelitian Nawawi et al (2017) 

yang mengatakan bahwa kemampuan mengorganisasi 

dapat tercermin dari membentuk hubungan antara 

informasi secara sistematis, sehingga dapat menentu-

kan struktur yang terbentuk dari informasi tersebut.   

Dalam kemampuan mengatribusi, yang diuji 

dengan soal kategori mengatribusi dalam pretest, 

peserta didik menjawab soal dengan benar sebanyak 

48%, sedangkan saat posttest sebesar 86%. 

Peningkatan kemampuan mengatribusi setelah dila-

kukan pembelajaran sebesar 44%.  Hal tersebut dise-

babkan karena pembelajaran dengan metode blended 

learning terutama dalam tahap pembelajaran yang 

dilaksanakan secara tatap muka lewat aplikasi zoom 

meeting. Pada pertemuuan tersebut perserta didik 

melakukan komunikasi berupa tanya jawab dengan 

guru, mengemukakan pendapat, serta memberikan 

kesimpulan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian 

Nawawi et al (2017) bahwa dengan terjalinnya 

komunikasi yang baik pada saat pembelajaran akan 

membantu peserta didik dalam meningkatkan 

kemampuan mengatribusi. Hal tersebut sejalan 

dengan penelitian Sartika & Nuroh (2016) yang 

menyatakan bahwa kegiatan komunikasi dalam pem-

belajaran akan membentuk kemampuan mengatribusi 

pada peserta didik.  

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disim-

pulkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan 

analisis peserta didik kelas XI MIPA A SMA 

Angkasa Lanud Husein Sastranegara Bandung 

dengan pembelajaran blended learning berbasis 

TPACK pada pokok materi sistem saraf. 

 

IV. KESIMPULAN 
Berdasarkan rangkaian analisis data serta 

pengujian hipotesis, maka diperoleh kesimpulan 

bahwa pembelajaran dengan pendekatan blended 

learning berbasis TPACK dapat meningkatkan 

kemampuan analisis peserta didik pada materi pokok 

sistem saraf dengan (Gain rata-rata 34,00) dengan 

dominasi kategori peningkatan tinggi (84 % peserta 

didik) (0,73 ≤  N-Gain  ≤ 1,00). 
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Perbandingan Articulate dan Power Point Interaktif sebagai Teknologi 
Penunjang TPACK untuk Meningkatkan Kemampuan Analisis Materi Sistem 

Saraf 
Penti Risanti Dewi, N. Nurdiani, Cartono, 

Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,                      Universitas 
Pasundan, Jl. Tamansari No. 6-8, Kota Bandung 40116 Indonesia 

e-mail: pentird45@gmail.com 

Abstrak 
Semenjak pandemi COVID 19, pembelajaran daring terkendala oleh penggunaan teknologi pembelajaran yang 
belum bervariasi karena pengetahuan tentang itu masih kurang, menyebabkan pembelajaran terasa monoton, 
jenuh, dan penguasaan kognitif seperti kemampuan analisis tidak tercapai. Penelitian ini bermaksud 
membandingkan efektivitas penggunaan multimedia interaktif (MMI) yang dikembangkan dengan Articulate 
dan Power Point dalam pembelajaran berbasis TPACK untuk meningkatkan kemampuan analisis peserta didik 
pada materi sistem saraf. Penelitian ini menggunakan rancangan quasi experiment, jenis nonequivalent control 
group design. Sampel dipilih dari kelas XI MIPA A dan XI MIPA C di SMA Angkasa Lanud Husein Sastranegara 
melalui teknik purposive sampling. Peserta didik pada masing-masing kelas berjumlah 23 orang. Data diperoleh 
dari kuesioner respon dan instrumen tes yang didominasi soal berkategori C4, diuraikan menjadi soal tentang 
membedakan, mengorganisasikan, serta mengatribusikan masalah. Hasil penelitian menunjukan N-Gain 
didominasi kategori peningkatan tinggi di kelas pengguna MMI yang dikembangkan dengan Articulate (52% 
peserta didik) dan Power Point (43% peserta didik). Tidak terdapat perbedaan peningkatan kemampuan 
analisis yang signifikan antara peserta didik di kelas pengguna MMI yang dikembangkan dengan Articulate dan 
Power Point (0,760>0,05). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, penggunaan MMI yang 
dikembangkan dengan  Articulate dan Power Point meningkatkan kemampuan analisis pada materi sistem 
saraf selama daring. 
Kata Kunci: Articulate, Kemampuan Analisis, Power Point Interaktif, TPACK 

Abstract 
Since COVID-19 pandemic, online learning is constrained because knowledge of technology for education still 
lacking. So it can’t be used in varies way and makes learning feels monotonous, saturated, and cognitive ability 
such analytical are unsatisfactory. This study intends to compare the effectiveness of using interactive 
multimedia (IMM) developed with Articulate and Power Point in TPACK-based learning to improve students' 
analytical skills on nervous system material. The method is quasi-experimental and nonequivalent control 
group design. The sample was selected from class XI MIPA A and XI MIPA C at SMA Angkasa Lanud Husein 
Sastranegara through purposive sampling technique, 23 students in each class. The data was obtained from 
response questionnaires and question items, dominated by C4 which were redefined into distinguishing, 
organizing, and attributing problems. The results showed that normalized N-Gain in high category dominated 
the other categories in Articulate class (52% of students) and interactive Power Point class (43% of students). 
There was no significant difference in increasing analytical ability between Articulate class and interactive 
Power Point class (0.760 > 0.05). Based on the results, it can be concluded that IMM which was developed with 
Articulate and Power Point improves ability of analyzing nervous system material while online learning. 
Keywords : Analysis Ability, Articulate, Interactive Power Point, TPACK 
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I. PENDAHULUAN 
       Bumi dilanda ujian dan musibah berupa virus. Peristiwa ini mengecap periode waktu menjadi 
masa pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID 19), memaksa masyarakat beradaptasi dengan 
kenyataan. Tak terkecuali guru, harus berjuang menyebarkan ilmu tanpa lelah sekaligus tidak boleh 
lengah karena harus menjaga diri serta keluarga dari penularan virus melalui interaksi dengan orang 
bergejala atau bahkan orang tanpa gejala. Peristiwa pandemi mempengaruhi metode penyampaian 
materi dan menyulitkan peserta didik belajar terutama jika konten materi bersifat abstrak. Hal 
tersebut merupakan tantangan serius bagi guru karena kegiatan tatap muka di sekolah berubah 
menjadi belajar dari rumah sesuai anjuran pemerintah (Syahmina dkk., 2020). Daring atau dalam 
jaringan merupakan salah satu kebijakan pemerintah agar pembelajaran tetap berjalan sesuai 
protokol kesehatan (Amelia & Darussyamsu, 2020), memanfaatkan jaringan internet serta gawai. 
Melalui wawancara, guru biologi salah satu sekolah di Bandung mengungkapkan bahwa sepanjang 
daring berlangsung, dikatakan hasil belajar peserta didik tidak bagus. Ulangan harian sistem saraf 
menunjukan 50 orang peserta didik memiliki nilai rata-rata 69 sehingga hasil belajar belum 
memenuhi kriteria ketuntasan minimum. Pakpahan dkk., (2020) dalam karya tulisnya memaparkan 
kutipan dari laporan pelaksanaan Ujian Nasional Biologi 2018 Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan bahwa sistem saraf merupakan salah satu materi dengan persentase ketercapaian 
rendah.   
       Sistem saraf terdiri dari pengetahuan yang tidak bisa didapatkan dengan cara melihat objek 
secara langsung sehingga sulit untuk dipahami contohnya konsep pada bagian sel saraf, mekanisme 
penghantar rangsangan, kelainan pada sistem saraf (Fitri dkk., 2019). Beban capaian pembelajaran 
sistem saraf pada kurikulum 2013 revisi 2017–2018 cukup berat karena berdasarkan taksonomi 
Bloom revisi Anderson & Krathwohl (2015, hlm. xiii) kajian ini harus sampai pada dimensi kognitif 
level empat yaitu menganalisis. Kemampuan analisis diuraikan menjadi sub indikator membedakan, 
megorganisasikan, dan mengatribusikan ma-salah bertujuan agar peserta didik dapat membedakan 
mana fakta atau opini serta menentukan relevan atau tidak relevan fakta tersebut, memahami 
susunan potongan sebuah informasi hingga membentuk suatu informasi yang utuh (sistematis), 
serta memahami tujuan atau makna dari informasi tersebut (Anderson dan Krathwolh, 2010, hlm. 
120). Penelitian di masa pandemi mengungkapkan bahwa sebagian besar responden merasa tingkat 
kerumitan materi sistem saraf tinggi, banyak konsep yang sulit dipahami (Pakpahan dkk., 2020). 
Adapun penelitian lain membuktikan beberapa peserta didik mengalami miskonsepsi sistem saraf 
dalam tingkat tertentu dan perlu dievaluasi kembali (Simorangkir dkk., 2020). Selain itu, beberapa 
sekolah bahkan cenderung mengesampingkan ide baru karena peserta didik diharuskan untuk 
mencari jawaban yang benar (Sari dkk., 2018). Apabila memahami konsep saja peserta didik 
kesulitan, sedangkan pembelajaran hanya ditargetkan menghafal atau menemukan jawaban yang 
benar, peserta didik tidak akan mencapai kemampuan berpikir analitis. Pola belajar seperti itu 
mengakibatkan peserta didik tidak dapat menerapkan pengetahuannya untuk bertahan hidup di 
masa depan (Corebima, 2016). Daring menyebabkan ketergantungan teknologi digital dengan cara 
yang kurang tepat, kebanyakan guru hanya memberi teori dan tugas. Safitri dkk., (2017) 
mengungkapkan, pengembangan kompetensi guru dalam mengimplementasikan teknologi untuk 
menciptakan media dan sumber belajar rendah, disebabkan fasilitas, pengetahuan, serta keahlian 
dalam mengelola teknologi berbasis gawai kurang. Bersumber dari kegiatan wawancara, salah satu 
guru senior memaparkan bahwa pembelajaran tatap muka lebih beliau sukai karena banyak hal baru 
didapatkan langsung di kelas tanpa perlu sibuk menghadapi sulitnya menggunakan komputer, 
internet, atau alat digital penunjang belajar lainnnya. Daring pasti melibatkan teknologi digital, 
terutama jika kondisi pandemi belum juga pulih. Maka dari itu, diperlukan sebuah kerangka kerja 
seperti TPACK yang melibatkan pengetahuan konten, pedagogik, dan teknologi, sehingga teknologi 
pembelajaran juga menjadi kajian yang perlu dipahami dan diaplikasikan.  
       TPACK atau Technological Pedagogical and Content Knowledge merupakan kerangka kerja 
pembelajaran berisi tiga aspek pengetahuan dan komponen gabungan dari ketiganya yaitu 
pengetahuan konten (CK), pengetahuan teknologi (TK), pengetahuan pedagogik (PK), pengetahuan 
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teknologi dan konten (TCK), pengetahuan pedagogik dan konten (PCK), pengetahuan teknologi dan 
pedagodik (TPK) yang kemudian bersatu di dalam satu konteks pembelajaran tertentu (Nurdiani 
dkk., 2019). Keberadaan TPACK mengharuskan konten disampaikan dengan benar, memahami cara 
membelajarkan konten, sekaligus menentukan teknologi yang tepat untuk merepresentasikan 
konten. Pembelajaran berjalan secara efektif, jika dilengkapi dengan penggunaan teknologi (Koehler 
dkk., 2013). Sayangnya, data kuantitatif riset Paidi dkk., (2020), membuktikan TCK guru berada di 
tingkat sangat rendah. Walaupun fasilitas di sekolah lengkap, namun pengetahuan teknologi 
terbatas, guru akan tetap kesulitan khususnya dalam menggunakan atau menciptakan media belajar 
digital. Penggunaan media belajar yang canggih dapat menjadikan kegiatan belajar mengajar 
menjadi aktif tanpa dibatasi ruangan (Talakua dkk., 2020).  
       Zaman modern mendukung munculnya variasi media pembelajaran digital. Misalnya, multimedia 
interaktif kini dianggap sebagai solusi permasalahan guru periode COVID 19 (Sirait dkk., 2021). 
Media jenis ini memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi dengan software atau aplikasi yang 
digunakan (Lestari, 2019, hlm. 2-4). Pembuatan multimedia interaktif bisa dimulai dari alat atau 
perangkat lunak yang sudah sering didengar seperti Power Point. Fitur dalam software tersebut 
mampu menciptakan media belajar sederhana, tetapi tetap menarik (Lestari, 2019, hlm. 10). Yuliana 
& Hastiana (2019) menunjukan bahwa Power Point interaktif dapat meningkatkan kemampuan 
kognitif. Berdasarkan taksonomi Bloom revisi, kemampuan analisis juga merupakan salah satu 
tingkatan dari kemampuan kognitif yang akan tercapai jika tingkatan kognitif di bawahnya telah 
dikuasai. Selain Power Point,  perangkat lunak Articulate Storyline juga menghasilkan multimedia 
interaktif untuk menyampaikan konsep abstrak serta mendukung situasi belajar yang kondusif 
namun tetap tidak mengurangi rasa antusias peserta didik terhadap pembelajaran (Suhailah dkk., 
2021). Penelitian Geni dkk., (2018) membuktikan Articulate mampu meningkatkan kemampuan 
analisis materi yang capaian tingkat kognitifnya sama dengan materi sistem saraf.  
       Penelitian bertujuan mengetahui perbandi-ngan peningkatan kemampuan analisis materi saraf 
antara kelas pengguna Articulate Storyline 3 dan Power Point interaktif serta respon peserta didik 
terhadap sistem pembelajaran, sehingga guru dapat menambah informasi baru terkait kelebihan 
dan kekurangan software penghasil multimedia pembelajaran, terutama dalam hal meningkatkan 
kemampuan analisis materi sistem saraf. Dengan begitu, terdapat dua hipotesis yang diajukan yaitu, 
tidak terdapat perbedaan signifikan pada peningkatan hasil kemampuan analisis materi sistem saraf 
antara kelas pengguna MMI yang dikembangkan dengan Articulate Storyline 3 dan kelas pengguna 
MMI yang dikembangkan dengan Power Point interaktif sebagai teknologi penunjang TPACK (H0) 
atau terjadi sebaliknya (H1). 

II. METODE PENELITIAN      
       Penelitian dilaksanakan pada tanggal 29 April 2021 hingga 5 Mei 2021 di SMA Angkasa Lanud 
Husain Satranegara, kota Bandung. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif, jenis nonequivalent 
control group design cabang dari Quasi Experiment, pemilihan sampel dilakukan melalui purposive 
sampling dengan syarat kemampuan awal seragam. Berdasarkan uji homogenitas data penilaian 
tengah semester dibantu SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versi 20 didapatkan 
kemampuan awal kelas XI MIPA A dan XI MIPA C homogen. Sampel diambil dari masing-masing kelas 
sebanyak 23 orang. Kelas XI MIPA A menggunakan MMI yang dikembangkan dengan Articulate 
Storyline 3 disebut kelas ekperimen, sedangkan kelas XI MIPA C sebagai pengguna Power Point 
interaktif disebut kelas kontrol atau kelas pembanding. 
       Data dikumpulkan menggunakan teknik tes dan non tes. Istrumen tes berupa soal check point 
sebanyak 20 nomor, disusun berdasarkan taksonomi Bloom revisi dimensi kognitif dan dimensi 
pengetahuan dari tingkat C1 hingga C4, namun C4 (analisis) lebih banyak dari tingkat kognitif lainnya. 
Soal disebarkan melalui LMS (Learning Management System) Jartisunda ketika pretest dan posttest 
setelah berhasil lulus judgment expert dan uji butir soal. Kegiatan ini berfungsi mengukur perbedaan 
peningkatan kemampuan analisis materi sistem saraf. Analisis data tes dibantu SPSS versi 20 untuk 
melakukan uji normalitas, uji t (jika data terdistribusi normal), atau uji Mann Whitney (jika data tidak 
terdistribusi normal). Selain tes, instrumen non tes berupa kuesioner skala Guttman disebarkan 
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melalui Google Form di tahap akhir penelitian untuk mengetahui respon peserta didik terhadap 
pembelajaran terutama pada penggunaan multimedia interaktif.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
       Sistem pembelajaran tidak terlepas dari komponen TPACK yaitu pengetahuan konten sistem 
saraf (CK), pengetahuan teknologi media digital (TK), pengetahuan pedagogik model e-learning (PK), 
pengetahuan teknologi dan konten menggunakan MMI yang dikembangkan dengan Articulate 
Storyline 3 dan Power Point interaktif (TCK), pengetahuan pedagogik dan konten seperti representasi 
materi ke dalam bentuk tulisan, gambar, video, animasi dengan pendekatan asynchronus (PCK), 
pengetahuan teknologi dan pedagodik melalui LMS Moodle (TPK). Semua komponen bersatu dalam 
konteks pembelajaran sistem saraf tingkat SMA. Selama 6 hari efektif, peserta didik diberi 
keleluasaan untuk belajar mandiri, guru dapat melihat proses belajar melalui LMS Jartisunda. Sistem 
pembelajaran seperti ini menimbulkan reaksi berbeda.  

A. Respon Kelas Eksperimen 
       Kuesioner kelas eksperimen menunjukan 89,60% dari 23 orang peserta didik menyetujui 
pernyataan (menjawab “Ya”), sedangkan 11,30% tidak menyetujui (menjawab “Tidak”). Mayoritas 
peserta didik merespon positif penggunaan Articulate selama penelitian, sama seperti Suhailah dkk., 
(2021) yang menyatakan respon peserta didik setelah pembelajaran sangat bagus sehingga 
Articulate dianggap layak untuk membelajarkan materi biologi. 
       Kuesioner yang ditujukan kepada sampel berjumlah 23 orang di kelas eksperimen memaparkan 
82,61% peserta didik tertarik untuk belajar ketika menggunakan Articulate, 86,96% peserta didik 
memahami bahan ajar yang dikembangkan Articulate, 86,96% peserta didik setuju bahwa 
pembelajaran menggunakan Articulate mudah diakses serta fleksibel penggunaannya, 86,96% 
peserta didik lebih menyukai belajar menggunakan Articulate daripada metode ceramah melalui 
zoom meeting. Terakhir, 100% peserta didik merasakan manfaat penggunaan Articulate pada 
pembelajaran sistem saraf. Pemberian respon positif, sesuai dengan temuan Suhailah dkk., (2021) 
yaitu Articulate mendukung situasi pembelajaran yang kondusif, peserta didik fokus terhadap diskusi 
materi tetapi tidak mengurangi antusiasme belajar. Pembelajaran juga tidak berpusat pada guru 
sehingga peserta didik tidak bosan, selaras dengan pernyataan Daud & Putra, (2011) Guru sebagai 
pusat pembelajaran langsung (model Direct Instruction) mengakibatkan peserta didik tidak bisa 
mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi karena proses belajar hanya berlangsung seputar 
kegiatan mengingat, mengenal, menjelaskan informasi relevan, dan menghafal. 

B. Respon Kelas Kontrol 
       Respon positif juga diberikan oleh peserta didik kelas kontrol. Diketahui melalui hasil kuesioner, 
79,13% menyetujui pernyataan (menjawab “Ya”), sedangkan 20,87% peserta didik tidak menyetujui 
(menjawab “Tidak”). Lebih tepatnya dari jumlah sampel 23 orang, 91,30% peserta didik memerlukan 
Power Point untuk belajar, 91,30% peserta didik merasa Power Point dapat membantu menguasai 
konsep, 86,96% peserta didik merasakan kemudahan dalam proses pemahaman materi, 82,61% 
menginginkan sistem pembelajaran ini diterapkan di sekolah. Pernyataan terakhir kuesioner bersifat 
negatif berfungsi menegaskan pernyataan sebelumnya, yaitu 43,48% peserta didik yang tidak 
memahami pembelajaran didukung Power Point interaktif lebih sedikit dari persentase peserta didik 
yang sudah paham. Kemudahan dan rasa senang yang muncul ketika menggunakan Power Point 
sesuai dengan  Lestari (2019, hlm. 10) bahwa Microsoft Power Point sering dimanfaatkan dalam 
pengembangan media belajar interaktif yang menyenangkan. Software ini juga dianggap praktis 
(Pramita dkk., 2019). Selain itu, pemahaman konsep terjadi jika guru pandai mengemas materi  
menggunakan Power Point selaras dengan pendapat Santoso dkk., (2019) bahwa kemampuan 
analisis materi sistem saraf meningkat karena metode penyampaian guru terbantu oleh Power Point. 

C. Peningkatan Kemampuan Analisis Materi Sistem Saraf 
       Peningkatan kemampuan analisis tiap individu ditentukan dari N-gain kategori Hake tahun 1990 
(Sundayana, 2020, hlm. 159-160), sedangkan peningkatan setiap sub bagian kemampuan analisis 
dilihat berdasarkan persentase selisih peserta didik menjawab benar 13 soal indikator kemampuan 
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analisis ketika posttest-pretest. Soal nomor 8, 9, 12, 14 bertujuan mengukur kemampuan peserta 
didik dalam kegiatan membedakan pada sub pokok materi mekanisme impuls dan susunan sistem 
saraf. Soal nomor 5, 13, 17, 18 berkaitan dengan kemampuan mengorganisasikan jenis sel saraf, 
susunan sistem saraf, gangguan sistem saraf, mekanisme gerak refleks dan gerak sadar. Kegiatan 
mengatribusikan suatu permasalahan diukur menggunakan soal nomor 6, 7, 16, 19, 20 tentang 
mekanisme impuls, gangguan sistem saraf, mekanisme gerak refleks dan gerak sadar. Pengukuran 
pada penelitian ini selaras dengan pengukuran indikator yang dilakukan oleh Utami dkk., (2015) 
sebagai berikut: 
1. Membedakan yaitu peserta didik diharuskan mengidentifikasi potongan informasi, kemudian 

menentukan relevan atau tidak informasi tersebut dengan tema atau struktur pembahasan yang 
lebih luas. Contohnya peserta didik dapat mengidentifikasi anggota organ dari struktur sistem 
saraf, seperti otak dan sumsum tulang belakang. 

2. Mengorganisasikan atau peserta didik harus mengenal karakteristik potongan - potongan 
informasi, sehingga dapat memahami hubungan antar potongan informasi tersebut dan posisinya 
pada suatu struktur yang lebih luas. Contohnya yaitu memahami hubungan informasi seputar 
komponen penyusun, peran, mekanisme, dan gangguan fungsi di dalam suatu sistem misalnya 
sistem saraf. 

3. Mengatribusikan (kemampuan menentukan tujuan, sudut pandang, dan nilai dari potongan 
informasi hingga dapat menarik sebuah kesimpulan). Misalnya, pada materi sistem saraf guru 
dapat memberikan petunjuk atau karakteristik gangguan pada materi sistem saraf kemudian 
menanyakan nama atau istilah yang dapat mewakili karakteristik tersebut. 

1. Kelas Eksperimen 

Tabel 1. Rekapitulasi Nilai Kelas Ekperimen 
Nilai Pretest Posttest 

Rata-Rata 56,74 84,57 
Standar Deviasi 20,37 16,65 

Maksimum 85 100 
Minimum 20 40 

       Tabel 1 memperlihatkan bahwa kelas eksperimen memiliki rata-rata nilai pretest (56,74 + 20,37) 
dan postest (84,57 + 16,65). Nilai paling tinggi saat pretest 85 dan nilai paling rendah 20, sedangkan 
pada posttest, nilai paling tinggi 100 dan nilai paling rendah 40.  
Tabel 2. Rekapitulasi N-Gain Kelas Eksperimen 

Kategori Hake 
(1990)  

N-Gain 
Peserta Didik 

Jumlah 
Peserta 

Didik 

Terjadi 
Penurunan -0,38 1 

Tetap - - 
Rendah 0,14 1 
Sedang  0,33 - 0,69 9 
Tinggi 0,70 - 1,00 12 

Tabel 3. Kemampuan Analisis Kelas Eksperimen  

Sub Indikator 
Rata-Rata Persentase Jawaban Benar  

Pretest (%) Posttest (%) Selisih (%) 

Membedakan 54 88 34 
Mengorganisasikan 47 70 23 

Mengatribusikan 51 82 30 

       Berdasarkan Tabel 2, peningkatan dengan kategori tinggi lebih banyak muncul daripada kategori 
lainnya, temuan tersebut membuktikan Articulate dapat meningkatkan kemampuan analisis materi 
sistem saraf. Artinya multimedia interaktif ini dapat merepresentasikan konsep abstrak sehingga 
lebih mudah dimengerti seperti yang dinyatakan dari kuesioner respon dan hasil penelitian Putri & 
Ardi (2021) yaitu Articulate memudahkan peserta didik belajar materi abstrak bercakupan luas, 
peserta didik lebih mudah mempelajari materi, dan meningkatkan hasil belajar. 
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       Melalui Tabel 3, semua sub bagian indikator kemampuan analisis kelas eksperimen meningkat 
apabila dilihat dari selisih persentase peserta didik menjawab benar ketika tes. Penggunaan 
Articulate, dapat meningkatkan kemampuan membedakan karena animasi yang bagus, dilengkapi 
gambar berwarna di setiap bagian berbeda serta diberi penjelasan berupa audio dan sedikit teks. 
Keberadaan gambar dan animasi dapat membantu peserta didik membedakan komponen, struktur, 
dan perbedaan fungsi pada susunan sistem saraf sesuai dengan pendapat Safryadi (2018), guru 
memanfaatkan gambar yang konkret untuk memudahkan peserta didik memahami materi.  
        Selanjutnya, sub indikator mengorganisa-sikan bagian dari sistem saraf juga mengalami 
peningkatan disebabkan adanya peta konsep yang dapat diinteraksikan peserta didik untuk 
menunjukan alur pengelompokan informasi sehingga peserta didik tidak belajar secara acak. Peserta 
didik akan lebih mudah membangun konsep secara sistematis dengan adanya peta konsep, apalagi 
jika ditambah keberadaan animasi lengkap dengan audio di setiap sub pokok materi. Video 
membantu peserta didik memahami konsep secara visual, output serta minat belajar meningkat 
(Hafzah dkk., 2020). 
       Terakhir, peningkatan terjadi pada kemampuan mengatribusikan suatu permasala-han karena 
kedua sub indikator sebelumnya juga meningkat cukup baik. Artinya peserta didik sudah memahami 
karakteristik dari setiap informasi yang menyusun sistem saraf dan dapat menggunakan 
pengetahuannya untuk menyelesaikan permasalahan. Temuan ini mengacu pada pendapat Nurjanah 
dkk., (2021) bahwa proses pencapaian kemampuan analisis diawali dengan mengidentifikasi 
masalah, mengolah, mencari solusi untuk menyelesaikan masalah, sehingga dapat disimpulkan pola 
pikir analitis seperti ini sangat penting untuk dikembangkan. 

2. Kelas Kontrol 

       Kelas dengan peserta didik pengguna Power Point interaktif berdasarkan Tabel 4 memiliki rata-
rata nilai pretest (58,91 + 25,31) dan postest (81,74 + 20,26). Nilai paling tinggi saat pretest 100 dan 
nilai paling rendah 15, sedangkan ketika posttest, nilai paling tinggi 100 dan nilai paling rendah 25. 
Dilihat dari Tabel 5, beberapa peserta didik di kelas ini tidak mengalami peningkatan hasil belajar 
karena kemampuan awal sudah cukup bagus walaupun sebetulnya kedua kelas belum pernah 
belajar materi sistem saraf dari guru. Meskipun demikian, peningkatan di kategori tinggi tetap 
mendominasi, sehingga dapat diartikan bahwa Power Point interaktif dengan persiapan maksimal 
berhasil membantu pembelajaran, walupun tanpa peranan guru secara langsung. Temuan tersebut 
sesuai dengan Aotar dkk., (2015), pembelajaran sistem saraf secara langsung masih terlalu rumit jika 
hanya melalui demostrasi dan praktikum sehingga perlu media animasi yang dikemas ke dalam 
bentuk multimedia pembelajaran. 
Tabel 4. Rekapitulasi Nilai Kelas Kontrol 

Nilai Pretest Posttest 

Rata-Rata 58,91 81,74 
Standar Deviasi 25,31 20,26 

Maksimum 100 100 
Minimum 15 25 

Tabel 5.  Rekapitulasi N-Gain Kelas Kontrol 

Kategori Hake 
(1990)  

N-Gain 
Peserta Didik 

Jumlah 
Peserta 

Didik 

Terjadi 
Penurunan -0,08 1 

Tetap 0,00 5 
Rendah 0,17 2 
Sedang  0,38 - 0,67 5 
Tinggi 0,73 - 1,00 10 

       Tabel 6. Kemampuan Analisis Kelas Kontrol  

Sub Indikator 
Rata-Rata Persentase Jawaban Benar  

Pretest (%) Posttest (%) Selisih (%) 

Membedakan 57 80 24 
Mengorganisasikan 52 75 23 
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Mengatribusikan 55 88 33 

      Tabel 6 menunjukan peningkatan di setiap sub indikator kemampuan analisis. Pada kemampuan 
membedakan, keberadaan Power Point interkatif mendukung kenaikan hasil posstest karena 
disisipkan gambar lengkap dengan penjelasan tetapi terangkum kembali dalam beberapa kalimat 
intisari materi pada setiap sub bahasan, khusus media mekanisme dilengkapi video yang dapat 
diputar berulang ulang oleh peserta didik. Kelengkapan unsur seperti, gambar, animasi, video, dan 
teks menyebabkan peserta didik punya banyak pilihan cara untuk belajar. Pendapat ini selaras 
dengan pendapat Jayawardana, (2017), kajian biologi dipandang sulit sehingga tidak bisa hanya 
disampaikan melalui tulisan, tetapi harus didukung praktikum di lab dan lapangan, video animasi, 
serta gambar. 
       Berikutnya, sub indikator kemampuan mengorganisasikan juga meningkat disebabkan 
penggunaan fitur animation pada peta konsep dapat diinteraksikan. Susunan informasi pun 
terorganisir dengan baik dipandu peta konsep sekaligus disertai gambar. Peserta didik dapat 
menghilangkan atau memunculkan informasi dari gambar dan peta konsep sesuai keinginan selama 
belajar. Tindakan ini menjadikan pembelajaran menarik dan sesuai dengan rekomendasi Vivin dkk., 
(2018) bahwa untuk menciptakan multimedia yang menarik maka tunjukan menggunakan panah 
dan tambahkan keterangan yang jelas pada masing-masing bagian dari gambar pelengkap 
pembahasan. 
       Power Point biasanya melekat dengan guru sebagai pusat pembelajaran, ternyata dapat 
dimodifikasi sehingga guru tidak lagi menjadi pusat perhatian. Terlihat dari kemampuan atribusi 
peserta didik yang meningkat memberi makna bahwa Power Point membantu peserta didik dalam 
proses mengetahui, memahami dan mengaplikasikan materi untuk memecahkan suatu 
permasalahan. Walaupun tanpa peran guru secara langsung, beberapa tindakan dalam merangsang 
keberanian memberikan pendapat tetap dilakukan, teridentifikasi ketika peserta didik menjawab 
pertanyaan yang disisipkan pada beberapa slide pembahasan sehinggga dapat memberikan umpan 
balik yang relevan setelah berusaha mengeksplornya sendiri. Pembelajaran mandiri melalui 
multimedia interaktif selaras dengan pendapat Lestari (2019, hlm. 2-4) bahwa multimedia interaktif 
berperan sebagai alat bantu belajar mandiri (independent media) apalagi jika materi disajikan secara 
teratur, peserta didik juga tidak hanya mendengar atau melihat karena dapat melakukan sesuatu 
pada media pembelajaran tersebut (pembelajaran aktif). 

D. Perbedaan Articulate dan Power Point Interaktif dalam Meningkatkan Kemampuan 

Analisis selama Daring  
       Dalam rangka menjawab hipotesis, pengolahan hasil pretest dan posttest kelas eksperimen 
sekaligus kelas kontrol dibantu  SPSS versi 20 melalui uji normalitas dan uji hipotesis. Pada uji 
normalitas, nilai sig. prettest kontrol (0,333) lebih besar dari 0,05, begitu pun pretest eksperimen 
(0,131) lebih besar dari 0,05 sehingga data terdistribusi normal. Kemudian, nilai sig. posttest kontrol 
(0,000) lebih kecil dari 0,05, begitu pula posstest eksperimen (0,001) lebih kecil dari 0,05 
mengakibatkan data tidak terdistribusi normal. Jika di antara salah satu nilai pretest dan posstest ada 
yang tidak terdistribusi normal, maka ketika uji hipotesis digunakan uji Mann Whitney.  
       Hasil pengolahan uji hipotesis menunjukan nilai sig. (2-tailed) yaitu 0,760 lebih besar dari 0,05 
artinya H0 diterima atau tidak terdapat perbedaan signifikan pada peningkatan hasil kemampuan 
analisis materi sistem saraf antara kelas pengguna MMI yang dikembangkan dengan Articulate 
Storyline 3 dan kelas pengguna MMI yang dikembangkan dengan Power Point interaktif sebagai 
teknologi penunjang TPACK. 
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Gambar 1. Diagram Batang Peningkatan Sub Indikator Analisis Kelas Pengguna Articulate dan Power 
Point Interaktif 
       Tampilan serta fitur Articulate dan Power Point memiliki kemiripan apalagi jika dikembangkan 
dari storyboard yang sama. Articulate berfitur lengkap, mudah dipakai pemula karena cara kerjanya 
hampir sama seperti Power Point namun lebih komperhensif dan punya banyak jenis font, sehingga 
cocok untuk pembuatan dan pengembangan media pembelajaran (Mudinillah, 2021, hlm 103). 
Keahlian serta proses pembuatan multimedia interaktif dapat mempengaruhi produk akhir, sehingga 
akan muncul kekurangan atau kelebihan yang berbeda. Walaupun relatif sangat kecil, Gambar 1 
menampilkan perbedaan persentasi peningkatan setiap sub indikator kemampuan analisis di kelas 
eksperimen dan kelas kontrol. 
       Persentase peningkatan kemampuan mem-bedakan di antara kelas ekperimen dan kelas kontrol 
hanya berbeda 10%. Unsur bahan ajar yang paling menonjol dalam meningkatkan kemampuan ini 
yaitu animasi. Kelebihan Articulate terdapat pada tampilan gambar serta animasi karena proses 
pembuatannya dibantu ahli IT sehingga memerlukan biaya cukup mahal namun dapat disesuaikan 
dengan gaya mengajar guru. Power Point juga disisipkan gambar dan video animasi namun masih 
bersifat seadanya karena mengambil dari internet tanpa mengeluarkan biaya sama sekali. Video 
animasi sangat membantu peserta didik menguasai konsep rumit seperti mekanisme kerja impuls, 
sama seperti temuan Hafzah dkk., (2020) bahwa selain gambar, video juga dapat membantu peserta 
didik memahami konsep secara visual, meningkatkan output sekaligus minat belajar. 
       Berikutnya, tidak terdapat perbedaan persentase peningkatan sama sekali pada kemampuan  
mengorganisasikan. Hal ini disebabkan kekurangan yang dimiliki masing-masing multimedia 
interaktif. Articulate memiliki audio lengkap, tetapi unsur teks agar peserta didik membaca informasi 
yang penting hampir tidak ada. Apabila media terlalu full audio, maka penggunaannya akan sama 
saja seperti mendengarkan ceramah langsung dari guru, apalagi jika suatu bagian menyisipkan 
terlalu banyak audio tetapi animasi bergerak monoton. Kekurangan itu dapat mengakibatkan 
peserta didik bosan seperti tanggapan peserta didik pada hasil riset Nurokhmah dkk., (2016), bahwa 
biologi terkesan membosankan karena guru lebih sering memberikan ceramah. Berkebalikan dengan 
Articulate, Power Point Interaktif disisipkan unsur teks yang cukup dan dapat dihilangkan atau 
dimunculkan sesuai keinginan sehingga peserta didik bisa leluasa membaca dan tidak banyak 
mendengarkan. Namun unsur audio yang hampir tidak ada, justru menyebabkan peserta didik 
terlalu banyak melihat dan membaca, mendengarkan hanya didapatkan melalui video. Jika terlalu 
banyak tulisan pada multimedia, maka rasanya akan sama seperti membaca buku teks. Menurut 
hasil penelitian Zahora & Saparso (2021) peserta didik dapat merasa jenuh karena buku teks penuh 
dengan tulisan sehingga mengurangi minat baca. Di luar kelebihan dan kekurangan kedua 
multimedia, kelas eksperimen dan kelas kontrol sama - sama mengalami peningkatan kemampuan 
mengorganisasikan dikarenakan peserta didik dapat mempelajari materi sesuai arahan peta konsep. 
Unsur ini dapat menunjukan alur pengelompokan informasi (materi) berdasakan karakteristiknya 
dan dapat diinteraksikan secara terarah melalui instruksi yang ada pada multimedia interaktif. 
Tindakan ini hampir sama seperti penggunaan mind mapping plus dalam kondisi sudah disiapkan 
guru untuk dipelajari. Mind mapping plus bekerja dengan cara merangsang kinerja otak kanan 
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melibatkan Gambar, simbol, warna yang berhubungan dengan kinerja otak kiri sehingga dapat 
mengingat arti dari Gambar, simbol, warna, yang telah dibuat (Romdhani dkk., 2014). Aktivitas 
belajar peserta didik menemukan sekaligus membangun konsepnya sendiri dapat membangun 
kemandirian peserta didik ketika belajar (Utami dkk., 2015). Articulate dan Power Point interaktif 
dibuat dengan memperhatikan ragam variasi warna, bentuk, gambar hingga animasi untuk 
merangsang kinerja otak kiri sama seperti penggunaan mind mapping plus, sehingga dampaknya 
berbeda dari tampilan multimedia yang umumnya penuh dengan tulisan. Aktivitas peserta didik 
ketika mengkases Articulate dan Power Point interaktif tidak hanya membaca dan mendengarkan 
tetapi juga dimaksudkan agar peserta didik belajar membangun konsepnya sendiri. 
       Kelas kontrol mengalami peningkatan kemampuan mengatribusikan yang lebih besar dari kelas 
eksperimen. Temuan ini terjadi karena pada Power Point interaktif peserta didik diberikan stimulus 
berupa pertanyaan khusus di slide sub pokok materi tertentu sehingga mereka dapat 
mengungkapkan apa yang telah diketahui dan memberikan sudut pandang mereka terhadap suatu 
permasalahan di ruang diskusi, artinya peserta didik sudah terlatih memahami tujuan dari 
pembelajaran materi sistem saraf selama belajar tanpa guru. Sedangkan, multimedia interaktif 
Articulate dibuat tanpa ada pertanyaan sebagai stimulus peserta didik untuk memproses kembali 
apa yang didapatkannya. Walaupun sederhana, tetapi tindakan seperti ini diperlukan karena akan 
memberi sedikit tekanan kepada peserta didik sehingga timbul keinginan mengem-bangkan proses 
berpikir analitis, seperti pendapat Nurjanah dkk., (2021) proses pencapaian kemampuan analisis 
dimulai dari mengidentifikasi masalah, mengolah, mencari solusi untuk menyelesaikan masalah, 
sehingga pola pikir analitis seperti ini tentunya sangat penting untuk dikembangkan. 
       Articulate dan Power Point interaktif sebagai TCK memiliki kekurangan, sehingga komponen 
TPACK lain sangat diperlukan. Misalnya, LMS sebagai komponen TPK men-jadi sarana kegiatan 
mengatribusikan masalah walaupun tidak semua peserta didik berpar-tisipasi aktif. Selain itu, 
komponen PCK atau pendekatan asinkron model e-learning juga penting agar rancangan 
pembelajaran sesuai acuan. TPACK menciptakan pembelajaran efektif dibuktikan dengan adanya 
peningkatan kemampuan analisis di kelas eksperimen maupun kelas kontrol, sama seperti pendapat 
Koehler dkk., (2013) yang menyatakan TPACK mendukung pembelajaran berbasis teknologi yang 
efektif. 

IV. KESIMPULAN 
       Peserta didik pengguna MMI yang dikembangkan dengan  Articulate Storyline 3 dan Power Point 
interaktif sebagai teknologi penunjang TPACK memberikan respon positif terhadap pembelajaran 
serta mengalami pe-ningkatan kemampuan analisis materi sistem saraf. Berdasarkan uji hipotesis 
perbedaan yang tidak signifikan pada peningkatan kemampuan analisis tersebut, membuktikan 
bahwa Articulate Storyline 3 dan Power Point interaktif dapat menjadi pilihan teknologi 
pengembangan multimedia alternatif selama daring supaya aktivitas belajar lebih bervariasi. 
       Pertanyaan terkait sub pokok materi tertentu sebaiknya dicantumkan dalam multimedia 
interaktif agar peserta didik terstimulus memberikan umpan balik. Dengan begitu, guru dapat 
mengontrol proses belajar daring. Meskipun bersifat mandiri dan tidak masuk penilaian kognitif, 
tindakan ini akan memberikan pengalaman yang lebih bermakna sehingga menguatkan memori 
peserta didik. 
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Abstrak  

Kemampuan analisis adalah kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan dalam materi 
pembelajaran, dengan kata lain peserta didik mampu mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan yang 
telah guru sampaikan. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan analisis peserta didik adalah dengan 
menerapkan proses pembelajaran berbasis kerangka kerja TPACK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
efektivitas pembelajaran dengan metode e-learning yang menggunakan LMS Moodle sebagai komponen 
kerangka kerja TPACK, pada materi pokok Sistem Saraf. Penelitian ini menggunakan metode pre-experimental 
dengan desain penelitian one-group pretest - posttest design. Instrumen yang digunakan untuk mengukur 
kemampuan pengetahuan peserta didik berupa soal pretest dan posttest sebanyak 20 butir soal. Subjek yang 
digunakan sebanyak 23 peserta didik dikelas XI MIPA A SMA Angkasa Lanud Husein Sastranegara Bandung. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor rata-rata pretest sebesar 56,7 dengan nilai terendah yaitu 20 dan 
nilai tertinggi yaitu 85, dengan skor rata-rata posttest 84,6 nilai terendah yaitu 40 dan nilai tertinggi yaitu 100, 
serta hasil dari uji N-Gain didapatkan skor 0,66 dengan kriteria peningkatan rendah, sedangkan dari perolehan 
kuisioner peserta didik didapatkan hasil bahwa pembelajaran menggunakan metode e-learning yang 
menggunakan LMS Moodle sebagai komponen kerangka kerja TPACK dikategorikan sangat diminati peserta 
didik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan analisis peserta didik 
pada konsep materi Sistem Saraf dengan memanfaatan LMS Moodle dalam pembelajaran berbasis TPACK. 
Kata Kunci: Moodle, TPACK, Kemampuan Analisis, Sistem Saraf 

Abstrack 

Analytical ability is the ability of students to describe a problem in learning material, in other words, students 
are able to know, understand, and apply what the teacher has conveyed. One way to improve students' 
analytical skills is to apply a learning process based on the TPACK framework. This study aims to determine the 
effectiveness of learning with the e-learning method using the LMS Moodle as a component of the TPACK 
framework, on the subject matter of the Nervous System. This study used a pre-experimental method with a 
one-group pretest - posttest design. The instrument used to measure the knowledge ability of students is in 
the form of pretest and posttest questions as many as 20 items. The subjects used were 23 students in class XI 
MIPA A SMA Angkasa Lanud Husein Sastranegara Bandung. The results showed that the average pretest score 
was 56.7 with the lowest score being 20 and the highest score being 85, with the posttest average score being 
84.6, the lowest score being 40 and the highest score being 100, and the results of the N-Gain test. obtained a 
score of 0.66 with low improvement criteria, while from the acquisition of student questionnaires it was found 
that learning using the e-learning method that uses LMS Moodle as a component of the TPACK framework is 
categorized as very attractive to students. Thus, it can be concluded that there is an increase in students' 
analytical skills on the concept of the Nervous System material by utilizing the LMS Moodle in TPACK based 
learning.  
Keywords: Moodle, TPACK, Analytical Ability, Nervous System  

 



BAB I PENDAHULUAN  
Kemajuan suatu negara ditentukan oleh generasi baru penerus negaranya sendiri. 

Generasi baru yang berkualitas di dapatkan dari sistem pendidikan yang berkualitas pula. 
Pendidikan merupakan kunci bagi generasi baru yang akan menentukan maju mundurnya 
suatu negara (Sari dkk, 2020). Penuturan tersebut selaras dengan pasal 1 ayat 1 UU No. 20 
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa 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 keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

Pendidikan adalah suatu proses dalam menolong manusia untuk menghadapi segala 
tantangan, perubahan dan permasalahan global dengan sikap terbuka tanpa kehilangan 
karakter dirinya (Novia and Saenab 2014). Oleh sebab itu, masalah pendidikan tidak akan 
pernah selesai, pada dasarnya manusia harus berkembang mengikuti alur kehidupan. 
Menurut Rusman pada tahun 2011 dalam (Weni and Isnani 2016), teknologi informasi dan 
komunikasi merupakan suatu tuntutan global, salah satunya dalam dunia pendidikan untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran.  
        Proses pembelajaran peserta didik lebih baik yang sesuai dan mengikuti perkembangan 
zaman (Weni and Isnani 2016). Perkembangan zaman sekarang ini tidak lepas dari teknologi 
informasi dan komunikasi yang dari hari ke hari semakin berkembang, dengan semakin 
berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi saat ini, terkhusus internet, sangatlah 
diperlukan bagi pendidikan terutama guru untuk memperhatikan kebutuhan peserta didik 
demi kemudahan dan kelancaran segala aspek yang menyokong proses pembelajaran. 
        Salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit untuk dipahami peserta didik adalah 
Biologi. Hal ini karena sebagian besar materi pembelajaran Biologi bersifat abstrak (sulit 
diinderakan) dan memerlukan alat bantu untuk mempelajarinya (peralatan laboratorium). 
Salah satu konsep biologi yang dianggap sulit dan abstrak adalah materi sistem saraf. 
Rendahnya hasil belajar peserta didik dapat disebabkan salah satunya karena rendahnya 
kemampuan analisis. Kemampuan analisis adalah salah satu unsur dalam unit kognitif 
peserta didik. Kemampuan analisis adalah cara pemikiran dalam menyelesaikan suatu 
permasalahan dengan memisahkan setiap bagian dan mencari keterkaitannya. Lalu, 
mencari tahu bagaimana keterkaitan tersebut menimbulkan permasalahan (Gunawan and 
Paluti 2017).  
        Kemampuan analisis meliputi keterampilan peserta didik dalam mengimplementasikan 
pemikiran yang masuk akal untuk menghimpun dan menganalisis suatu informasi, 
merencanakan dan menguji cara yang tepat untuk penyelesaian masalah, dan merumuskan 
rencana (Arnold and Wade 2015). Berpikir analisis memiliki manfaat untuk mengadaptasi 
dan memodifikasi informasi dalam kehidupan sehari – hari (Pennycook, Fugelsang, and 
Koehler 2015). Kemampuan analisis dapat dinilai melalui tes analogi berupa pilihan ganda 
dan tes esai (tulisan), tes esai lebih dianjurkan untuk mengukur kemampuan analisis 
peserta didik (Kao 2016). Selain itu, pemakaian metode dan media yang digunakan guru 
kurang begitu efektif, variatif  dan efisien. Guru hanya menggunakan metode ceramah dan 
aplikasi whatsapp sebagai instrumen penilaian. Hal ini disebabkan karena keterbatasan 
guru dalam penggunaan teknologi untuk pembelajaran. 
        Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no 16 tahun 2007 (Peraturan 
Menteri Pendidikan, 2007) dan Permendikbud no 22 tahun 2016 (Permendikbud 2019) 
yang menyatakan bahwa seorang guru harus mempunyai kompetensi di bidang teknologi 
informasi dan komunikasi. Keterampilan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang 
berfungsi untuk mengembangkan diri dan sebagai penyokong proses pembelajaran. 
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Technological pedagogical content knowledge (TPACK) adalah suatu kerangka kerja untuk 
menginterpretasikan jenis pengetahuan yang dibutuhkan oleh seorang guru untuk 
mengefisienkan implementasi pedagogi dan pemahaman konsep dengan mengintregasikan 
sebuah teknologi di lingkungan pembelajaran (Mishra and Koehler 2006).  
        Adapun salah satu metode pembelajaran dalam kerangka TPACK adalah metode E-
learning. E-learning adalah transformasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
yang digunakan untuk belajar mengajar menggunakan media elektronik seperti 
smartphone, ipad, komputer, laptop, atau media elektronik lainnya yang dapat terhubung 
dengan jaringan internet untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta didik 
(Wicaksana dkk, 2020). Terdapat banyak jenis aplikasi yang mendukung proses pembuatan 
media pembelajaran dengan metode e-learning, salah satunya yaitu Moodle. Moodle 
merupakan suatu program software (perangkat lunak) yang dapat di modifikasi dan 
diberikan beragam multimedia berupa animasi bergerak, suara ataupun video (Wicaksana 
dkk., 2020). Selain itu, moodle dapat menciptakan sebuah program pembelajaran digital, 
sehingga peserta didik dapat mengakses materi dari berbagai sumber tanpa dibatasi dan 
dapat diakses kapanpun dan di manapun.  
 

BAB II METODE PENELITIAN 
        Penelitian ini dilaksanakan di SMA Angkasa Lanud Husein Sastranegara Bandung 
semester genap tahun ajaran 2020/2021. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah peserta didik kelas XI MIPA. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kelas XI MIPA A sebanyak 23 peserta didik. Objek yang di teliti dalam penelitian ini adalah 
peningkatan kemampuan analisis peserta didik pada materi sistem saraf melalui 
pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Moodle sebagai komponen kerangka kerja 
TPACK. 
        Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan 
pendekatan saat melakukan penelitian hingga penulisan karya tulis ilmiah menggunakan 
aspek pengukuran, perhitungan rumus dan pengolahan statistik (Unpas 2021). Metode 
yang digunakan pada penelitian ini adalah pre-experimental. Desain penelitian yang 
digunakan pada penelitian ini adalah one-group pretest - posttest design. 
        Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, 
teknik tes, dan teknik kuisioner. Teknik observasi digunakan untuk mengetahui keadaan 
peserta didik sebelum memulai penelitian. Teknik tes digunakan untuk mengukur 
kemampuan analisis peserta didik. Tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
melakukan Pretest dan Posttest sebanyak satu kali. Pretest dilaksanakan sebelum 
pembelajaran dengan Moodle dilakukan. Sedangkan Posttest dilaksanakan setelah 
pembelajaran menggunakan Moodle dilakukan. Teknik kuisioner digunakan untuk 
mengetahui tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran e-learning berbasis Moodle 
sebagai komponen kerangka kerja TPACK yang dikostuminasi jartisunda.  
        Instrumen penelitian berupa perangkat pembelajaran, kuisioner dan rubrik penilaian. 
Validasi menggunakan uji validitas, uji realibilitas, uji taraf kesukaran, dan uji daya pembeda 
dengan bantuan SPSS versi 20. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah 
menggunakan uji Wilcoxon. Uji prasyarat yang menyertai uji Wilcoxon adalah uji 
homogenitas dan uji normalitas. 
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BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN  
        Kemampuan analisis peserta didik diperoleh dari hasil pengerjaan pretest dan posttest 
berupa soal pilihan ganda (check point) yang berjumlah 30 soal. Instrumen ini telah di 
konfirmasi kevalidannya kepada penelaah ahli dan pengujian butir soal kepada 32 orang 
peserta didik yang telah mempelajari materi sistem saraf. 
 

        Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui hasil analisis uji instrumen terhadap uji 
validitas terdapat 19 soal berkategori valid dan 8 soal berkategori tidak valid. Untuk uji 
realibilitasnya menunjukkan angka 0,866 yang berkategorikan sangat tinggi. Pada uji daya 
pembeda terdapat 10 soal yang masuk kedalam kategori baik, 11 soal berkategori cukup, 
dan 9 soal berkategori jelek. Pada uji tingkat kesukaran terdapat 15 soal berkategori 
mudah, 16 soal yang berkategori sedang dan 1 soal berkategori sukar. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa dari 30 soal, terdapat 20 soal yang diujikan dalam penelitian ini.  
        Hasil dari penelitian ini, peningkatan kemampuan analisis peserta didik pada pokok 
materi Sistem Saraf dengan metode E-learning menggunakan aplikasi Moodle dilakukan 
melalui perhitungan Gain, sedangkan untuk mengetahui hasil peningkatannya melalui 
perhitungan N-gain.  
 

No. 

Soal 

Validitas Reliabilitas Taraf Kesukaran Daya Pembeda 

Kesimpulan 
Indeks Status Indeks Status Indeks Status Indeks Status 

1 0,563** Valid 

0.866 
Sangat 

Tinggi 

0.72 Mudah 0.44 Baik Diterima 

2 0.249 Tidak Valid 0.5 Sedang 0.25 Cukup Dibuang 

3 0.200 Tidak Valid 0.53 Sedang 0.19 Jelek Dibuang 

4 0,588** Valid 0.75 Mudah 0.38 cukup Diterima 

5 0,471** Valid 0.53 Sedang 0.56 baik Diterima 

6 0,529** Valid 0.56 Sedang 0.50 baik Diterima 

7 0,426* Valid 0.5 Sedang 0.50 baik Diterima 

8 0.660** Valid 0.75 Mudah 0.50 baik Diterima 

9 0.344 Validitas Rendah 0.72 Mudah 0.19 jelek Dibuang 

10 0.309 Validitas Rendah 0.66 Sedang 0.31 Cukup Direvisi 

11 0.256 Tidak Valid 0.41 Sedang 0.06 jelk Dibuang 

12 0,762** Valid 0.63 Sedang 0.63 baik Diterima 

13 0,612** Valid 0.75 Sedang 0.25 Cukup Diterima 

14 0,454** Valid 0.84 Mudah 0.19 jelek Dibuang 

15 0.333 Tidak Valid 0.94 Mudah 0.13 jelek Dibuang 

16 0,517** Valid 0.72 Mudah 0.31 Cukup Diterima 

17 0,723** Valid 0.88 Mudah 0.25 Cukup Diterima 

18 0,502** Valid 0.53 Sedang 0.31 Cukup Diterima 

19 0.336 Tidak Valid 0.25 Sukar 0.25 cukup Dibuang 

20 0.173 Tidak Valid 0.56 Sedang 0.00 jelek Dibuang 

21 0,599** Valid 0.34 Sedang 0.56 baik Diterima 

22 0.124 Tidak Valid 0.59 Sedang 0.31 Cukup Direvisi 

23 0.346 Validitas Rendah 0.59 Sedang 0.19 jelek Dibuang 

24 0,682** Valid 0.78 Mudah 0.44 baik Diterima 

25 0,804** Valid 0.75 Mudah 0.50 baik Diterima 

26 0,582** Valid 0.66 Sedang 0.31 cukup Diterima 

27 0,581* Valid 0.78 Mudah 0.44 baik Diterima 

28 0,504** Valid 0.94 Mudah 0.13 jelek Diterima 

29 0,504** Valid 0.94 Mudah 0.13 jelek Diterima 

30 0.254 Tidak Valid 0.66 Sedang 0.31 Cukup Dibuang 

 

 

Tabel  1 Uji Instrumen 

Tabel  2 Hasil Pretest dan Posttest 
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Pada tabel 3 dapat dilihat pengetahuan awal peserta didik pada pembelajaran pokok materi 
Sistem Saraf ditunjukkan dari hasil pretest dengan hasil skor rata – rata (56,7), sedangkan 
hasil pembelajaran menggunakan Moodle berbasis TPACK dapat dilihat melalui posttest 
dengan nilai rata – rata (84,6). Peningkatan kemampuan analisis peserta didik ditentukan 
melalui perhitungan selisih pretest dan posttest dengan nilai rata – rata (27,83), untuk 
kategori peningkatannya ditunjukkan melalui perhitungan N-gain dengan kisaran antara -
0,38 sampai 1,00 dengan kriteria peningkatan turun 1 orang (4,35%) pada kisaran -0,38 – 
0,13; kriteria peningkatan rendah 1 orang (4,35%) pada kisaran 0,14 – 0,29; kriteria sedang 
9 orang (39,13%) pada kisaran 0,33 – 0,64; dan kriteria peningkatan tinggi 12 orang 
(52,17%) dengan kisaran 0,70 – 1,00.  
        Pada penelitian ini untuk melakukan uji normalitas menggunakan SPSS Versi 20. Uji 
normalitas dilakukan menggunakan Shapiro – Wilk karena n < 50, n merupakan jumlah 
sampel pada penelitian, dan jumlah sampel pada penelitian ini berjumlah 23 peserta didik 
kurang dari 50 orang. Uji normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini;  
 

        Dilihat dari hipotesis menggunakan uji normalitas pada kelompok pretest dan posttest, 
H0 : data berdistribusi normal dan H1 : data tidak berdistribusi normal dengan taraf 
kenyataan (α) yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Kemudian Statistik Uji ini menggunakan 
nilai p-value sebesar 0,131 untuk pretest dan 0,001 untuk posttest. Kriteria uji tolak pada 
pretest  H0 jika p-value < α yaitu 0,131 > 0,05 dan pada posttest H0 jika p-value < α yaitu 
0,001 < 0,05. Kesimpulan dari data tersebut adalah pretest terdistribusi normal. Sedangkan, 
posttest tidak terdistribusi normal.  
        Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data dalam variabel bersifat 
homogen atau tidak berdasarkan ketentuan, jika Sig. < α (0,05), maka varians dari dua 
kelompok populasi data adalah tidak sama (tidak homogen ) dan jika Sig. > α (0,05), maka 
varians dari dua kelompok populasi data adalah sama (homogen), pengujian ini 
menggunakan SPSS Versi 20. Dibawah ini merupakan tabel hasil uji homogenitas: 
 

        Pada tabel di atas dapat dilihat berdasarkan nilai sig. 0,136 > α, maka dapat 
disimpulkan bahwa hasil data pretest dan posttest dinyatakan homogen. 
        Uji ini digunakan untuk menguji perbandingan dua sampel yang saling berkorelasi  bila 
persyaratan distribusi normal tidak terpenuhi. Hasil statistik non parametrik dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini:  
 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

pretest .119 23 .200* .934 23 .131 

posttest .218 23 .006 .816 23 .001 

ngt .151 23 .191 .869 23 .006 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

hasil _belajar Based on Mean 2.312 1 44 .136 

Based on Median 2.071 1 44 .157 

Based on Median and with 

adjusted df 
2.071 1 43.386 .157 

Based on trimmed mean 2.418 1 44 .127 

 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

posttest - pretest 

Negative Ranks 1a 6.00 6.00 

Positive Ranks 22b 12.27 270.00 

Ties 0c   

Total 23   

a. posttest < pretest 

b. posttest > pretest 

c. posttest = pretest 

 

Tabel  3 Uji Normalitas 

Tabel  4 Uji Homogenitas 

Tabel  5 Uji Peringkat Wilcoxon 



 
 

4 
 

 
 

        Dapat dilihat pada tabel 4.6 dan 4.7 jumlah nilai Whitung ditunjukkan oleh jumlah rank 
terkecilnya adalah  6,00; sedangkan pada output kedua, ditampilkan Zhitung = -4.020 
dengan Asymp.(2-tailed) > α maka H1 diterima. Karena nilai Asymp.(2-tailed) = 0,000 > α = 
5% = 0,05 maka H1 diterima, artinya terdapat peningkatan kemampuan analisis peserta 
didik dalam Penerapan LMS Moodle dalam pembelajaran berbasis TPACK. 

1. Hasil Penelitian Sebelum Pembelajaran 

        Penelitian dilakukan pada 23 orang peserta didik dan menunjukkan hasil pretest rata – 
rata kemampuan analisis peserta didik sebesar (56,7) dengan skor terendah 20 dan skor 
tertinggi 80. Rendahnya nilai pretest peserta didik dikarenakan peserta belum pernah 
mempelajari materi Sistem Saraf dan sebagian besar materi pembelajaran bersifat abstrak 
(sulit diinderakan) dan memerlukan alat bantu untuk mempelajarinya (peralatan 
laboratorium). Ada beberapa faktor yang mungkin membuat peserta didik sulit memahami 
materi sistem saraf: pertama pengalaman; pengalaman peserta didik dalam pembelajaran 
materi sistem saraf masih kurang, kedua minat; minat belajar peserta didik sebelum 
menggunakan Moodle masih kurang (Husamah dkk, 2016). Menurut (Kurniati, 2001) sistem 
saraf adalah materi yang sulit dipelajari karena bersifat abstrak dan rumit, hal ini karena 
bertautan dengan mekanisme fisika dan kimiawi yang kompleks. Selain itu, pemakaian 
metode dan media yang digunakan guru kurang begitu efektif, variatif  dan efisien sangat 
penting dan harus diperhatikan. 
        Hal ini sama seperti dengan (Hanafy, 2014) salah satu pertanda bahwa sesorang itu 
telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin 
disebabkan terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya. 
Oleh sebab itu, supaya memperoleh nilai yang baik peserta didik harus belajar terlebih 
dahulu dan permasalahan tersebut juga merupakan suatu persoalan peserta didik dalam 
mempelajari materi yang harus di selesaikan dengan cara meningkatkan kemampuan 
analisis. 

2. Hasil Penelitian Setelah Pembelajaran 
        Setelah melakukan pretest, dilakukan pembelajaran materi Sistem Saraf berdasar 
kerangka kerja TPACK yaitu berupa media pembelajaran dalam bentuk multimedia 
interaktif (MMI) yang di upload ke dalam Learning Management System (LMS) Moodle, 
yang kemudian akan diakses dan dipelajari secara daring (online) oleh peserta didik. 
Pembelajaran dengan menggunakan kerangka kerja TPACK mengubah bahan ajar kedalam 
bentuk multimedia interaktif yang bersifat fleksibel dalam menyediakan materi disertai 
visualisasi nyata, sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami materi. 
        Setelah melakukan pembelajaran online, peserta didik melakukan pengukuran 
kemampuan analisis melalui posttest. Nilai posttest menunjukkan skor rata – rata sebesar 
(84,6) dengan skor terendah 40 dan skor tertinggi 100. Peningkatan kemampuan analisis 
peserta didik ditentukan melalui perhitungan selisih pretest dan posttest (Gain) 
menunjukkan rata – rata sebesar (27,83) sedangkan kategori peningkatannya ditentukan 
melalui perhitungan N-gain dengan menunjukkan nilai 0,64 dengan kriteria peningkatan 
rendah 1 orang (4,35%) pada kisaran 0,14 – 0,29; kriteria sedang 9 orang (39,13%) pada 
kisaran 0,33 – 0,64; dan kriteria peningkatan tinggi 12 orang (52,17%) dengan kisaran 0,70 – 

Test Statisticsa 

 posttest - pretest 

Z -4.020b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

Tabel  6 Uji Wilcoxon 
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1,00. Adapun kriteria peningkatan kemampuan analisis peserta didik berada pada kriteria 
sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan analisis 
peserta didik antara sebelum dan setelah melakukan pembelajaran dengan menerapkan 
metode fully e-learning dengan multimedia interaktif (MMI) pada LMS Moodle.  
 
 
        Penerapan metode fully e-learning dengan multimedia interaktif (MMI) pada LMS 
Moodle terbukti dapat memfasilitasi peserta didik dalam meningkatkan kemampuan 
analisis dalam pembelajaran sistem saraf. Kemampuan analisis dalam penelitian ini terdiri 
dari indikator membedakan, mengorganisasi, mengatriusikan. Kemampuan membedakan 
merupakan proses memilih bagian yang saling berketerkaitan dengan struktur keseluruhan 
(Utami dkk, 2015). Kemampuan membedakan dapat terlihat dari kegiatan peserta didik 
yang dapat menentukan mekanisme penghantaran impuls dan susunan sistem saraf. 
Kemampuan mengorganisasi merupakan proses mengetahui komponen informasi dalam 
membentuk sebuah struktur yang saling berhubungan (Utami dkk, 2015). Kemampuan 
mengorganisasi dapat terlihat dari kegiatan peserta didik yang dapat membuat kesimpulan 
mengenai jenis sel saraf, susunan sistem saraf, mekanisme gerak refleks dan sadar, dan 
gangguan sistem saraf. Kemampuan mengatribusikan merupakan kemampuan peserta 
didik dalam menentukan sudut pandang, nilai dan tujuan mengenai suatu masalah (Utami 
dkk, 2015). Kemampuan mengatribusikan dapat terlihat ketika peserta didik mampu 
mengenali mengenai mekanisme impuls, mekanisme gerak refleks dan sadar, dan gangguan 
sistem saraf.  
        Peningkatan kemampuan analisis peserta didik dapat juga disebabkan karena waktu 
belajar peserta didik tidak terbatas dan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. 
Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat (Nadziroh 2017) pembelajaran e-learning 
adalah metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi berbasis website 
yang terhubung ke dalam jaringan internet sehingga bisa diakses dimana saja dan kapan 
saja. Selain itu, peningkatan kemampuan analisis peserta didik juga dipengaruhi oleh peran 
dari LMS Moodle dan Multimedia Interaktif. LMS Moodle dalam penelitian ini berperan 
sebagai tempat untuk belajar mengajar, menampung absensi, penyampaian informasi, 
pembagian tugas dan nilai. Fungsi Learning management system (LMS) sendiri merupakan 
sistem pembelajaran yang bersifat digital dalam memvirtualisasi proses belajar mengajar 
konvensional untuk administrasi, dokumentasi, laporan suatu program pelatihan, ruangan 
kelas secara daring (online), program e-learning, dan konten pelatihan, dan dirancang agar 
dapat membantu peserta didik dalam mendapatkan sumber informasi pembelajaran 
dengan mudah (Alfina 2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2 Grafik Perbandingan 

Ketercapaian Kemampuan Analisis 
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Tabel  7 Hasil Tanggapan Peserta Didik 

3. Tanggapan Peserta Didik Terhadap Pembelajaran 
 

        Dilihat dari rekapitulasi kuisioner peserta didik terhadap Penerapan LMS Moodle dalam 
pembelajaran berbasis TPACK dengan kategori menurut skala Guttam (dalam Dwiningsih 
dkk, 2018) dan (Pranatawijaya dkk, 2019) menunjukkan bahwa pada pernyataan pertama 
termasuk kedalam kategori yang sangat efektif karena 91,30% peserta didik menjawab ya 
dan 8,70% menjawab tidak, dalam hal ini peserta didik menyukai penyajian pembelajaran 
dengan Penerapan LMS Moodle dalam pembelajaran berbasis TPACK. Pernyataan kedua 
termasuk kedalam kategori sangat efektif karena 86,96% peserta didik menjawab ya dan 
13,04% menjawab tidak, dalam hal ini peserta didik memahami konsep pembelajaran 
menggunakan LMS Moodle berbasis TPACK. Pernyataan ketiga termasuk kedalam kategori 
sangat efektif karena 95,66% peserta didik menjawab ya dan 4,35% menjawab tidak, dalam 
hal ini peserta didik memahami materi pembelajaran yang disampaikan menggunakan 
multimedia interaktif yang dikostuminasi jartisunda ketika Penerapan LMS Moodle dalam 
pembelajaran berbasis TPACK. Pernyataan keempat termasuk kedalam kategori efektif 
karena 78,27% peserta didik menjawab ya dan 21,73% peserta didik menjawab tidak, dalam 
hal ini peserta didik ingin Penerapan LMS Moodle dalam pembelajaran berbasis TPACK 
diterapkan disekolah. Pernyataan kelima termasuk kedalam kategori kurang karena 39,14% 
peserta didik menjawab ya dan 60,86% menjawab tidak, dalam hal ini peserta didik tidak 
merasa kurang dalam Penerapan LMS Moodle dalam pembelajaran berbasis TPACK, tetapi 
melihat hasil yang menjawab ya membuktikan bahwa walaupun pembelajaran secara 
daring (online) peran guru tetap dibutuhkan dalam penyampaian pembelajaran. 
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BAB IV KESIMPULAN  
        Berdasarkan data hasil penelitiaan yang didapatkan, hasil analisis dan pembahasan 
yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah Pembelajaran 
pemanfaatan LMS Moodle dalam pembelajaran berbasis TPACK dalam materi sistem saraf 
dapat meningkatkan kemampuan analisis peserta didik. Dapat diketahui dari peningkatan 
hasil pretest sebelum dilakukannya pembelajaran dapat meningkatkan nilai posttest setelah 
dilakukannya pembelajaran. Dapat dilihat dari uji normalitas dengan nilai pretest 0,131 > 
0,05 menunjukkan data terdistribusi normal, sedangkan paa nilai posttest 0,001 < 0,05 
menunjukkan data tidak terdistribusi normal. Oleh sebab itu, data dinyatakan tidak 
terdistribusi normal maka selanjutnya dilakukan uji statistik menggunakan uji perbedaan 
rata – rata non paramerik dengan uji Wilcoxon. Hasil tanggapan dari perolehan kuisioner 
mengenai pembelajaran menggunakan fully e-learning dengan multimedia interaktif (MMI) 
pada LMS Moodle yang dikostumisasi (Jartisunda) diterima dengan baik, respon yang 
diberikan oleh peserta didik pada perolehan kuisioner keseluruhan menunjukkan sikap 
setuju terhadap penerapan pembelajaran menggunakan LMS Moodle dalam pembelajaran 
berbasis TPACK dalam materi sistem saraf. 
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