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viKATA PENGANTAR

SEJAK saya pertama kali di-
tugas kan di GIBS, SMP-SMA 
berasrama yang terletak di 

Kabupaten Barito Kuala Kalimantan 
Selatan, pada Mei 2015.  Sejak saat itu 
hingga sekarang, salah satu tantangan 
terbesar dalam pengajaran yang saya 
amati dalam proses pengajaran di 
kelas adalah kesulitan siswa dalam 
memahami materi-materi yang 
diajarkan oleh para guru. Ketika 
saya amati lebih jauh dalam proses 
penyampaian materi, umumnya para 
siswa tidak menunjukkan ketertarik an 
pada materi tersebut. Fenomena ini 
saya kira sama dengan apa yang terjadi 
pada kehidupan kita sehari-hari di saat 
kita tidak memiliki ketertarikan pada 
sebuah informasi yang kita terima 
karena kita tidak mampu menyerap 
informasi tersebut. 

Pada awalnya, saya berusaha 
mem perbaiki situasi ini dengan 
mengajak para guru untuk memilah-
milah materi bagi berbagai kelompok 
siswa di kelas menurut kemampuan 
daya serap me reka. Cara ini cukup 
efektif untuk membuat setiap siswa 
tertangani dengan lebih baik. Namun, 
tetap saja terjadi hambatan dalam 
proses interaksi komunikasi antara 
guru dan siswa. 

Kami kemudian memberikan pelatih-
an bagi para guru baik di dalam lingkung-
an sekolah dengan mengundang para 
ahli pendidikan maupun mengirim guru 
ke berbagai seminar dan training. Selain 

itu saya kemudian memutuskan untuk 
mengambil program doktoral di bidang 
People and Knowledge Management 
untuk secara khusus mencari tau 
bagaimana meningkatkan kemampuan 
pengajaran para guru. Dalam proses riset 
saya inilah saya kemudian menemukan 
istilah Pedagogical Content Knowledge. 
Dengan temuan konsep ini saya 
kemudian meratifikasi tema disertasi 
saya dari “peningkatan kemampuan 
pengajaran” menjadi “peningkatan 
kemampuan PCK para guru”.

Saya kemudian mencoba menerap-
kan PCK kepada para guru di GIBS 
melalui pelatihan-pelatihan internal, 
dan kemudian melalui HAFECS 
memper kenalkan konsep dan metode 
ini ke para guru di sekolah-sekolah lain. 

Saya kemudian mengajak para guru 
di GIBS untuk menuliskan pengalam-
an mereka mengajar setelah mereka 
menggunakan PCK di buku ini untuk 
bisamenjadi tambahan referensi bagi 
guru-guru lain. 

Karena ini adalah buku kedua kami, 
dan memperhatikan banyak nya mata 
pelajaran yang harus disampai kan pada 
siswa, serta kompleksitas PCK itu sendiri, 
kami memutuskan untuk menjabarkan 
PCK pada mata pelajaran Social Science 
& Humanity di buku ini. Karena itulah, 
dalam buku ini hanya mengangkat 
kasus-kasus yang terkait dengan mata 
pelajaran tersebut.  

Zulfikar Alimuddin B.Eng., MM.
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xCARA MEMBACA BUKU INI

Buku ini bisa dibaca dari awal sampai akhir secara berurutan atau:

1. Cari cerita pengalaman yang diceritakan di buku ini yang sama 

atau mirip dengan pengalaman Anda.

2. Tuliskan terlebih dahulu cerita pengalaman Anda pada secarik kertas

3. Baca pengalaman yang ada di buku ini dan bandingkan dengan 

pengalaman Anda sendiri yang sudah Anda tuliskan.

4. Baca juga penjabaran tentang PCK di Chapter II.

5. Baca teori terkait pengalaman tersebut, dan buat catatan tambah-

an di kertas Anda tentang apa yang Anda bisa perbaiki atas kejadi-

an dari pengalaman tersebut.

Bila tidak ada satupun cerita pengalaman di buku ini yang bisa 

anda hubungkan dengan pengalaman anda sendiri, maka:

1. Baca dengan seksama cerita pengalaman yang ditulis di buku ini.

2. Bayangkan situasi-situasi yang mungkin terjadi di kelas anda yang 

bisa anda hubungkan dengan cerita pengalaman tersebut, dan tu-

liskan apa yang anda bayangkan.

3. Baca teori terkait pengalaman tersebut dan coba tuliskan apa 

yang bisa anda perbaiki pada situasi yang anda bayangkan itu.
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DALAM dunia pendi
dikan, kualitas guru 
me rupakan salah satu 

faktor yang berkontribusi pa
ling penting untuk pembelajar
an siswa. Faktorfaktor lain yang 
juga berpenga ruh adalah seperti 
pengaturan jadwal pembelajar
an, jumlah siswa dalam kelas, 
profil siswa dalam kelas, fasili tas 
kelas dan alat bantu belajar dan 
sebagainya. Di Global Islamic 
Boarding School (GIBS), salah satu 
kriteria kualitas guru ditentu kan 
oleh penguasaan mereka atas 
Pedagogical Content Knowledge 
(PCK). Kriteriakriteria lain di GIBS 
termaktub dalam Teaching Mas
tery Framework (TMF) yang men
cakup 8 Aspek Pengajaran yang 
harus dikuasai oleh para guru, 
yaitu (TMF content). 

Pedagogical Content Know
ledge (PCK) adalah sebuah 
temuan akademis yang sangat 
menarik. Temuan ini merupakan 
sebuah ide yang berlandaskan 
pada keyakinan bahwa meng
ajar bukan hanya sekedar ten

tang menyampaikan ilmu penge
tahuan kepada siswa, lalu siswa 
tersebut bisa menghafal dan 
mengulang konten pembelaja
ran di kemudian hari. Lebih dari 
itu, mengajar merupakan proses 
membuat siswa mampu mema
hami (C2) dan menggunakan 
pemahamannya (C3) untuk me
mecahkan masalahmasalah da
lam pembelajaran, bahkan mem
buat mereka mampu melahirkan 
ideide (C6) atau menciptakan ga
gasangagasan termasuk temuan

temuan (C6). Lambanglambang 
C2, C3 dan C6 (C2: memahami; C3: 
menggunakan; C6: menciptakan) 
ini berturutturut mewakili tingka
tan kognisi siswa yang me rupakan 
salah stau ukuran keberhasil an 
proses peng ajaran. Tingkat an
tingkatan kognisi ini dikembang
kan oleh Bloom (1956) dan kemu
dian di revisi oleh salah seorang 
muridnya yaitu Anderson dan 
Krathwohl (2001), dan selanjutnya 
kita kenal dengan istilah Revised 
Bloom Taxonomy (RBT).  

2SEKILAS TENTANG PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE (PCK)
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Pedagogigal Content Know
ledge diperlukan agar siswa 
mampu menghubungkan se
tiap materi yang diajarkan oleh 
guru dengan pemahaman yang 
sudah ada pada diri mereka. 
Pengajar an sering kali gagal ka
rena siswa hanya men  de ngar 
informasi tanpa mampu menye
rap informasi itu dengan baik 
karena mereka belum memiliki 

sesuatu dalam benak mereka 
untuk menghubungkan infor
masi yang baru saja mereka te
rima. Pengalaman kami di GIBS 
menunjukkan bahwa peng
gunaan PCK yang tepat akan 
membuat guru mampu “masuk” 
ke dalam benak siswa.

Siswa yang telah mampu 
menyerap dengan baiklah yang 
akan mampu mengembangkan 

cara berfikirnya seperti yang di
jabarkan oleh RBT. Kemudian 
PCK juga memungkinkan guru 
untuk mengembangkan proses 
diseminasi pengetahuan secara 
lebih terukur dan terarah se
hingga siswa mampu mengelola 
pengetahuan itu dalam pikiran
nya. Kemampuan pengelolaan 
pikiran ini yang menjadi bagian 
dari Anderson Taxonomy. 

RBT yang dikenal juga dengan Anderson & Krathwohl Taxonomy (AKT)



4SEKILAS TENTANG PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE (PCK)

PCK pertama kali dikenalkan 
oleh Shulman  pada tahun 1987 
menawarkan konsep The Know
ledge Base of Teaching (Pengeta
huan dasar dalam Mengajar)  un
tuk mengklasifikasi komponen 
domain pengetahuan guru. 
Shulman (1986) mengusulkan 

tiga kategori pengetahuan guru: 
Pengetahuan materi, pengeta
huan pedagogis, pengetahuan 
kurikulum. Shulman (1986) 
kemudian membuat penelitian 
lebih detail tentang content 
knowledge hingga akhirnya 
menambahkan Pengetahuan 

materi, pengetahuan pedagogis, 
pengetahuan kurikulum sebagai 
sub kategori dari Pengetahuan 
materi itu sendiri.  Shulman 
(1986) membahas PCK untuk 
pertama kalinya dengan sebut
an “pengetahuan materi untuk 
mengajar”.  

Shulman bersama Gudmundsdottir (1987) mene tapkan 
rumusan elemen PCK menjadi tiga kategori: 

Selanjutnya, Karaman (2012) 
juga menyampaikan bahwa 
Shulman (1986) menekankan 
perlunya penelitian lebih lanjut 
pada PCK dengan menyebut
nya sebagai “paradigma yang 
hilang” atau missing paradigm. 
Ia mengidentifikasi 7 penge
tahuan dasar guru, yakni: pe
ngetahuan pedagogis, penge
tahuan materi, pengetahuan 
kurikulum, pengetahuan ten
tang siswa, pengetahuan ten

tang konteks pendidikan, pe
nge tahuan tentang tujuan 
pen didik an serta pedagogical 
content knowledge itu sendiri.

Seraya mengamini tujuh kate
gori pengetahuan dasar guru 
yang dibuat oleh Shulman, Mo
rineDershimer dan Kent (1999) 
berpendapat bahwa knowledge 
of educational outcomes tidak 
dapat dipisahkan dari pengeta
huan tentang prosedur evaluasi 
dan penilaian. 

Knowledge of educational 
outcomes tidak dapat 

dipisahkan dari 
pengetahuan tentang 

prosedur evaluasi 
dan penilaian.

Morine-Dershimer dan Kent (1999)

Pengetahuan tentang topik 
utama, konsep, dan area 

materi pelajaran yang dapat 
menjadi dan diajarkan kepada 

siswa dan pengetahuan 
tentang analogi, perumpa
maan, contoh dan metafora 

oleh yang menjelaskan materi 
pelajaran kepada siswa, yang 

dipengaruhi oleh pengeta
huan konten

Pengetahuan tentang topik 
utama, konsep, dan area materi 
pelajaran yang dapat menjadi 

dan diajarkan kepada siswa dan 
pengetahuan tentang analogi, 

perumpamaan, contoh dan 
metafora oleh yang menjelas
kan materi pelajaran kepada 
siswa, yang dipengaruhi oleh 

pengetahuan konten

Pengetahuan siswa prasang
ka atau kesalahpahaman 

tentang topik yang mereka 
pelajari, dan pengetahuan 
tentang topik siswa merasa 
menarik, sulit atau mudah 

dipelajari, yang dipengaruhi 
oleh penge tahuan siswa.

1

Pengetahuan tentang 
Konsep Utama

2

Pengetahuan tentang ber-
bagai cara suatu materi dapat 
diajarkan, beserta kelebihan 

dan kekurangannya 

3

Pengetahuan tentang 
prekonsepsi dan 

miskonsepsi siswa
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CASE  MUHAMMAD ZAMRONY

CONTENT 
Topik : 
“Respons Internasional Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia”

Sub-Topik :
1. Respons Belanda Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
2. Respons PBB Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
3. Respon Negara di Dunia Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
 a. Mesir
 b. Suriah
 c. Lebanon
 d. Irak
 e. Vatikan
 f. Palestina

CONTEXT
 Konteks yang digunakan pada pembelajaran 

kali ini adalah konteks analogi
 Yaitu analogi tentang seorang siswa yang 

menjadi siswa baru di sebuah sekolah pada 
pertengahan semester.

 Ada beberapa sudut pandang yang dilibat
kan dalam konteks ini yaitu
1. Siswa baru
2. Siswa lama yang sama sekali belum kenal 

dengan siswa baru tersebut
3. Siswa lama yang sudah pernah mengenal 

siswa baru tersebut.
4. Siswa lama yang sudah pernah kenal bah

kan pernah bermusuhan dengan siswa 
baru tersebut.

5. Guru.
 Siswa baru diibaratkan Negara Indo

nesia yang baru memproklamirkan ke
merdekaannya. Layaknya siswa baru, 
Indonesia seakanakan memperkenal
kan dirinya dengan Negara lain dan 
juga secara tidak langsung meminta 

izin untuk bergabung sebagai bagian 
dari Negaranegara di dunia.

 Siswa lama yang belum kenal diibarat
kan Negaranegara lain yang mungkin 
baru mengenal Indonesia dan men
coba melihatlihat tanggapan dari 
Negara lain.

 Siswa lama yang sudah pernah kenal 
diibaratkan Negaranegara Arab sep
erti Mesir, Suriah, Lebanon, Irak, Va
tikan dan Palestin yang sebelumnya 
sudah pernah ada hubungan dengan 
Indonesia misalnya hubungan pendi
dikan, Agama dan misionaris.

 Siswa Lama yang pernah jadi musuh 
diibaratkan Negara Belanda yang se
belumnya pernah menjajah Indonesia 
dan berupaya melanjutkan penjajah
annya melalui beberapa tindakan sep
erti Agresi Militer.

 Dan Guru diibaratkan sebagai PBB yang 
menjadi penengah ketika ada pertikaian.
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KNOWLEDGE OF LEARNERS AND LEARNING

PEDAGOGY

 Pernahkah kalian menjadi 
siswa baru di pertengahan 
semester?

 Atau kalian pernah mem
punyai kawan yang jadi 
murid baru di pertengahan 
semester?

 Atau kalian pernah melihat 
adegan itu di TV misalnya.

 Apa tanggapan mu terha
dap murid tersebut apabila 
kamu menjadi:

 Siswa lama yang sama 
sekali belum kenal dengan
siswa baru tersebut

 Siswa lama yang sudah 
pernah mengenal siswa 
baru tersebut.

 Siswa lama yang sudah 
pernah kenal bahkan per
nah bermusuhan dengan
siswa baru tersebut.

 Guru

 Apabila siswa baru itu kita 
anggap sebagai Negara 
Indonesia yang tengah 
memproklamasikan 
kemerdekannya, maka 
siapakah:
1. Guru
2. Siswa lama yang sudah 

pernah kenal bahkan 
pernah bermusuhan 
dengansiswa baru 
tersebut.

3. Siswa lama yang sudah 
pernah mengenal siswa 
baru tersebut.

Knowledge of learner
 Prior Knowledge

1. Berkembangnya Kolo
nialisme dan Imperial
isme Barat di Indonesia

2. Perang Dunia II di Ka
wasan Asia Pasifik

3. Aktivitas Perjuangan 
Dalam Mempersiapkan 
Kemerdekaan

4. Kronologi Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia

 Learning Style
• Siswa yang kineste

tik diminta ke depan 
untuk memperagakan 
adegan ketika seorang 
siswa memperkenal
kan diri dan siswa lain 

memberi tanggapan
• Siswa yang Visual 

disajikan dengan gam
bargambar perkenalan 
siswa baru

• Siswa yang Audio men
dengarkan narasidari 
guru.

 Life experience
• Di antara siswa mun

gkin ada yang pernah 
menjadi siswa pindahan

• Atau mempunyai siswa 
pindahan di kelasmereka

• Atau pernah melihat 
adegan perkenalan 
siswa pindahan di 
sebuah kelas baik di tv 
atau media lain

Knowledge of learning
 Untuk membawakan 

konteks ini maka dilakukan 
role play.

 Akan ada beberapa siswa 
yang diminta maju mem
peragakan adegan dan 
siswa lain akanditanyakan 
beberapa pertanyaan.
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CURRICULUM KNOWLEDGE

 Dengan memahami materi ini maka siswa 
akan lebih mudah untuk memahami topic:

 1. Indonesia dalam perang dingin
 2. Peran Indonsia dalam perang dingin
 3. Sejarah organisasi regional dan global

ASSESSMENT PROCEDURES, GOALS , OUTCOME AND VALUES

GENERAL EDUCATIONAL CONTEXTS

Meluas
 Karena pertemuannya hanya dua jam pe

lajaran (80 menit) maka topic akan dibatasi 
pada sub topic pertama yaitu

 “Respons Belanda Terhadap Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia”

Mendalam
 Meskipun hanya satu sub topic yang diba

has, tetapi akan diperdalam dengan pem
bahasan seperti
1. Sebabsebab Belanda meninggalkan 

Indonesia
2. Perjanjian Kalijati
3. Kedatangan Jepang di Indonesia
4. Agresi militer Belanda
5. Reaksi bangsa Indonesia terhadap agresi 

militer Belanda l

Assessment procedure
 Knowledge of Learner

• Tuliskan 5 hal yang 
kalian ingat sepu
tar proklamasi ke
merdekaan Indonesia!

• Jelaskan kronologis
terjadinya proklamasi 
Indonesia!

• Bagaimana pada akh
irnya Indonesia bisa 
memproklamasikan 
kemerdekaannya?

 Konteks
• Apa tanggapan mu ter

hadap murid tersebut 
apabila kamu menjadi:
1. Siswa lama yang 

sama sekali belum 
kenal dengansiswa 
baru tersebut

2. Siswa lama yang 
sudah pernah me
ngenal siswa baru 
tersebut.

3. Siswa lama yang 
sudah pernah kenal 
bahkan pernah ber
musuhan dengan 
siswa baru tersebut.

4. Guru

• Apabila siswa baru itu kita 
anggap sebagai Negara 
Indonesia yang tengah 
memproklamasikan 
kemerdekannya, maka 
siapakah:

1. Guru

2. Siswa lama yang sudah 
pernah kenal bahkan 
pernah bermusuhan 
dengan siswa baru 
tersebut.

3. Siswa lama yang sudah 
pernah mengenal siswa 
baru tersebut.



8SEKILAS TENTANG PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE (PCK)

Ketika saya melakukan 
konseling kelompok di ke
las VII Boys, beberapa siswa 
belum memahami arti agre
si,  batasanbatasan perilaku 
agresi dan membedakan per
ilaku agresi dengan bercanda.  
Banyak diantara mereka yang 
masih melakukan agresi verbal 
dengan alasan hal tersebut ti

dak apaapa karena menurut
sebagain mereka bahwa yang 
mereka lakukan adalah ber
canda.

Saya melihat bahwa ped
agogy dalam knowledge of 
learning yang saya terapkan 
saat konseling kelompok ku
rang maksimal. Saya men
gamati perilaku mereka dalam 

keseharian dan mendapati 
bahwa mereka masih melaku
kan tindakan agresi verbal, 
tindakan tersebut difalidasi 
oleh astidz di asrama. Saat 
konseling, konselor member
ikan contoh “jika memanggil 
teman dengan sebutan bina
tang maka itu adalah salah 
satu tindakan agresi verbal”.

Untuk menghadapi probem 
dalam proses konseling diatas, 
konselor memperbaiki metode 
konselingnya (knowledge of 
learning) dengan menggu
nakan simulasi langsung. Kon
selor meminta 2 siswa mem
peragakan dialog seperti:
 “Hai kuda! Sedang apa kamu?”
 “Aku sedang mengerjakan 

tugas Babi”

Konselor tanya kepada 
mereka berdua, 
 “Bagaimana perasaanmu 

saat teman kamu memang
gil namamu dengan nama 
binatang?”

 “Apakah kamu merasa nya
man dengan panggilan 
seperti itu?”

 “Apa yang membuat kamu 
merasa tidak nyaman?” 

 “Panggilan apa yang se
harusnya kamu berikan 
buat dia?” (konselor sambal 
menunjuk temannya)

 “Coba ulangi lagi dengan 
panggilan aslinya!”

 “Apa yang kamu rasakan saat 
temanmu memanggil meng
gunakan panggilan asli?”

 “Mana yang harus kita pakai?”

Konselor melakukan pem
benahan dan memperbanyak 

contoh seperti;
 Memanggil Fauzi dengan 

sebutan monyet adalah 
peri laku . . .

 Memanggil Josep dengan 
nama Suhardi (nama ayah) 
adalah perilaku . . .

 Menyuruh teman tanpa 
berkata minta tolong dan 
terimakasih merupakan 
perilaku . . .
Di GIBS kami memiliki 

cara agar setiap siswa mam
pu menghargai teman dan 
lingkungannya, terutama 
siswa baru yang tantangan 
awalnya adalah beradaptasi.

CASE AGRESI VERBAL (MUHAMMAD MAHRUS AFIF)

KASUS YANG DITEMUI

SOLUSI YANG DILAKUKAN

HASIL DARI PENERAPAN SOLUSI

Alhamdulillah akhirnya de
ngan melakukan model kon
seling diatas, konselor mampu 
menurunkan intensitas agresi 

verbal siswa baru. Hal tersebut 
dibuktikan dengan menurun
nya laporan terkait agresi ver
bal di asrama.
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KASUS YANG DITEMUI

SOLUSI YANG DILAKUKAN

CASE MELEPASKAN EMOSI NEGATIF (MAIMUNAH, S.PD.)

 Ketika saya mengajar kasus yang temukan adalah siswa kesulitan dalam memahami konteks 
yang saya berikan ketika saya menjelaskan mengenai bagaimana emosi negatif jika tidak dilepaskan 
maka bisa mempengaruhi sepanjang kehidupan manusia.

Untuk menghadapi perma
salahan dikelas tersebut maka 
saya mengubah konteks saya  
dengan menggunakan analo
gi, seperti berikut:

Anakanak bagaimana emo
si negatif mampu mempen
garuhi kehidupan manusia, 
coba perhatikan analogi berikut 
(Saya menggunakan tungku api 

sebagai analogi yang saya gu
nakan pada materi ini yang saya 
sebut sebagai pot mental, saya 
menayangkan gambar kemu
dian meminta anakanak untuk 
memperhatikan gambar yang 
saya tayangkan serta meminta 
mereka untuk mencari perbe
daan pada ketiga gambar).

Nah coba perhatikan pada 

gambar ada sebuah pot ber
isi air yang diletakkan di atas 
tungku dan terdapat api yang 
membakar pot. Pot dan Tungku 
ini kita ibaratkan sistem diri kita. 
Sedangkan api yang memba
kar kita ibaratkan emosi negatif 
kita seperti perasaan bersalah, 
penyelasan, marah, kecewa, 
kesedihan, dendam dll.

Apa perbedaan yang kalian temukan pada gambar diatas?

Pada pot yang tidak bertutup, 
uap akan senantiasa keluar se
hingga tidak ada tekanan di da
lam tungku yang mengakibat 
pot tetap aman. 
Sedangkan yang terjadi pada 
pot yang bertutup, yang menye
babkan adanya tekanan di da

lam pot sehingga menimbulkan 
tekanan panas bahkan lama 
kelamaan jika pot dibiarkan ter
tutup maka akan membuat pot 
bisa meledak atau terbakar.
Nah, begitu juga dengan emosi 
yang ada di dalam diri manusia. 
Jika emosi yang ada dalam diri 

kita baik itu rasa sedih, marah, 
kecewa, dll  tidak secepatnya 
kita lepaskan atau kita ata
si maka emosiemosi negatif 
tersebut selamanya akan mem
buat diri kita tidak nyaman bah
kan perasaan negatif tersebut 
akan merusak diri kita sendiri.

POT MENTAL dalam 
kondisi normal

Uap dapat keluar dengan leluasa sehingga 
tidak ada tekanan yang tersisa dalam pot

POT MENTAL dalam 
kondisi tidak sehat

Tekanan uap semakin tinggi se iring dengan 
semakin panasnya temperatur pot mental

POT MENTAL retak sehingga 
sebagian uap bisa keluar

Pada saat kritis, pot mental mengalami 
keretakan sehingga sebagian uap bisa keluar 

dan tekanan di dalam pot berkurang
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Ternyata saya berhasil 
memberikan pemahaman ter
kait pengaruh emosi negatif 
bagi kehidupan, saya menam

bahkan beberapa contoh real 
yang terjadi seharihari untuk 
memantapkan pemahaman 
siswa.

Alhamdulillah akhirnya 
siswa memahami maksud 
dari pembelajaran yang saya 
berikan.

PELAJARAN BERHARGA DARI KEGIATAN PAIR TEACHING

CASE PENGALAMAN BU RISA

HASIL DARI PENERAPAN SOLUSI

Dalam PCK, kehebatan ses
eorang dalam menguasai sub
jek materi bukanlah satusa
tunya faktor keberhasilan 
pengajaran. 

Sepintar apapun seorang 
guru di bidangnya, jika dia 
tidak mampu merepresenta
sikan materi tersebut di kelas 
dengan akurat kepada semua 
siswa, maka sebuah pengajaran 
belum bisa di sebut sukses.

Pada mingguminggu awal 
berkerja sebagai guru geogra
fi di Global Islamic Boarding 
School, saya mengikuti training 
mengajar sebelum benarbe
nar memegang satu kelas un
tuk mengajar mata pelajaran 
Geografi di sebuah kelas. 

Pair teaching adalah sara
na saya belajar mengajar pada 
masa training dengan durasi 3 
bulan. Suatu hari saya diminta 
mengajar kelas XI Social Scien
ce Girl dengan materi sensus. 

Dalam kelas saya didampingi 
guru yang lebih senior yang 
akan membantu dan men
gajari saya mengajar dengan 
baik, Mr. Anshori.

Pada bagian Cara Men dapat
kan Data Sensus saya menga
takan “Kalau sensus diadakan 
dengan cara de jure misalnya 
begini, di kota Palangkaraya ter
dapat 10.000 orang penduduk 
resmi, maka yang disensus ada
lah 10.000 orang. Beda halnya 
dengan cara de facto, berapap

un penduduk Palangkaraya saat 
terjadinya sensus, maka akan di 
sensus”

Situasi
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Masalah Tindakan

Saya memahami dengan 
baik materi sensus dan cara 
pengambilan data sensus. 
Namun ada yang salah de
ngan penjelasan saya yang 
membuat siswa nampak ti
dak paham dengan apa yang 
jelaskan waktu itu. Saya beri
kan siswa kesempatan untuk 
bertanya, tetapi mereka diam 
seperti berharap saya men
jelaskan lebih lanjut.

Ketika saya masih memikir
kan penjelasan yang harus saya 
sampaikan, kelas di ambil alih 
oleh rekan saya, dia menjelaskan 
cara pengambil an data sensus 
dengan cara yang sederhana. 

“Berapa jumlah siswa di 
kelas ini?”

“17 Pak”
“Nah, 17 siswa ini adalah 

penduduk resmi kelas yang 
tercatat di daftar hadir ya. Apa
bila sensus dilakukan dengan 
cara de Jure, semua siswa di 
kelas ini akan disensus. 

Jumlahnya 17 orang walau
pun saat dilakukan sensus ter
dapat 13 orang yang masuk 
ke kelas ini dari siswa kelas XI 
NSG1, yang dicatat pada sen
sus jumlahnya te tap 17 orang. 
Sampai di sini paham?”

Saya perhatikan siswa 
meng angguk mengerti de
ngan penjelasan tersebut “Yes 
Sir”

“Bedanya dengan de Facto, 
semua orang yang berada di 
kelas ini akan dicatatat pada 
saat sensus, entah dia pen
duduk resmi kelas ini, maupun 
bukan. Jumlahnya 30 orang. 
Dapat melihat perbedaan
nya?” lanjut Mr. Anshori.

Siswa mengatakan “ooohh” 
serempak. 

Tidak berhenti disitu, Mr. 
Anshori menanyakan ulang 
apa yang siswa pahami dari 
sensus dan cara pengambilan 
data sensus dan siswa bisa 
menjawab dan menjelaskan 
kem bali dengan tepat.

Kesimpulan
Menjadi seorang guru tidak 

hanya dituntut untuk mengua
sai materi dengan baik, tetapi 
juga harus mampu meng ajar 
dengan efektif agar materi 
dapat diterima siswa dengan 
baik. Dari kasus ini saya sangat 
belajar bahwa kemampuan pe
dagogik saya sebagai guru baru 

waktu itu sangat minim, walau
pun pengetahuan saya tentang 
geografi cukup baik siswa saya 
sulit menangkap materi yang 
saya ajarkan. Selain mengajar
kan saya cara mengajar, rekan 
Pair teaching saya waktu itu juga 
membantu saya dalam menun
taskan tujuan pembelajaran.
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