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KEMAMPUAN PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE (PCK) GURU 

IPA  KELAS VII SMP NEGERI SE-KECAMATAN GONDANGREJO 

KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2016/2017 
 

ABSTRAK 

Guru profesional adalah guru yang mampu mengajarkan konsep materi kepada 

peserta didiknya, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Syarat untuk 

menjadi guru profesional adalah harus menguasai PCK (Pedagogical Content 

Knowledge). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  kemampuan 

PCK guru IPA kelas VII SMP Negeri se-Kecamatan Gondangrejo Kabupaten 

Karanganyar di Tinjau dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tahun 

Ajaran 2017/2018. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang 

mendeskripsikan kemampuan CK, PK, dan PCK. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah dengan purposive sampling dengan mengambil tiga  

RPP dari setiap guru. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil 

bahwa kemampuan PCK guru mendapatkan persentase 77.8%, dengan demikian  

dapat disimpulkan bahwa kemampuan PCK guru, dalam kategori baik. 

 

Kata Kunci :PCK, Guru IPA , RPP  

 

ABSTRACT 

Professional teachers are teachers who are able to teach the concept of materials to 

learners, so that learning objectives can be achieved. Requirements to become a 

professional teacher is a must master PCK (PedagogicalContent Knowledge). The 

purpose of this study was to determine the ability of PCK seventh grade science 

teacher at SMP Negeri Gondangrejo sub-district of Karanganyar in Review of 

Learning Implementation Plan (RPP) Academic Year 2017/2018. This type of 

research is descriptive qualitative, which describes the ability of CK, PK and 

PCK. The sampling technique in this research is purposive sampling by taking 

three RPP from each teacher. Based on research that has been done shows that the 

ability of PCK teacher gets a percentage of 77.8%, thus it can be concluded that 

the ability of teachers PCK, in both categories. 
 

Keywords: PCK, science teacher, RPP 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Guru merupakan profesi yang menuntut keprofesionalan seorang 

pendidik untuk menguasai kemampuan untuk membelajarkan suatu konsep 

materi pengetahuan kepada peserta didik. Seorang guru memiliki peran utama 

dalam menetukan keberhasilan peserta didik dalam mendapatkan hasil belajar 

yang baik. Guru harus menguasai empat kopetensi yaitu kompetensi 

pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial (Permendiknas No 16 Tahun 
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2007). Muchtar (1994)  menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mendidik 

adalah proses kegiatan untuk mengembangkan tiga hal, yaitu pandangan 

hidup, sikap hidup, dan ketrampilan hidup pada diri seseorang atau 

sekelompok orang. Melalui pengetahuan tersebut, guru dapat merencanakan 

dan melaksanakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan 

peserta didik pada materi spesifik yang serimg dikenal sebagai Pedagogical 

Content Knowledge (PCK). 

Pengetahuan konten dan pedagogik merupakan dua hal yang yang 

tidak bisa dipisahkan dalam setiap pembelajaran. PCK merupakan gabungan 

dari pengetahuan konten dan pedagogik dalam pemahaman tentang 

bagaimana topik bahasan tertentu dan materi atau permasalahan yang 

terorganisir, kemudian diwakili dan disesuaikan dengan minat dan 

kemampuan peserta didik yang beragam, dan dijelaskan dalam bentuk 

instruksi. Pengetahuan konten dan pedagogik adalah kategori yang paling 

mudah dalam membedakan pemahaman materi atau konten dari seorang 

pendidik (Kocoglu, 2009). PCK mengacu pada bagaimana kemampuan guru 

dalam menyampaikan materi tertentu agar mudah diajarkan (teachability) dan 

mudah dipahami oleh peserta didik (accesable). Dengan demikian setiap guru 

dapat mengembangkan PCK sendiri sesuai dengan pengalaman mengajarnya 

(Purwaningsih, 2015). 

 

2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, pada 

penelitian ini data diperoleh nantinya akan dideskripsikan secara objektif 

dan apa adanya mengenai Kemampuan pedagogical content knowledge 

(PCK) guru IPA  kelas VII SMP Negeri se-Kecamatan Gondangrejo 

Kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran 2016/2017. Selain itu penelitian 

jenis ini bertujuan menilai kemudian menggambarkan dan 

mengginterpretasikan hasil yang diperoleh dari RPP yang sudah disusun 

oleh guru. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data dalam penelitian ini berupa kemampuan CK, PK, dan PCK dari 

guru IPA  kelas VII SMP Negeri se-Kecamatan Gondangrejo Kabupaten 

Karanganyar Tahun Ajaran 2016/2017 adalah sebagai berikut. 

Tabel 1.  Data Kemampuan PCK Guru IPA kelas VII SMP Negeri se-Kecamatan 

Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran 2016/2017. 

Pengetahuan Sub aspek Guru 

A 

Gur

u B 

Guru 

C 

% Kategori 

PCK 
 

 

Kegiatan awal 66.7 50.0 75.0 63.9 C 

Kegiatan inti 100.0 100.0 100.0 100.0 SB 

Kegiatan penutup 75.0 66.7 66.7 69.5 B 

  Rata-rata       77.8 B 

 

Keterangan diadaptasi dari kriteria interpretasi skor (Arikunto, 2011):  

84%-100% : Sangat Baik (SB) 36%-51% : Kurang Baik (KB)  

68%-83% : Baik (B)   35%  : Tidak Baik (TB)  

52%-67% : Cukup (C) 

 

Berdasarkan tabel 1. Dapat dilihat bahwa kemampuan PCK guru 

IPA kelas VII SMP Negeri se-Kecamatan Gondangrejo Kabupaten 

Karanganyar Tahun Ajaran 2016/2017 termasuk baik (77.8%). Pada aspek 

kesesuaian materi dengan strategi metode evaluasi pembelajaran, sub 

aspek kegiatan awal  mendapatkan rata-rata paling rendah 63.9% (C) hal 

ini karena sebagian guru tidak mencantumkan materi yang akan di bahas, 

namun untuk kegiatan apersepsi, motifasi, dan mencantumkan tujuan 

pembelajaran sudah cukup baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh  Ibrahim (2016),bahwa perbedaan kemampuan PCK guru 

disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pengalaman mengajar 

yang berbeda. 

Sub aspek kegiatan penutup mendapat rata-rata tertinggi 100.0% 

(SB), hal ini dikarenakan guru  mampu melibatkan siswa dalam mencari 

informasi, memfasilitasi terjadinya interaksi antar siswa, melibatkan siswa 

secara aktif dalam berbagai kegiatan, dan merumuskan pembelajaran yang 

mencakup eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Menurut Sagala (2009) 

bahwa interaksi belajar merupakan komunikasi timbal balik antara 
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pengajar dan pesertaa didik dengan maksud untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, sehingga interaksi komunikasi adalah ciri keberlangsungan 

pembelajaran bahkan dapat memprediksi perolehan hasil belajar.  

Kemampuan PCK guru kelas VII  SMP Negeri se-Kecamatan 

Gondangrejo pada kegiatan penutup termasuk baik (69.5). Guru dapat 

melakukan kegiatan penutup dengan baik, seperti kegiatan refleksi atau 

membuat rangkuman dengan melibatkan peserta didik, kegiatan umpan 

balik, tes lisan atau tertulus, dan kegiatan tindak lanjut. Namun, Masih ada 

beberapa guru yang tidak melakukan kegiatan refleksi atau membuat 

rangkuman dengan melibatkan peserta didik dan tidak melakukan tes lisan 

atau tertulis. Menurut Hamzah (2008) bahwa guru harus dapat 

melaksanakan evaluasi yang efektif serta menggunakan hasil evaluasi 

tersebut untuk mengetahui prestasi dan kemajuan siswa serta dapat 

melakukan perbaikan dan pengembangan. 

Berdasarkan uraian diatas, rata-rata kemampuan Pedagogical 

Content Knowledge guru IPA kelas VII SMP Negeri se-Kecamatan 

Gondangrejo Kabupaten Karanganyar di Tinjau dari Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) Tahun Ajaran 2017/2018 masuk dalam kategori baik 

yaitu 77,8%. hal ini karena Guru IPA mampu menguasai sub aspek 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. 

 

4. PENUTUP  

Berdasaran hasil penelitian diperoleh hasil bahwa kemampuan 

Kemampuan PCK guru IPA kelas VII SMP Negeri se-Kecamatan 

Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran 2016/2017 adalah 

77,8% (baik). 
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