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Abstrak—Technological Content Knowledge (TCK) adalah sebuah kerangka kerja 

(framework) yang menggambarkan pengetahuan yang diperlukan guru untuk 

merepresentasikan suatu materi (konten) ke dalam teknologi.Makalah ini bertujuan 

untuk menganalisis pengetahuan calon guru matematika di STKIP PGRI Tulungagung 

dalam merepresentasikan materi geometri ke dalam perangkat lunak geometri dinamis 

yaitu geogebra berdasarkan tingkat Technological Pedagogical and Content 

Knowledge (TPACK)yang dimiliki.Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini 

meliputi observasi, angket, tes, dan wawancara.Hasil dari penelitian menunjukan 

bahwa calon guru matematika dengan kriteria TPACKrendah mempunyai karakteristik 

TCKkesulitan menentukan tool GeoGebra yang sesuai karena hanya fokus pada 

proses mengkontruksikan segitiga sama kaki dengan softwareGeoGebra dan kurang 

tepat meletakkan tool GeoGebra sesuai dengan urutan seharusnya. Calon guru 

matematika dengan kriteriaTPACK sedang mempunyai karakteristikTCKdapat 

mengkontruksikan bentuk geometri pada software GeoGebra dengan lengkap dan 

benar, tetapi susunan langkahnya panjang dan kurang fokus meletakkan tool 

GeoGebra sesuai dengan urutan seharusnya. Calon guru matematika dengan 

kriteriaTPACK  tinggi mempunyai karakteristikTCKdapat menyelesaikan kontruksi 

dengan lengkap dan benar, mampu memahami fungsi tool GeoGebra yang 

sebenarnya, dan memanfaatkan tool sesuai kegunaannya 

Kata kunci:Analissi TCK,geogebra,  perangkat lunak geometri dinamis, TPACK 

I. PENDAHULUAN 

Penelitian tentang pengetahuan yang diperlukan oleh guru ketika melakukan  integrasi teknologi dalam 

pembelajaran, khususnya bidang matematika telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

[1][2][3][4][5]. Teknologi yang digunakan dalam penelitian tersebut terdiri dari berbagai macam perangkat 

lunak dan perangkat keras, baik perangkat yang memang dikhususkan dalam pembelajaran matematika 

(geogebra, geometer sketchpad (GSP), cabri geometry, graphing calculator, dll) maupun perangkat umum 

yang dapat digunakan pada berbagai bidang (tablet PC, spreadsheet, virtual blackboard, powerpoint,applet 

java, dll). 

Salah satu perangkat lunak penting yang sering digunakan dalam pembelajaran adalah perangkat 

lunak geometri dinamis (dynamic geometry software/ DGS).DGS menjadi alat penting dalam kegiatan 

belajar mengajar karena potensinya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran [6].Dalam pembelajaran 

matematika DGS disebut sebagai cognitive technological tool [7].Istilah tersebut muncul karena 

kemampuan DGS dalam memanipulasi relasi dan objek matematika secara intuitif. DGS dapat digunakan 

guru untuk merepresentasikan dan menjelaskan konsep matematika dengan lebih mudah dibandingkan 

dengan peralatan kertas dan pensil tradisional [8][9]. Penelitian terdahulu telah mnunjukkan bahwa 

penggunaan DGS memiliki dampak yang positif pada prestasi siswa [10] termasuk pada aktivitas dan 

motivasi siswa [11]. 

Terdapat banyak nama DGS yang beredar dan sering digunakan dalam pembelajaran baik yang 

gratis maupun berbayar, diantaranya adalah Geometer’s Sketchpad, Cabri Geometry, cabri 3D, 

Cinderella, Archimedes Geo3D, Compass and Ruler (CAR), Geometria, Wingeom, Geogebra, dan lain-

lain. Dari sekian DGS yang ada, geogebra merupakan salah satu yang memiliki banyak 

keunggulan.Geogebra merupakan alat yang inovatif untuk mengintegrasikan teknologi dalam 

pembelajaran matematika [12].Perpaduan antara aljabar dengan geometri adalah jantung dari 

Geogebra[13]. Dengan geogebra representasi titik, garis, dan bidang menjadi lebih mudah dilakukan dan 

akan lebih menarik.  
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Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa geogebra merupakan alat yang efektif untuk digunakan 

dalam proses belajar mengajar khususnya bidang geometri. Geogebra dapat memotivasi siswa untuk 

berpikir kritis ketika mengeksplorasi masalah matematika[12]. Penelitian lain mengungkapkan bahwa 

penggunaan geogebra dapat meningkatkan aktivitas siwa ketika memahami koordinat [14]. Selain itu, dua 

penelitian eksperimen [15][16] menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan mean yang signifikan antara 

kelompok eksperimen yang menggunakan geogebra dengan kelompok kontrol yang tidak menggunakan 

geogebra, dimana kelompok eksperimen menunjukkan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan dengan 

kelompok kontrol. Dari sisi afektif, sebuah penelitian menyimpulkan bahwa geogebra dapat meningkatkan 

motivasi siswa [17]. 

Teknologi yang kini berkembang dapat digunaan sebagai alat kognitif dalam pembelajaran [18]. 

Sebagai contoh, dengan teknologi berbasis web, siswa dapat belajar untuk memperoleh pengetahuan 

dengan cara konstruktif, misalnya membuat konten web dengan menulis di Wikipedia atau menambah 

catatan (annonating) di Youtube. Demikian pula dari sisi guru, ketika menggunakan teknologi dalam 

pembelajaran juga akan menimbulkan proses kognisi dalam diri guru tersebut. Proses kognisi akan terjadi 

sebelum, ketika, dan setelah menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Proses kognisi sebelum 

pembelajaran terjadi ketika guru merepresentasikan materi (content) ke dalam teknologi, dimana ini 

merupakan bentuk dari technological content knowledge (TCK). Technological Content Knowledge (TCK) 

adalah pengetahuan tentang cara merepresentasikan suatu materi (subject matter) menggunakan teknologi 

[19], sebagai contoh bagaimana melukis lingkaran dalam segitiga menggunakan software Geogebra. 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

technological content knowledge (TCK) calon guru matematika dalam menggunakan perangkat lunak 

geometri dinamis yaitu Geogebra?, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 

mendeskripsikan TCK calon guru matematika dalam menggunakan perangkat lunak geometri 

dinamis.Berikutnya diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi seorang calon guru matematika dalam 

memanfaatkan teknologi ketika mempersiapkan bahan ajar dan menggunakan perangakat lunak (software) 

yang sesuai dengan karakteristik materi pambelajaran. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini akan mengungkap bagaimana TCK calon guru matematika ketika menggunakan 

perangkat lunak geometri dinamis yaitu geogebra.Menurut [20] penelitian semacam ini tergolong 

penelitian kualitatif. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah mahasiswa STKIP PGRI Tulungagung program studi 

pendidikan matematika semester VIII kelas B tahun akademik 2014-2015.Subjek penelitian berjumlah 29 

mahasiswa yang terdiri dari 20 mahasiswa perempuan dan 9 mahasiswa laki-laki. Syarat sebagai subjek  

penelitian adalah mahasiswa yang telah menempuh tiga mata kuliah yaitu mata kuliah geometri yang 

ditempuh pada semester II, mata kuliah pengenalan komputer yang ditempuh pada semester VI, dan mata 

kuliah dasar pemrograman komputer yang ditempuh pada semester VII. Ketiga mata kuliah tersebut 

menjadi dasar awal mahasiswa pendidikan matematika untuk menyempurnakan pengetahuannya tentang 

pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran matematika. Sedangkan subjek yang akan dianalisis 

pada penelitian ini adalah perwakilan mahasiswa yang mempunyai kemampuan Technological 

Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) tinggi, sedang, dan rendah. 

Penelitian ini merupakan pengembangan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini berusaha 

mengungkapkan gejala menyeluruh melalui pengumpulan data dari latar alami (natural setting) dengan 

memanfaatkan peneliti sebagai instrumen utama, tetapi tidak mengabaikan data kuantitatif dengan 

menggunakan instrumen lain seperti angket dan tes sebagai pelengkap. Selain sebagai pengumpul data, 

peneliti juga sebagai penganalisis data, pewawancara dan sebagai pelapor hasil penelitian. Prosedur 

pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi (observation) atau pengamatan adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau 

kelompok secara langsung [21]. Observasi dilakukan pada saat proses mengkonstruksi lingkaran luar 

segitiga sama kaki dan lingkaran dalam segitiga sama kaki berlangsung. Ketika melakukan observasi, 

peneliti akan mengamati setiap aktifitas yang dilakukan mahasiswa untuk mendapatkan data-data 

yang lebih banyak dengan menggunakan video-recorder. 

2. Angket digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, 

atau hal-hal yang ia ketahui, yang dalam hal ini digunakan untuk mengelompokkan mahasiswa 

berdasarkan kriteria technological pedagogical content knowledge (TPACK) ke dalam tiga kelompok 
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yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. Instrumen pada penelitian ini menggunakan skala Likert yang dibuat 

dalam bentuk checklist. Pada pemberian skor, jawaban pada setiap pernyataan mempunyai gradasi 

dari sangat positif sampai sangat negatif yang berupa kata-kata antara lain: Sangat Sesuai (SS), Sesuai 

(S), Kurang Sesuai (KS), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS), diberi skor berturut-turut 5, 

4, 3, 2, 1. Dalam mengubah skor menjadi nilai menggunakan persamaan : 

 

(1) 

 

 

Selanjutnya dari (1) mahasiswa dikelompokkan berdasarkan kriteria technological pedagogical 

content knowledge (TPACK) ke dalam tiga kelompok yaitu tinggi, sedang, dan rendah.Penentuan 

kelompok ini berdasarkan nilai angket pada angket technological pedagogical content knowledge 

(TPACK). 

 
TABEL 1. PENGELOMPOKAN KRITERIA TPACK 

Kriteria pengelompokan Kriteria 

   + SDNilai x  Tinggi 

  SD    <  + SDx Nilai x   Sedang 

 <   SDNilai x   Rendah 

 

3. Tes merupakan metode pengumpulan data yang sifatnya mengevaluasi hasil proses. Tes didalam 

penelitian ini diberikan secara tertulis dan soal pada penelitian ini diambil dari salah satu soal 

geometri yang terdapat pada makalah Ali Mahmudi yang berjudul “Membelajarkan Geometri dengan 

Program GeoGebra”. Tes didalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui langkah-langkah 

mengkonstruksi  lingkaran luar segitiga sama kaki dan lingkaran dalam segitiga sama kaki pada 

GeoGebra, sekaligus untuk mengetahui technological content knowledge (TCK) mahasiswa dalam 

menggunakan perangkat lunak geogebra. 

4. Wawancara atau interview pada prinsipnya merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu . 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam yang tidak didapatkan 

peneliti dalam proses observasi. Wawancara digunakan untuk menggali keterangan yang lebih dalam 

yaitu berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran dari subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang 

dipilih sebagai subjek wawancara adalah enam mahasiswa yang mempunyai kriteria technological 

pedagogical content knowledge (TPACK) dengan dua mahasiswa kriteria tinggi, dua mahasiswa 

kriteria sedang, dan dua mahasiswa kriteria rendah. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini 

dengan wawancara semiterstruktur yaitu wawancara yang dilakukan apabila ada jawaban berkembang 

di luar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak terlepas dari permasalahan penelitian untuk 

mengetahui tentang subjek  penelitian lebih dalam. 

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti langkah Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi 

data (data reduction), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan, dan verifikasi 

(conclusion drawing/verification). 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan kriteria 

technological pedagogical and content knowledge (TPACK)ke dalam tiga kelompok yaitu: tinggi, sedang, 

dan rendah. Angket diberikan kepada 29 mahasiswa yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2015 di 

STKIP PGRI Tulungagung. Berdasarkan hasil analisis data dari angket adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

100

 

skor angket mahasiswa

Nilai

skor maksimum
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TABEL 2. HASIL PENGELOMPOKAN TPACK 

Kriteria pengelompokan Kriteria 
Jumlah 

Mahasiswa 
Persentase 

  80,21Nilai   Tinggi   6 21 % 

65,37    < 80,21Nilai  Sedang 18 62 % 

 < 65,37Nilai  Rendah   5 17 % 

    

Berdasarkan Tabel 2 tampak bahwapengelompokkankriteria technological pedagogical and 

content knowledge (TPACK)mahasiswa pendidikan matematika semester VIII adalah tinggi untuk 6 

mahasiswa dengan rentang nilai   80,21, sedang untuk 18 mahasiswa dengan rentang 65,37 nilai <
80,21, dan rendah untuk 5 mahasiswa dengan rentang nilai <  65,37. Secara umum hasil angket pada 

calon guru matematika yang merupakan mahasiswa kelas B semester VIII program studi pendidikan 

matematika STKIP PGRI Tulungagung, mempunyai kriteria technological pedagogical and content 

knowledge (TPACK) 21% tinggi, 62% sedang, dan 17% rendah. Dari ketiga kriteria tersebut posisi 

mahasiswa dengan kriteriatechnological pedagogical and content knowledge (TPACK) terbanyak adalah 

pada posisi technological pedagogical and content knowledge (TPACK) sedang berarti sebagian besar 

mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup terhadap pengintegrasianteknologi dan konten. 

Selanjutnya dari masing-masing kriteria akan diambil dua subjek  untuk di 

identifikasitechnologicalcontent knowledge (TCK) dalam mengkonstruksi lingkaran luar segitiga sama 

kaki dan lingkaran dalam segitiga sama kaki menggunakan perangkat lunak geometri dinamis yaitu 

geogebra.Jawaban mahasiswa dianalisis berdasarkan kerangka masalah yang telah dibuat seperti tampak 

pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GAMBAR 1. KERANGKA MASALAH, MENGKONSTRUKSI LINGKARAN LUAR SEGITIGA MENGGUNAKAN 

GEOGEBRA 
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 Setelah pemberian tesmengkonstruksi geometri pada GeoGebra, mahasiswa memiliki 

karakteristik technological content knowledge (TCK) yang berbeda berdasarkan kriteria technological 

pedagogical and content knowledge (TPACK) tinggi, sedang, dan rendah, seperti tampak pada gambar 

berikut : 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GAMBAR 2. KARAKTERISTIK UTAMA TCK MENGGUNAKAN GEOGEBRA 

 

Analisis technological content knowledge (TCK) mahasiswa dalam menggunakan 

GeoGebraberdasarkan kriteria technological pedagogical and content knowledge (TPACK) adalah 

sebagai berikut: 

 

TABEL 3. HASIL ANALISIS TCKMAHASISWA DALAM MENGGUNAKAN GEOGEBRA 

 

Kriteria Technological 

Pedagogical and Content 

Knowledge (TPACK) 

Hasil Analisis 

Rendah 

Mahasiswa calon guru matematika kesulitan menentukan tool 

GeoGebra yang sesuai karena hanya fokus pada proses 

mengkontruksi bentuk geometri dengan softwareGeoGebra dan 

kurang tepat meletakkan tool GeoGebra sesuai dengan urutan 

seharusnya. 

Sedang 

Mahasiswa calon guru matematika dapat mengkontruksi bentuk 

geometri padasoftware GeoGebra dengan lengkap dan benar, tetapi 

kurang fokus meletakkan tool GeoGebra sesuai dengan urutan 

seharusnya. 
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Tinggi 

Mahasiswa calon guru matematika dapat menyelesaikan kontruksi 

dengan lengkap dan benar, mampu memahami fungsi tool 

GeoGebra yang sebenarnya, dan memanfaatkan tool sesuai 

kegunaannya. 

 

Berdasarkan Tabel 3 terdapat perbedaan technological content knowledge (TCK) yang dimiliki 

oleh mahasiswa calon guru matematika berdasarkan kriteria technological pedagogical and content 

knowledge (TPACK) tinggi, sedang, dan rendah.Mahasiswa dengan kriteria technological pedagogical 

and content knowledge (TPACK) rendah dalam mengkonstruksi bangun geometri lingkaran luar segitiga 

sama kaki dan lingkaran dalam segitiga sama kaki yang terbentuk kurang tepat, karena apabila titik 

sudutnya digerakkan, maka bentuk geometri lingkaran luar segitiga sama kaki dan lingkaran dalam 

segitiga sama kaki menjadi tak beraturan. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa calon guru matematika 

dengan kriteria technological pedagogical and content knowledge (TPACK) rendah mempunyai 

karakteristiktechnological content knowledge (TCK) kesulitan menentukan tool GeoGebra yang sesuai 

karena hanya fokus pada proses mengkontruksikan segitiga sama kaki dengan softwareGeoGebra dan 

kurang tepat meletakkan tool GeoGebra sesuai dengan urutan seharusnya, dan salah dalam menerapkan 

langkah geometri di geogebra.  

Berdasarkan analisis pada tes mahasiswa dengan kriteria technological pedagogical and content 

knowledge (TPACK) sedang dalam mengkonstruksi bangun geometri lingkaran luar segitiga sama kaki 

dan lingkaran dalam segitiga sama kaki yang terbentuk sudah benar tetapi kurang memanfaatkan tool 

yang mempersingkat langkah. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa calon guru matematika dengan 

kriteria technological pedagogical and content knowledge (TPACK) sedang mempunyai karakteristik 

technological content knowledge (TCK) dapat mengkontruksikan bentuk geometri padasoftware 

GeoGebra dengan lengkap dan benar, tetapi susunan langkahnya panjang dan kurang fokus meletakkan 

tool GeoGebra sesuai dengan urutan seharusnya. 

Berdasarkan analisis pada tes mahasiswa dengan kriteria technological pedagogical and content 

knowledge (TPACK) tinggi dalam mengkonstruksi bangun geometri lingkaran luar segitiga sama kaki dan 

lingkaran dalam segitiga sama kaki yang terbentuk sudah benar dan dikerjakan dengan langkah yang tepat. 

Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa calon guru matematika dengan kriteria technological pedagogical 

and content knowledge (TPACK) tinggi mempunyai karakteristik technological content knowledge (TCK) 

dapat menyelesaikan kontruksi dengan lengkap dan benar, mampu memahami fungsi tool GeoGebra yang 

sebenarnya, dan memanfaatkan tool sesuai kegunaannya. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, maka diperoleh 

simpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan kriteria technological pedagogical and content knowledge (TPACK)yang dimiliki 

mahasiswa calon guru matematika STKIP PGRI Tulungagung dikelompokkan ke dalam tiga tingkat 

yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. 

a. Prosentase mahasiswa calon guru matematika yang memiliki kriteria technological pedagogical 

and content knowledge (TPACK) rendah adalah 17%. 

b. Prosentase mahasiswa calon guru matematika yang memiliki kriteria technological pedagogical 

and content knowledge (TPACK) sedang adalah 62%. 

c. Prosentase mahasiswa calon guru matematika yang memiliki kriteria technological pedagogical 

and content knowledge (TPACK) tinggi adalah 21%. 

2. Karakteristik technological content knowledge (TCK) mahasiswa calon guru matematika STKIP 

PGRI Tulungagung dalam menggunakan perangkat lunak geometri dinamis berdasarkan kriteria 

technological pedagogical and content knowledge (TPACK). 

a. Mahasiswa calon guru matematika dengan kriteria technological pedagogical and content 

knowledge (TPACK) rendah mempunyai karakteristik technological content knowledge (TCK) 
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kesulitan menentukan tool GeoGebra yang sesuai karena hanya fokus pada proses 

mengkontruksikan segitiga sama kaki dengan softwareGeoGebra, kurang tepat meletakkan tool 

GeoGebra sesuai dengan urutan seharusnya, dan salah dalam menerapkan langkah geometri di 

geogebra. 

b. Mahasiswa calon guru matematika dengan kriteria technological pedagogical and content 

knowledge (TPACK) sedang mempunyai karakteristik technological content knowledge (TCK) 

dapat mengkontruksikan bentuk geometri padasoftware GeoGebra dengan lengkap dan benar, 

tetapi susunan langkahnya panjang dan kurang fokus meletakkan tool GeoGebra sesuai dengan 

urutan seharusnya. 

c. Mahasiswa calon guru matematika dengan kriteria technological pedagogical and content 

knowledge (TPACK) tinggi mempunyai karakteristik technological content knowledge (TCK) 

dapat menyelesaikan kontruksi dengan lengkap dan benar, mampu memahami fungsi tool 

GeoGebra yang sebenarnya, dan memanfaatkan tool sesuai kegunaannya. 
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