
      Pada era 4.0 peserta didik sangat
antusias dengan penggunaan gawai.
Penggunaan gawai tersebut sudah tidak
dapat dipungkiri lagi. Hampir setiap saat
peserta didik mengoperasikan gawainya baik
untuk komunikasi, pendidikan, dan
permainan. Penggunaan gawai tersebut
harus diarahkan agar tidak mengurangi
tujuan dari perkembangan teknologi. 
       Dunia pendidikan sekarang ini harus
selaras dengan perkembangan teknologi.
Perkembangan teknologi saat ini memiliki
fungsi dan kegunaan yang beragam sesuai
dengan kemampuan peserta didik
mengaplikasikannya. Mulai dari berjelajah
informasi menggunakan internet hingga
dapat mengakses aplikasi-aplikasi yang
menarik. Tidak hanya untuk berjelajah ilmu,
menulispun sudah diembankan ke teknologi.
Tidak kalah penting untuk diperhatikan,
beragam games dan aplikasi sosial media
disediakan pada gawai yang dimiliki peserta
didik. Tidak dipungkiri 90% peserta didik
mengaplikasikannya.

        Saat ini pelaksanaan proses pembelajaran
konvensional dirasa kurang kondusif.
Pelaksanaan proses pembelajaran tersebut
harus diperbarui dengan mengkombinasikan
pembelajaran konvensional dengan
pembelajaran berbasis teknologi. Proses
pembelajaran tersebut telah dikombinasikan
dalam pendekatan TPACK (Technology
Pedagogical Content Knowladge). Pendekatan
tersebut sudah merangkum strategi menjadi
pendidik, pengetahuan pendidik, konten
pembelajaran, dan teknologi. Hal tersebut
membuat pendidik dapat berkolaborasi
dengan kecanggihan teknologi saat ini.
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 Pendekatan TPACK sudah dilaksanakan dalam
pembelajaran Bahasa Indonesia kelas X oleh
Kiki Ariska, S.Pd., guru Bahasa Indonesia di SMAN
17 Batam. Materi yang diajarkan adalah Teks
Biografi pada KD 3.14 Menilai hal yang dapat
diteladani dari teks biografi. Penggunaan
pendekatan TPACK dengan model
pembeajaran Problem Based Learning, 
 metode cooperative learning tipe NHT dan
media pembelajaran wordwall, canva, dan
google form dapat menciptakan suasana
belajar yang menyenangkan dan inovatif
sehingga siswa lebih termotivasi dalam
pembelajaran dan mendapatkan hasil evaluasi
yang baik. Hal tersebut membuat praktik ini
penting untuk dibagikan agar rekan-rekan guru
dapat menggunakan hal baik dari praktik ini
untuk perbaikan mengajar kedepannya.

 Pada praktik pembelajaran ini peran penulis
adalah sebagai seorang pendidik yang
menjadi motivator dan fasilitator serta
bertanggung jawab untuk mendidik dan
mengajarkan pembelajaran yang bermanfaat,
menyenangkan, dan inovatif. Pendidik bukan
hanya mengajar, tetapi pendidik berperan
sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran.
Peserta didik akan merasa belajar apabila
mereka diikutsertakan dalam proses
pembelajaran. Semangat dan motivasi belajar
muncul ketika kebiasaan mereka dilibatkan
dalam pembelajaran seperti penggunaan
teknologi.



A P A S I H  T A N T A N G A N

D A L A M

M E N G G U N A K A N

T E K N O L O G I ?

 Setiap perubahan tentu
mengalami tantangan.
Tantangan dari praktik
pembelajaran dengan
pendekatan TPACK adalah
sebagai berikut. Pertama,
mempelajari pendekatan, model,
metode, dan media
pembelajaran lebih mendalam
dalam waktu singkat untuk
mengkombinasikannya dalam
proses pembelajaran. Kedua,
banyaknya jam mengajar
menjadi tantangan tersendiri
bagi guru terutama dalam hal
membagi waktu dan tenaga.
Ketiga, selain guru, masih banyak
peserta didik yang belum
terbiasa menggunakan media
pembelajaran berbasis TPACK.
Hal ini menjadi kendala dalam
pelaksanaan kegiatan
pembelajaran.  Keempat,
ketersediaan sarana dan
prasaran seperti gawai peserta
didik dan ketersedian proyektor
juga menjadi kendala dalam
penerapan pembelajaran
berbasis TPACK. Mengenai
kendala-kenadala tersebut,
tentunya guru harus terlibat aktif
untuk mencari solusinya. 

TPACK

        Orang-orang yang terlibat dalam praktik pembelajaran
ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, rekan
sejawat, pendidik, dan peserta didik. Kerjasama yang
matang akan menciptakan pembelajaran yang kondusif,
menyenangkan, dan inovatif. Selain itu, kondisi fisik juga
harus diperhatikan karena mood seorang guru terkadang
memengaruhi cara mengajar di kelas.



     Sebagai guru profesional, sudah seharusnya guru
melakukan aksi yang tepat demi tercapainya tujuan
pembelajaran yang diinginkan. Guru harus
melakukan perubahan cara mengajar yang telah
diterapkan selama ini. Dalam hal ini, guru
menetapkan model pembelajaran inovatif yaitu
Problem Based Learning, metode Cooperativ Learning
tipe NHT (Numbered Head Together), dengan media
pembelajaran berbasis TPACK. Dengan
memperhatikan kondisi sosial peserta didik yang
sangat akrab dengan game, penerapaan
pembelajaran berbasis game dianggap sebagai
teknik yang tepat. Ide diterapkannya pembelajaran
berbasis game tersebut muncul dari masalah yang
dihadapi selama ini yaitu peserta didik belum begitu
tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga
susana pembelajaran kaku dan membosankan.
Dengan diterapkannya pembelajaran berbasis game
tersebut, diharapkan peserta didik lebih tertarik untuk
belajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat
tercapai dengan optimal. Dari berbagai game
pembelajaran, ditetapkan game pembelajaran
dengan memanfaatkan aplikasi wordwall. 

        Penerapan pembelajaran ini dilakukan guru
dengan caramemperbanyak referensi sebagai
awal menambah wawasan terkait penggunaan
model, metode, dan media pembelajaran
inovatif berbasis TPACK, terutama dalam hal
game pembelajaran. Selain itu, pendidik
merancang game pembelajaran yang menarik
yang dapat menggugah semangat peserta
didik dalam belajar. Pendidik membuat
perencanaan yang matang terhadap
pembelajaran yang akan dilaksanakan, baik
RPP, LKPD, mapun media pembelajaran yang
kreatif berbasis TPACK. Pendidik melaksanakan
pembelajaran sesuai dengan sintak model dan
metode pembelajaran yang telah ditetapkan
serta menggunakan media pembelajaran
sebaik-baiknya. 

 



          Pendidik menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memotivasi peserta didik untuk
selalu bersemangat dan mau berkolaborasi sesama peserta didik agar pembelajaran tidak hanya
didominasi peserta didik yang pintar. Pendidik membuat penyemangat peserta didik untuk
menghilangkan kejenuhan dengan memberikan ice breaking. Pendidik mengawali pembelajaran
dengan menyuguhkan kata-kata bijak sebagai motivasi diri peserta didik. 

      Pada kegiatan inti, pendidikan melakukan awal pembelajaran berbentuk game dengan
aplikasi wordwall yaitu menebak tokoh inspiratif. Setelah itu, pendidik menampilkan vidio
pembelajaran menarik mengenai tokoh inspiratif dengan menggunakan kearifan lokal. Setelah itu,
pembelajaran secara berkelompok menggunakan metode cooperative learning tipe NHT
membuat peserta didik tidak merasa dibeda-bedakan. Pendidik menggunakan aplikasi wordwall
untuk memilih tokoh pahlawan yang terdapat pada uang kertas Indonesia. Saat menemukan
nilai-nilai yang diteladani dari tokoh, peserta didik diperbolehkan berselancar di internet untuk
menemukan informasi tentang tokoh, boleh membuka google, youtube, instagram, tiktok, dan
lainnya. Pendidik menggunakan permainan roda berputar pada aplikasi wordwall sebagai cara
mengundi urutan presentasi. 

    Pada kegiatan penutup,
pendidik melakukan evaluasi
pembelajaran melalui aplikasi
google form dengan teknik
permainan match and match.
Hasil dari pemahaman peserta
didik langsung muncul sesuai
dengan kemampuan masing-
masing.Setelah evaluasi
peserta didik melakukan
refleksi pembelajaran dengan
aplikasi padlet. 

     Mengenai ketersediaan gawai, dengan metode pembelajaran berkelompok, peserta didik
dapat saling membantu peserta didik lain agar sama-sama dapat memahami materi
pembelajaran serta dapat mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran dengan baik. Begitu juga
dengan penggunaan proyetor, sebelum melaksanakan pembelajaran, guru berkolaborasi dengan
pengelola sarpras sekolah dan mengondisikan proyektor sekolah terhadap guru lain yang sama-
sama akan menggunakan proyektor dalam kegiatan pembelajaran. Menanamkan pemahaman
pada diri sendiri bahwa keberhasilan seorang guru terletak pada keberhasilan peserta didik
dalam pembelajaran, sehingga tidak ada alasan bagi seorang guru untuk malas dalam
melakukan perubahan selama perubahan tersebut mengarah kepada hal yang positif. Guru harus
siap lelah terutama dalam hal membagi waktu dan tenaga. 

 Oleh karena itu, dalam hal ini guru benar-benar dituntut harus bisa menajadi fasilitator dan
motivator bagi peserta didik agar pembelajaran yang dilaksanakan dapat membawa hasil yang
positif, baik dari proses maupun hasil belajar peserta didik. Segala tantangan harus dihadapi dan
guru harus mampu mencari penangan yang tepat terkait masalah-msalah yang timbul terkait
perubahan-perubahan yang ingin dicapai. 



P R O S E S  Y A N G

M A T A N G

M E N G H A S I L K A N

H A S I L  Y A N G  B A I K

  Perubahan dalam kegiatan
pembelajaran yang telah dilaksanakan
guru ternyata memberikan dampak yang
signifkan. Perubahan tersebut meliputi
beberapa hal sebagai berikut. Guru
semakin memahami tentang model,
metode, dan media pembelajaran yang
inovatif berbasis TPACK. Kegiatan
pembelajaran lebih terarah, baik dari
pendahuluan, inti, maupun penutup.
Peserta didik lebih terlibat aktif dalam
kegiatan pembelajaran. Peserta didik labih
termotivasi untuk belajar, dan
menggunakan gawai untuk hal hal positif.
Terciptanya suasana belajar yang
menyenangkan dan tidak menjenuhkan.
Hal ini terlihat dari peserta didik yang
mengikuti kegiata pembelajaran dengan
ceria, aktif, santai, namun tetap terarah
sesuai tujuan pembelajaran.  Terjadi
pemerataan hasil belajar sehingga
pembelajaran tidak hanya didominasi
oleh peserta didik yang pintar. Peserta
didik ketagihan untuk belajardengan
teknik bermain game.

        Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa perubahan harus dilakukan guru selama perubahan tersebut
dapat membawa pembelajaran ke arah yag lebih baik. Dapat dipahami bahwa keberhasilan seorang
guru terletak pada keberhasilan peserta didik, baik dalam proses mapun hasil belajar. Tantangan pasti
ada. Namun tantangan bukan menjadi penghalang, melainkan menjadi sarana untuk berpikir lebih
kritis untuk menacari jalan keluarnya. Guru yang hebat adalah guru yang mampu menyelesaikan
setiap masalah tentunya dengan mengasah kemampuan dan mau terus belajar.


