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ABSTRAK 

 

Apriliyanti, Dita. 2016. Deskripsi Pedagogical Content Knowledge Guru SMP dalam Materi 

Perbandingan (Skripsi. Program Studi S1 Pendidikan Matematika. Fakultas Keguruan 
dan Imu Pendidikan. Universitas Kristen Satya Wacana) 

Perbandingan menjadi salah satu topik dalam pembelajaran matematika di kelas VII 
SMP yang erat hubungannya dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini 

menjadi tantangan tersendiri bagi guru untuk dapat menguasai kemampuan pedagogi 
dan kemampuan profesionalnya agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan dalam 

pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pedagogical 
content knowledge guru dalam materi perbandingan. Penelitian dilakukan pada 4 
sekolah swasta di Salatiga dimana subjek penelitian terdiri dari 4 guru dan 86 siswa 

kelas VII. Temuan penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki pemahaman yang 
baik tentang materi perbandingan, mampu menjelaskan aplikasi materi ini dalam 

kehidupan sehari-hari serta mampu memahami tujuan dari penyampaian materi 
perbandingan. Kompetensi profesional yang cukup baik ini ternyata tidak sejalan 
dengan prestasi belajar siswa tentang materi perbandingan. Kompetensi pedagogik 

yang masih belum dikuasai guru adalah penguasaan proses pembelajaran yang belum 
sepenuhnya dapat dipahami oleh siswa, hal ini didukung oleh hasil wawancara siswa 

yang sebagian besar menyatakan bosan ketika pembelajaran sedang berlangsung 
sehingga siswa akan cenderung tidak memperhatikan. 

Kata Kunci: pedagogical content knowledge, kompetensi guru, perbandingan. 
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ABSTRAK 

Perbandingan menjadi salah satu topik dalam pembelajaran matematika di kelas VII 

SMP yang erat hubungannya dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi 
tantangan tersendiri bagi guru untuk dapat menguasai kemampuan pedagogi dan kemampuan 
profesionalnya agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pedagogical content knowledge guru dalam 
materi perbandingan. Penelitian dilakukan pada 4 sekolah swasta di Salatiga dimana subjek 

penelitian terdiri dari 4 guru dan 86 siswa kelas VII. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 
guru memiliki pemahaman yang baik tentang materi perbandingan, mampu menjelaskan 
aplikasi materi ini dalam kehidupan sehari-hari serta mampu memahami tujuan dari 

penyampaian materi perbandingan. Kompetensi profesional yang cukup baik ini ternyata 
tidak sejalan dengan prestasi belajar siswa tentang materi perbandingan. Kompetensi 

pedagogik yang masih belum dikuasai guru adalah penguasaan proses pembelajaran yang 
belum sepenuhnya dapat dipahami oleh siswa, hal ini didukung oleh hasil wawancara siswa 
yang sebagian besar menyatakan bosan ketika pembelajaran sedang berlangsung sehingga 

siswa akan cenderung tidak memperhatikan. 

Kata Kunci: pedagogical content knowledge, kompetensi guru, perbandingan.  

 

PENDAHULUAN 

Matematika memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan di Indonesia. 

Sejak lama, matematika digunakan sebagai saringan bagi para siswa untuk dapat lulus ujian 

nasional ataupun mendaftar ke sekolah yang baru. Hal inilah yang seringkali membuat 

matematika menjadi salah satu momok bagi para siswa. Oleh karenanya, guru harus dapat 

mengambil keputusan yang tepat ketika siswa belum dapat memiliki kompetensi dasar, 

apakah kegiatan pembelajaran diubah dengan metode yang berbeda atau mungkin mengulang 

terlebih dahulu konsep pembelajaran sebelumnya.  

Guru harus dapat mengambil keputusan yang tepat untuk siswanya karena guru 

merupakan salah satu faktor eksternal belajar yang mempengaruhi siswa (Aunurrahman, 

2010:188). Dalam proses pembelajaran, kehadiran guru masih menempati posisi penting, 

meskipun di tengah pesatnya kemajuan tekhnologi yang telah merambah kedunia pendidikan. 

Dalam ruang lingkup tugasnya, guru dituntut untuk memiliki sejumlah ketrampilan terkait 

dengan tugas-tugas yang dilaksanakannya. 
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Guru sebagai seorang pendidik harus dapat menghimpun dan memanfaatkan informasi 

tentang sumber belajar serta memperkaya alat-alat belajar, alat-alat peraga dan media 

pendidikan ( Made Pidarta, 2000: 290). 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen, di Pasal 1 dinyatakan yang dimaksudkan dengan guru adalah pendidik profesional  

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Oleh karena itu sudah menjadi tugas seorang 

guru untuk mendidik, mengajar, membimbing, dan mengajari siswanya untuk dapat memiliki 

kemampuan dan kompetensi untuk mendukung pendidikan yang ditempuh oleh siswa. 

Menurut Peraturan Pemerintah RI No 74 tahun 2008 tentang guru menegaskan tentang 

kompetensi yang harus dimiliki seorang guru yakni kompetensi pedagogik, sosial, 

kepribadian dan profesional. Oleh karena itu, para guru perlu mengembangkan pengetahuan, 

ketrampilan dan juga kemampuan pedagogiknya. Guru adalah figur sentral dalam proses 

pendidikan dan pembelajaran sehingga guru diharapkan memiliki karakteristik kepribadian 

yang khas dan ideal sesuai dengan persyaratan menjadi guru yang berlandaskan pada kaidah-

kaidah tertentu termasuk kaidah pedagogi (Sumardjono,2009).  

Kompetensi guru dapat diukur menggunakan banyak cara, salah satunya adalah Ujian 

Kompetensi Guru (UKG) yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam beberapa tahun 

terakhir ini. Berdasarkan hasil UKG tahun 2015, rata-rata UKG nasional hanya 53,02, 

sedangkan pemerintah menargetkan rata-rata nilai di angka 55. Selain itu, rerata nilai 

profesional hanya 54,77, sedangkan nilai rata-rata kompetensi pedagogik hanya 48,94. Hanya 

ada 7 Provinsi saja yang memiliki nilai UKG diatas rata-rata, yaitu Jawa Barat dengan nilai 

55,15, Jawa Tengah dengan nilai 58,93, Yogyakarta dengan nilai 62,36, DKI Jakarta dengan 

nilai 58,36, Bali dengan nilai 55,92, Jawa Timur dengan nilai 56,71 dan Bangka Belitung 

dengan nilai 55,10. Meskipun ketujuh Provinsi tersebut memiliki nilai UKG diatas rata-rata 

UKG nasional, tetapi tetap saja nilai UKG masing-masing Provinsi tersebut masih terbilang 

rendah. Hasil UKG memang tidak bisa dijadikan untuk menentukan kualitas seorang guru, 

namun hasil UKG hanya bisa kita jadikan sebagai alat untuk mengukur kemampuan guru, 

itupun hanya dalam teori saja. 

Guru memiliki tanggung jawab dalam setiap pembelajaran, termasuk dalam 

pembelajaran matematika. Pada pelajaran matematika, guru bertanggung jawab untuk 

memiliki peranan aktif untuk dapat mendukung proses belajar mengajar siswa, sehingga 

matematika tidak lagi dirasa sebagai momok oleh siswa. Dari survey yang dilakukan terhadap 
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10 siswa kelas 3 SMP yang akan menempuh Ujian Nasional di Salatiga, 9 diantaranya 

mengaku bahwa mata pelajaran matematika adalah yang paling sulit diantara ketiga mata 

pelajaran lainnya, 2 anak mengatakan bahwa soal yang berhubungan dengan gradien garis 

adalah soal yang paling sulit dalam mata pelajaran matematika, 1 anak mengatakan volume 

benda ruang adalah yang paling sulit dalam mata pelajaran matematika, 1 anak mengatakan 

gabungan luas benda datar adalah yang paling sulit dalam mata pelajaran matematika, 

sementara 5 anak lainnya mengatakan bahwa perbandingan berbalik nilai adalah yang paling 

sulit dalam mata pelajaran matematika. 

Perbandingan merupakan salah satu materi matematika SMP kelas VII. Dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Moh. Rohman Soleh tentang analisis kesalahan siswa, sebagian besar 

siswa mengalami kesulitan dalam mengkonsepkan perbandingan yang diberikan, karena 

itulah guru harus memiliki kemampuan, ketrampilan dan kekreatifan dalam penyampaian 

materi perbandingan sehingga siswa dapat memahami materi perbandingan yang diajarkan. 

Shulman (1987) telah mengembangkan sebuah kerangka untuk mengkonsepkan 

pengetahuan  guru untuk dapat melaksanakan proses belajar mengajar yang efektif. Kerangka 

ini disebut dengan PCK (Pedagogical Content Knowledge). PCK merupakan suatu hal yang 

yang amat penting untuk dikuasai guru dengan baik. Hal ini dikarenakan PCK 

memungkinkan seorang guru untuk memprediksi kesulitan-kesulitan yang mungkin akan 

dihadapi oleh para siswa sehingga mereka bisa mempersiapkan diri dengan metode-metode 

dan penjelasan-penjelasan untuk menyampaikan topik-topik pelajaran tertentu 

(Shulman,1987). Selain itu, seorang guru memang seharusnya menguasai setiap materi yang 

akan diajarkan, serta dapat mengaplikasikannya untuk dapat diterima oleh siswa. Dengan 

PCK seorang guru akan dapat menyampaikan materi kepada siswa dengan efektif, karena 

guru mampu menerapkan pengetahuan tentang materi dalam kondisi kelas selama proses 

pembelajaran berlangsumg. 

Dengan adanya pernyataan-pernyataan diatas maka dilakukan penelitian ini yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan Pedagogical Content Knowledge guru SMP 

dalam materi perbandingan. Subjek penelitian ini adalah empat guru matematika di SMP 

swasta di kota Salatiga. Diharapkan penelitian ini dapat mendeskripsikan kemampuan 

Pedagogical Content Knowledge guru SMP dalam membelajarkan materi perbandingan 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peningkatan kualitas pembelajaran 

matematika di jenjang pendidikan SMP. 
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KAJIAN KEPUSTAKAAN 

Pedagogical Content Knowledge (PCK) 

Pedagogical Content Knowledge (PCK) adalah gagasan akademik yang menyajikan 

tentang ide yang membangkitkan minat, yang berkembang terus menerus dan melalui 

pengalaman tentang bagaimana mengajar konten tertentu dengan cara khusus agar 

pemahaman siswa tercapai. Selain itu PCK merupakan ide yang berakar dari keyakinan 

bahwa mengajar memerlukan lebih dari sekedar pemberian pengetahuan muatan subjek 

kepada siswa dan siswa belajar tidak sekedar hanya menyerap informasi tetapi lebih kepada 

penerapannya. 

Menurut Shulman (1987) PCK adalah satu jenis pengetahuan bagi seorang guru yang 

didasarkan pada cara guru mengaitkan pengetahuan pedagogi (pengetahuan tentang cara 

mengajar) yang dimiliki pada pengetahuan materi (apa yang harus diajarkan). PCK 

berhubungan dengan kemampuan seorang guru untuk mengubah pengetahuan materi yang 

dimilikinya pada bentuk yang sesuai untuk pengajaran serta sesuai dengan kemampuan dan 

latar belakang siswa. 

Hubungan antara komponen pembentuk PCK tersebut dapat digambarkan melalui 

diagram berikut : 

 

 

 

 

  

Diagram 1. PCK 

 Dari diagram diatas kita dapat melihat bahwa PCK adalah irisan dari Content Knowledge 

(C) dan Pedagogical Knowledge (P). 

 Menurut Shulman, ada 7 komponen PCK yang masing-masing komponennya memiliki 

elemen khusus. Adapun ketujuh komponen beserta elemen-elemennya adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Komponen Pedagogical Content Knowledge 

Komponan Elemen 

Pengetahuan tentang materi 
Isi dari ilmu pengetahuan, praktek ilmiah, sifat alami dari ilmu 

pengetahuan, proses ilmiah 
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Pengetahuan tentang tujuan 
Literatur dalam ilmu pengetahuan, penerapan dalam kehidupan 

sehari-hari, pemahaman yang terintegrasi 

Pengetahuan tentang siswa 
Tingkat perbedaan, kebutuhan, minat, pengetahuan dasar, 

kemampuan, kesulitan belajar 

Pengetahuan tentang kurikulum 

Standar kompetensi, kompetensi dasar, koneksi antara pelajaran 

dengan unit, pengorganisasian khusus dalam pelajaran,keputusan 

tentang apa yang harus diajarkan, desain yang fleksibel 

Pengetahuan mengajar 
Berbagai metode mengajar, cara membangkitkan motivasi, 

kemampuan menyeleksi kegiatan yang efektif 

Pengetahuan tentang penilaian/evaluasi 
Cara penilaian, kemampuan memimpin diskusi siswa dan 

bertanya, pemberian umpan balik 

Pengetahuan tentang sumber daya 
Bahan, multimedia, fasilitas lokal, teknologi yang ada di 

laboratorium, majalah ilmu pengetahuan 

Sumber : diadaptasi dari Anwar (2010) 

 

 Dalam PP No. 74 tahun 2008 tentang guru menegaskan tentang empat kompetensi yang 

harus dimiliki guru. Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai 

dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Arti lain dari kompetensi 

adalah spesifikasi dari pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang serta 

penerapannya di dalam pekerjaan, sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan oleh 

lapangan (Slameto, 2013:3). Empat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu 

kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan kompetensi 

profesional yang keempatnya memiliki hubungan yang saling berkaitan. Oleh karena itu 

seorang guru perlu mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, dan juga kemampuan 

pedagogiknya. Disebutkan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam 

pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: pemahaman 

wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan 

kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik 

dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan perkembangan 

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang   dimilikinya 

Materi Perbandingan 

 Menurut KBBI perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu 

besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Dalam matematika, 

perbandingan adalah membandingkan dua satuan dengan cara menghitung hasil bagi tersebut 

yang sejenis, misalnya, panjang dengan panjang, massa dengan massa, tinggi dengan tinggi, 

berat dengan berat. Perbandingan  pada dasarnya adalah membandingkan besaran dengan 

suatu tanda (:). Hasil perbandingannya merupakan bilangan pecahan.  
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 Materi perbandingan, telah dikenal oleh peserta didik sejak di kelas VI SD/MI, hanya 

saja lebih diperdalam di SMP kelas VII. Pada tingkat Sekolah Dasar, standar kompetensi dari 

materi ini adalah melakukan operasi hitung pecahan dalam pemecahan masalah, dengan 

kompetensi dasar memecahkan masalah perbandingan dan skala.  Materi perbandingan di 

kelas VII SMP mencakup sub pokok bahasan: skala, pengertian perbandingan, 

menyederhanakan perbandingan, perbandingan seharga dan perbandingan berbalik nilai. 

Materi perbandingan memiliki standar kompetensi sebagai berikut: 

Tabel 2. Standar kompetensi dan kompetensi dasar perbandingan 

Standar kompetensi Kompetensi dasar 

Menggunakan bentuk aljabar, persamaan dan 

pertidaksamaan linear satu variabel, dan perbandingan 

dalam pemecahan masalah. 

3.4 Menggunakan perbandingan untuk 

pemecahan  masalah. 

Sumber: diadaptasi dari depdiknas (2006) 

 Untuk memperjelas mengenai sub pokok materi berbandingan, dapat dilihat pada peta 

konsep di bawah ini: 

  

Perbandingan 

    

 

        

      

   

  

    Skala 

 

Pengertian Perbandingan 

  

    

  

    

  

            

 

 

Menyederhanakan 

perbandingan 

 

Perbandingan 

senilai 

 

Perbandingan 

berbalik nilai 

 

Diagram 2. Peta pembelajaran perbandingan 

Pembelajaran perbandingan memiliki beberapa tujuan, yaitu dapat menyelesaikan 

permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan perbandingan, dapat menyederhanakan 

perbandingan, dapat mengenal perbandingan senilai dan berbalik nilai 

PCK pada pembelajaran tentang perbandingan 

Seorang guru yang mengajarkan materi perbandingan dengan kemampuan kognitif siswa 

yang berbeda-beda, mampu untuk menerapkan kemampuan kognitif dan profesionalnya. 

Seorang guru yang berkualifikasi secara PCK berarti mampu mengorganisasikan kelas 

dengan baik. Guru melakukan pendekatan yang lebih terhadap siswa yang memiliki 

kemampuan kognitif yang rendah. Ketika siswa menemui kesulitan dalam menerima materi-

materi perbandingan yang diajarkan, guru akan mencari metode-metode yang mudah diterima 

siswanya. Guru dituntut menguasai cara mengajar dan juga kemampuan menyelesaikan 

pembelajaran dengam kemampuan dan latar belakang peserta didik. 
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METODE 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pedagogical content knowledge guru 

SMP dalam materi perbandingan. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara serta 

pengamatan secara langsung di lapangan guna memperoleh informasi yang cukup. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bersifat deskriptif. 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dalam bentuk tulisan, gambar-gambar, rangkaian 

kata-kata, dokumen, dan bahasa tubuh. Data dikumpulkan oleh peneliti sebagai instrumen 

pertama. Penelitian ini bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis tetapi 

mendeskripsikan suatu  fenomena dengan memperhatikan makna dari setiap fenomena yang 

diamati, oleh karena itu penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif. 

Subjek penelitian ini adalah empat guru di empat SMP Swasta di kota Salatiga. Keempat 

SMP tersebut adalah SMP Kristen 1 Salatiga, SMP Kristen 2 Salatiga, SMP Pangudi Luhur 

Salatiga, dan SMP Muhammadiyah Salatiga. Penulis memilih SMP Swasta sebagai objek 

penelitian karena penulis ingin mengetahui kompetensi guru yang dimiliki oleh guru-guru 

Swasta di Salatiga.  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara. Tes yang diberikan 

kepada siswa berupa tes tentang perbandingan yang terdiri dari tiga soal uraian dimaksudkan 

untuk mendukung hasil wawancara guru. Hasil jawaban siswa kemudian akan dianalisis 

untuk mengetahui cara berpikir siswa dalam menyelesaikan soal tentang perbandingan. 

Untuk melengkapi analisis maka dilakukan wawancara untuk lebih mengetahui pemahaman 

siswa tentang materi perbandingan. Berikut adalah tabel wawancara guru yang digunakan 

sebagai pedoman pelaksanaan wawancara dalam penelitian ini. 

Tabel 3. Pedoman Wawancara 

 

Kompetensi 

Guru 
Komponen PCK Indikator Sub Indikator 

Pedagogik  Pengetetahuan 

tentang kurikulum 

Kurikulum  Pengertian kurikulum 

Pengetahuan tentang kurikulum 

Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

Pengertian RPP 

Pengetahuan tentang RPP 

Pengetahuan 

Mengajar 

Motivasi  Ketertarikan terhadap kegiatan belajar 

mengajar 

Respon terhadap peserta didik yang sulit 

menerima materi 

Proses pembelajaran Pengetahuan tentang proses pembelajaran 

Peran dalam proses pembelajaran 

Pengetahuan 

tentang 

penilaian/evaluasi 

Penilaian keaktifan  Penilaian keaktifan siswa 

Cara penilaian keaktifan siswa 

Alat evaluasi Pengertian alat evaluasi 

Cara pemberian nilai kepada siswa 

Remidiasi Pengertian remidiasi 

Tujuan remidiasi 
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Pengetahuan 

tentang sumber 

daya 

Sumber materi Asal muasal sumber materi yang digunakan 

Alat peraga Penggunaan alat peraga 

Tujuan digunakannya alat peraga 

Pengetahuan 

tentang peserta 

didik 

Respon peserta didik Arti berbagai respon dari peserta didik 

Kesulitan belajar Kesulitan belajar yang dialami oleh peserta 

didik 

Cara guru memahami kesulitan belajar 

siswa 

Profesional  Pengetahuan 

tentang tujuan 

Aplikasi dalam kehidupan 

sehari-hari 

Penerapan dalam kehidupan sehari-hari 

Contoh dalam kehidupan sehari-hari 

Tujuan dalam penerapan materi 

perbandingan 

Pengetahuan 

tentang materi 

Materi yang sulit Sub materi dari materi perbandingan 

Materi yang dianggap sulit oleh siswa 

        Sumber: diadaptasi dari Mampouw (2011) 

Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan teknik analisis data yang dilakukan dengan 

cara data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara ditabulasi dan diklasifikasikan 

berdasarkan komponen-komponen PCK yaitu pengetahuan tentang kurikulum, pengetahuan 

mengajar, pengetahuan tentang penilaian, pengetahuan tentang sumberdaya, pengetahuan 

tentang peserta didik, pengetahuan tentang tujuan dan pengetahuan tentang materi. Data yang 

sudah diklasifikasikan disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian singkat. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Subjek penelitian ini adalah empat guru di empat SMP Swasta di kota Salatiga. Data 

masing-masing subjek dapat dilihat dalam tabel berikut ini.  

Tabel 4. Data Subjek Penelitian 

Subjek Tempat Mengajar 
Jenis 

Kelamin 
Usia Pengalaman Mengajar 

Subjek 1 
SMP Kristen 2 

Salatiga 
Perempuan 54 tahun 32 tahun mengajar di SMP Kristen 2 Salatiga 

Subjek 2 
SMP Pangudi 

Luhur Salatiga 
Laki-laki 54 tahun 

31 Tahun mengajar di SMP Pangudi Luhur 

Salatiga 

Subjek 3 
SMP Kristen 1 

Salatiga 
Perempuan 47 tahun 

10 tahun mengajar SD, 8 tahun mengajar di 

SMP Kristen 1 Salatiga 

Subjek 4 
SMP Muhamadiyah 

Salatiga 
Laki-laki 26 tahun 

2 tahun mengajar di SMP Muhamadiyah 

Salatiga 

 
Selain mewawancarai guru, peneliti juga melakukan wawancara terhadap 12 siswa dan 

juga memberikan soal tertulis kepada 86 siswa kelas VII tahun ajaran 2015/2016 di 4 SMP 

swasta yang digunakan sebagai tempat penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

melengkapi hasil wawancara guru sebagai bahan dalam mendeskripsikan kemampuan PCK 

yang dimiliki oleh guru.  

Dalam hasil dan pembahasan ini, peneliti mendeskripsikan kemampuan yang dimiliki 

subjek dalam kompetensi pedagogik guru yang terdiri dari beberapa aspek dalam komponen 
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PCK, seperti pengetahuan tentang kurikulum, pengetahuan mengajar, pengetahuan tentang 

penilaian atau evaluasi, pengetahuan tentang sumber daya dan pengetahuan tentang peserta 

didik. Peneliti juga kan mendeskripsikan kemampuan profesional guru yang terdiri dari 

pengetahuan tentang mengajar dan pengetahuan tentang materi. 

Kompetensi Pedagogik 

1) Pengetahuan tentang Kurikulum 

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian berkaitan 

dengan pengetahuan tentang kurikulum, dapat terlihat bahwa setiap subjek memahami 

pengertian kurikulum dengan baik. Dari 4 sekolah, terdapat 1 sekolah yang 

menggunakan kurikulum 2013 dan 3 lainnya menggunakan kurikulum KTSP. Meskipun 

menggunakan kurikulum yang berbeda, tetapi ke empat subjek memiliki tujuan yang 

sama yaitu membentuk siswa secara profesional dalam bidang akademik dan 

kepribadian. Selain pengetahuan tentang kurikulum, keempat subjek juga didukung oleh 

pemahaman tentang RPP. Setiap subjek membuat RPP diawal tahun pembelajaran untuk 

digunakan sebagai pedoman dalam penyampaian materi selama 1 tahun pembelajaran. 

Hal ini dianggap baik oleh dua orang subjek karena dirasa dapat menghemat waktu.  

2) Pengetahuan Mengajar 

Dalam mendeskripsikan pengetahuan mengajar itu sendiri, akan dibahas mengenai 2 

hal yaitu tentang motivasi dan proses pembelajaran. Setiap subjek memiliki motivasi 

mengajar yang berbeda-beda. Motivasi inilah yang mendorong setiap subjek untuk 

mampu menyelesaikan tugas mengajarnya. Setiap subjek memiliki tujuan pembelajaran 

yang sama yaitu untuk membagikan ilmu mereka kepada peserta didik. Subjek berusaha 

agar setiap materi dapat diterima dengan baik oleh peserta didik, meskipun harus berkali-

kali menjelaskan atau mengunakan metode teman sebaya. Masing-masing subjek juga 

memiliki proses pembelajaran yang berbeda, tergantung dari kepribadian masing-masing 

subjek.  

Satu subjek berperan sebagai fasilitator untuk dapat membantu siswanya mencapai 

tujuan pembelajaran yang di inginkan. Hal ini dikarenakan pembelajaran yang berpusat 

kepada siswa. Dengan pengamatan langsung ke dalam kelas, terlihat bahwa setiap subjek 

memiliki cara mengajar yang berbeda. Setiap subjek menggunakan buku paket sebagai 

panduan mengajar dan kemudian menjelaskan tentang materi perbandingan. Subjek 

menjelaskan di depan kelas, memulai tanya jawab dan pada akhirnya akan memberikan 

soal untuk menilai sejauh mana pemahaman siswa. Pembelajaran yang dibawakan oleh 

subjek masing-masing mengikuti standart proses yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 
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kegiatan awal, inti dan penutup, meskipun tidak semuanya menyampaikan tujuan 

pembelajaran pada awal pertemuan.  

3) Pengetahuan tentang Penilaian atau Evaluasi 

Keempat subjek hampir memiliki pandangan yang sama mengenai penilaian dan alat 

evaluasi. Subjek memberikan penilaian keaktifan kepada siswa dan juga memberikan 

penilaian terkait evaluasi pembelajaran. Penilaian keaktifan dilakukan secara langsung di 

dalam kelas melalui pengamatan kepada siswa. Tiga subjek membawa jurnal keaktifan 

siswa untuk menandai siswa yang aktif dan tidak aktif di dalam kelas. Masing-masing 

subjek selalu memberikan evaluasi pada akhir pembelajaran atau akhir penyampaian 

materi termasuk dilaksanakannya remidiasi dalam pembelajaran meskipun dengan cara 

dan ketentuan remidiasi yang berbeda-beda. Tiga subjek selalu memberikan remidiasi 

kepada peserta didik yang tidak mencapai batas KKM, entah dengan pemberian soal 

secara langsung di dalam kelas maupun dengan tugas-tugas yang diberikan oleh subjek 

untuk dikerjakan oleh peserta didik. Satu subjek hanya akan memberikan remidiasi 

apabila 50 persen peserta didik di dalam kelas tidak mencapai batas KKM. Jika terdapat 

lebih dari 50 persen peserta didik yang sudah mencapai batas KKM, maka tidak akan 

dilakukan remidiasi bagi sebagian anak yang belum tuntas. 

4) Pengetahuan tentang Sumber Daya 

Masing-masing subjek memiliki sumber materi yang berbeda, walaupun sebagian 

besar menggunakan LKS dan buku paket sebagai acuan. Hal tersebut dapat terlihat 

dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 5. Jawaban Subjek tentang Sumber Daya 

Pertanyaan Jawaban Subyek 

Dimanakah anda 

mendapatkan materi 

untuk mengajarkan 

materi perbandingan? 

2 subjek: Pertama dari buku paket, kemudian dari buku-buku pendamping 

seperti Airlangga, atau buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah. 

1 subjek: Sumber materi ada di buku yang sudah ditentukan oleh pemerintah, 

sekalipun ada LKS-LKS yang sudah di patok oleh yayasan 

1 subjek: Untuk sumber materinya itu ada buku paket, LKS dan juga internet  

Apakah anda pernah 

menyampaikan materi 

perbandingan secara 

mendadak? 

3 subjek: Belum pernah 

1 subjek: Pernah 

 

Alat peraga apa yang 

biasanya anda 

gunakan? 

1 subjek: Saya menggunakan benda-benda yang real seperti permen atau 

bungkus sabun kosong untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada siswa 

tentang materi perbandingan 

1 subjek: Saya tidak pernah menggunakan alat peraga dalam penyampaian 

materi perbandingan 

1 subjek: Saya menggunakan neraca perbandingan sebagai alat peraga 

1 subjek:Saya menggunakan peta untuk menunjukkan skala 
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 Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa 3 subjek tidak pernah menyampaikan 

materi perbandingan secara mendadak, hal ini menunjukkan bahwa sudah ada persiapan 

yang matang dari masing-masing subyek dalam penyampaian materi perbandingan. Tiga 

subjek juga sudah menggunakan alat peraga dalam penyampaian materi perbandingan. 

Meskipun menggunakan alat peraga yang berbeda, tetapi subjek memiliki tujuan yang 

sama yaitu untuk membuat peserta didik lebih memiliki gambaran dan konsep mengenai 

materi perbandingan. 

5) Pengetahuan tentang Peserta Didik 

Setiap subjek dapat memahami berbagai respon yang dilakukan oleh peserta didik, 

baik itu respon positif maupun respon negatif. Selain itu masing-masing subjek juga 

dapat memahami setiap kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Beberapa 

subjek mengungkapkan bahwa peserta didik mengalami kesulitan dalam penerimaan 

materi tentang perbandingan berbalik nilai, maupun membedakan antara perbandingan 

senilai dan perbandingan berbalik nilai, satu subjek juga mengungkapkan bahwa peserta 

didik mengalami kesulitan pada materi mengenai skala. Hal ini didukung dengan hasil 

wawancara dan juga hasil tes dari peserta didik. Dari hasil wawancara terhadap peserta 

didik diketahui bahwa 42 % peserta didik merasa kesulitan dalam materi perbandingan 

berbalik nilai, 25 % peserta didik merasa kesulitan dalam materi skala, sementara 33 % 

lainnya merasa bahwa tidak ada materi di dalam perbandingan yang dirasa sulit, namun 

ketika penulis meminta peserta didik untuk menjelaskan sedikit saja mengenai materi 

perbandingan, hanya sedikit peserta didik yang mampu menjawab dengan benar.  

Selain dari hasil wawancara terhadap peserta didik, hasil test peserta didik juga dapat 

digunakan sebagai acuan untuk mendukung hal diatas. Hal tersebut dapat terlihat dari 

tabel di bawah ini. 

Tabel 6. Hasil Tes Siswa 

Jenis Soal 
Subjek 1 Subjek 2 Subjek 3 Subjek 4 

Salah Benar Salah Benar Salah Benar Salah Benar 

Skala 15% 85% 40% 60% 25% 75% 76,7% 23,3% 

Perbandingan 

Senilai 
5% 95% 5% 95% 6,25% 93,75% 13,3% 86,7% 

Perbandingan 

Berbalik Nilai 
25% 75% 85% 15% 12,5% 87,5% 36,7% 63,3% 

 

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa presentase kesalahan terbesar terdapat pada sub 

bab skala dan perbandingan berbalik nilai. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan data 

antara hasil wawancara dengan subjek, hasil wawancara terhadap peserta didik dan hasil 

tes peserta didik. 



12 
 

Kompetensi Profesional 

1) Pengetahuan tentang tujuan 

Materi perbandingan memiliki tujuan pembelajaran yang harus dicapai, salah satunya 

adalah mampu menerapkan materi perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek, keempat subjek menyatakan bahwa materi 

perbandingan sangat bisa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang 

pemecahan masalah dalam materi perbandingan ini tujuannya adalah untuk praktek atau 

aplikasi dalam kehidupan nyata seperti untuk mengira- ngira kecepatan laju kendaraan, 

untuk memperkirakan jumlah pekerja yang dibutuhkan ataupun untuk kasus jual beli.  

Sementara itu masing-masing subjek memiliki jawaban yang berbeda mengenai 

tujuan dari penerapan materi perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Dua subjek 

menyatakan bahwa tujuan dari penerapan materi perbandingan dalam kehidupan sehari-

hari adalah agar peserta didik dapat membantu dirinya sendiri dalam menghadapi 

permasalahan dalam dunia nyata. Subjek lainnya meyatakan bahwa penerapan materi 

perbandingan dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mengarahkan peserta didik agar 

lebih mempunyai keinginan untuk belajar materi perbandingan karena menyadari bahwa 

materi perbandingan sangat penting didalam dunia nyata. Satu subjek meyatakan bahwa 

penerapan materi perbandingan dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk 

mengaplikasikan supaya mudah mencerna dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Pengetahuan tentang Materi 

Berdasarkan hasil wawancara, dua subjek menyatakan bahwa sub materi yang dibahas 

pada materi perbandingan adalah skala, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik 

nilai. Dua subjek lainnya menyatakan bahwa sub materi yang dibahas pada materi 

perbandingan adalah perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, skala hanya 

digunakan sebagai pengantar menuju perbandingan senilai dan berbalik nilai. Tiga 

subjek menyatakan bahwa materi-materi dalam perbandingan yang dianggap siswa sulit 

adalah materi perbandingan berbalik nilai, sementara satu subyek menyatakan bahwa 

materi-materi dalam perbandingan yang dianggap siswa sulit adalah skala, setelah itu 

perbandingan berbalik nilai.  

Dalam materi yang berhubungan dengan materi perbandingan, satu subjek tidak dapat 

menjelaskan secara spesifik mengenai materi lain yang berhubungan dengan materi 

perbandingan tetapi hanya menyatakan bahwa setiap materi dalam matematika memiliki 

hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tiga subjek lain 

menyatakan bahwa materi yang berhubungan dengan materi perbandingan adalah 
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aritmatika sosial, tabel dan grafik yang berhubungan dengan statistika, dan persamaan 

linier satu variabel. Pada dasarnya, setiap peserta didik menganggap matematika adalah 

mata pelajaran yang dirasa sulit. Pada awal penyampaian materi siswa akan kesulitan, 

ataupun jika siswa dapat memahami pada awal penyampaian materi, maka biasanya 

siswa akan cenderung lupa jika tidak belajar dan mengingat- ingat kembali.  

Komparasi antara Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional Guru 

Berikut adalah tabel komparasi antara kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional 

dari keempat guru yang menjadi subyek penelitian.  

Tabel 7. Tabel Komparasi Kompetensi Guru 

Narasumber Kemampuan Pedagogik Kemampuan Profesional 

Subyek 1 

Subjek menguasai kemampuan-

kemampuan yang berhubungan dengan 

kemampuan pedagogik, hal ini terlihat dari 

pencapaian masing-masing indikator 

dalam mengukur kemampuan pedagogik 

guru. 

Subjek dapat memahami dan menunjukkan 

kepada siswa mengenai tujuan penyampaian 

materi perbandingan. Selain itu narasumber 

juga memahami tentang materi perbandingan 

serta dapat menjelaskan materi-materi yang 

berhubungan dengan materi perbandingan. 

Subyek 2 

Subjek dapat menjawab setiap pertanyaan 

tentang kemampuan pedagogik guru 

dengan baik. Hanya saja subyek tidak 

menggunakan alat peraga sebagai 

pendukung kegiatan pembelajaran tetapi 

hanya menjelaskan materi dengan bantuan 

buku dan papan tulis. 

Subjek dapat menunjukkan aplikasi materi 

perbandingan dalam kehidupan sehari-hari 

dengan baik, hanya saja subjek tidak dapat 

menjelaskan materi-materi yang berhubungan 

dengan materi perbandingan secara spesifik. 

Subyek 3 

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat 

bahwa subjek menguasai kemampuan 

pedagogik guru. Hanya saja, berdasarkan 

hasil wawancara peserta didik dan juga 

hasil pengamatan dapat terlihat bahwa 

subjek kurang memahami kesulitan belajar 

yang dialami siswa. 

Subjek dapat memahami tujuan penyampaian 

materi perbandingan. Selain itu subyek juga 

memahami tentang materi perbandingan serta 

dapat menjelaskan materi-materi yang 

berhubungan dengan materi perbandingan. 

Subyek 4 

Berdasarkan hasil wawancara dapat 

terlihat bahwa subjek memiliki penguasaan 

yang baik dalam kemampuan pedagogik 

meskipun dengan pengalaman mengajar 

yang belum terlalu lama. Subjek 

menggunakan sumber daya mengajar yang 

lebih inovatif seperti penggunaan internet 

dalam materi perbandingan 

Subjek memahami tujuan penyampaian 

materi perbandingan yaitu penerapan materi 

perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu subjek juga memahami tentang 

materi perbandingan serta dapat menjelaskan 

materi-materi yang berhubungan dengan 

materi perbandingan. 

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa masing-masing subjek memiliki 

kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional yang berbeda-beda. Masing-masing 

subyek memiliki kelebihan dan juga kekurangan dalam pemenuhan masing-masing 

kompetensi-kompetensi tersebut, hanya saja setiap subyek berusaha untuk memahami materi, 

memahami siswa, kemudian menyampaikan materi kepada siswa untuk dapat dipahami dan 

digunakan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa  

masing-masing guru telah berusaha melaksanakan tugas mengajarnya dengan baik. Masing-

masing guru memiliki pemahaman yang baik tentang materi perbandingan, mampu 

menjelaskan aplikasi materi ini dalam kehidupan sehari-hari serta mampu memahami tujuan 

dari penyampaian materi perbandingan. Kompetensi profesional yang bisa dikatakan cukup 

baik ini ternyata tidak sejalan dengan prestasi belajar siswa tentang materi perbandingan. 

Kompetensi pedagogik yang masih belum dikuasai guru adalah penguasaan proses 

pembelajaran yang belum sepenuhnya dapat dipahami oleh siswa, hal ini didukung oleh hasil 

wawancara siswa yang sebagian besar menyatakan bosan ketika pembelajaran sedang 

berlangsung sehingga siswa akan cenderung tidak memperhatikan. Hasil penelitian ini 

diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi guru matematika di dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran matematika yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil belajar 

siswa. 
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LAMPIRAN 2 

INSTRUMEN WAWANCARA SISWA 

“ DESKRIPSI PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE GURU SMP DALAM 

MATERI PERBANDINGAN” 

Komponen 

PCK 
Indikator Sub Indikator Pertanyaan 

Pengetahuan 

tentang 

Peserta didik 

Respon 

Peserta 

Didik 

Memahami materi 

perbandingan 

dengan baik 

Apakah yang dimaksud dengan 

perbandingan? 

Apakah anda memahami tentang 

materi perbandingan? 

Dapatkah anda menjelaskan tentang 

materi perbandingan? 

Tertarik dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

materi 

perbandingan 

Apakah menurut anda proses belajar 

mengajar dalam materi perbandingan 

sangat menyenangkan? 

Biasanya apa yang anda lakukan 

ketika proses belajar mengajar 

sedang berlangsung? 

Kesulitan 

Belajar 

Kesulitan dalam 

memahami 

beberapa bagian 

dalam materi 

perbandingan 

Apakah anda merasa ada materi di 

dalam pembelajaran tentang 

perbandingan yang di rasa sulit? 

Apa yang anda lakukan jika 

menemukan materi yang sulit? 

Kesulitan dalam 

proses 

pembelajaran 

Apakah anda dapat memahami 

penjelasan yang diberikan oleh guru 

dalam materi perbandingan? 

(Jika tidak memahami) Apakah yang 

anda lakukan untuk mengatasi 

masalah tersebut? 

 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN 3 

INSTRUMEN WAWANCARA GURU 

“ DESKRIPSI PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE GURU SMP 

  DALAM MATERI PERBANDINGAN” 

Kompetensi 

Guru 

Komponen 

PCK 
Indikator Pertanyaan 

Pedagogik 

Pengetahuan 

tentang 

kurikulum 

Kurikulum 

Apakah yang dimaksud dengan kurikulum? 

Manakah kurikulum yang diberlakukan 

sekarang di sekolah ini? 

Apa tujuan pemberlakuan kurikulum tersebut? 

Menurut anda apakah kelebihan dan kekurangan 

dari kurikulum tersebut? 

RPP 

Apakah yang dimaksud dengan RPP? 

Apakah anda membuat RPP setiap kali akan 

menyampaikan pembelajaran? 

Apakah fungsi dari RPP? 

Apakah anda membuat RPP tentang materi 

perbandingan? 

Pengetahuan 

Mengajar 

Motivasi 

Apa yang membuat anda tertarik untuk 

mengajar? 

Apa yang anda lakukan ketika menemui peserta 

didik yang sangat sulit untuk diajar? 

Apa yang anda lakukan ketika menemui peserta 

didik yang sangat sulit untuk diajar tentang 

materi perbandingan? 

Apa arti pekerjaan ini bagi anda? 

Proses 

pembelajaran 

Menurut anda, apakah yang dimaksud dengan 

proses pembelajaran? 

Bagaimana cara anda berperan sebagai guru 

dalam proses pembelajaran? 

Bagaimanakah menurut anda cara penyampaian 

proses pembelajaran yang baik dan benar? 



 

 
 

Pengetahuan 

tentang 

penilaian/ 

evaluasi 

Penilaian 

keaktifan 

Apakah anda menilai keaktifan peserta didik 

setiap kali pembelajaran berlangsung? 

Bagaimana cara anda menilai keaktifan peserta 

didik? 

Bagaimana cara anda menilai keaktifan peserta 

didik dalam pembelajaran dengan materi 

perbandingan? 

Alat evaluasi 

Menurut  anda apakah yang dimaksud dengan 

alat evaluasi? 

Bagaimana cara anda memberikan penilaian 

terhadap siswa dalam materi perbandingan? 

Remidiasi 

Apakah yang dimaksud dengan remidiasi? 

Apakah tujuan dari dilakukannya remidiasi? 

Apakah anda memberikan remidiasi setiap kali 

siswa mendapat nilai di bawah KKM? 

Apakah remidiasi sangat penting untuk 

dilakukan? 

Pengetahuan 

tentang 

sumber daya 

Sumber 

materi 

Dimanakah anda mendapatkan materi untuk 

mengajarkan materi perbandingan? 

Apakah anda pernah menyampaikan materi 

perbandingan secara mendadak? 

Alat peraga 

Apakah anda sering menggunakan alat peraga 

dalam pembelajaran tentang materi 

perbandingan? 

Alat peraga apakah yang anda gunakan dalam 

penyampaian materi perbandingan? 

Apakah keuntungan alat peraga dalam 

penyampaian materi perbandingan? 

Pengetahuan 

tentang 

peserta 

didik 

Respon 

peserta didik 

Apakah peserta didik memiliki respon yang 

baik dalam pembelajaran tentang materi 

perbandingan? 

Apakah anda dapat mengartikan berbagai 

respon yang diterima oleh peserta didik? 



 

 
 

Kesulitan 

belajar 

Apakah peserta didik mengalami kesulitan 

dalam penerimaan materi perbandingan? 

Apa yang anda lakukan jika peserta didik 

mengalami kesulitan? 

Menurut anda, mengapa peserta didik 

mengalami kesulitan belajar? 

Profesional 

Pengetahuan 

tentang 

tujuan 

Aplikasi 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

Apakah materi perbandingan dapat diterapkan 

siswa dalam kehidupan sehari-hari 

Apa tujuan penerapan materi perbandingan 

dalam kehidupan sehari-hari? 

Apa saja contoh penerapan materi perbandingan 

dalam kehidupan sehari-hari? 

Pengetahuan 

tentang 

materi 

Pengetahuan 

tentang 

materi 

Apa saja sub materi yang dibahas pada materi 

himpunan? 

Adakah materi-materi yang dianggap siswa 

sulit? 

Adakah materi lain yang berhubungan dengan 

materi perbandingan? 

Apakah siswa merasa kesulitan dalam materi 

lain yang berhubungan dengan materi 

perbandingan? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN 4 

INSTRUMEN TES 

“ DESKRIPSI PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE GURU  DALAM MATERI 

PERBANDINGAN” 

 

 

 

 

Indikator Kisi-kisi soal 
Nomor 

Soal 

Apa yang akan 

diamati 
Contoh soal 

Siswa dapat 

menggunakan 

perbandingan 

skala dalam 

pemecahan 

masalah 

Mengetahui ukuran 

gambar jika 

diketahui skala dan 

ukuran sebenarnya 

1 

Pemahaman 

tentang skala 

dalam pemecahan 

masalah 

Pak Bambang 

mempunyai pintu 

dengan ukuran panjang 2 

meter dan lebar 1 meter. 

Jika ia ingin membuat 

denah pintu dengan skala 

1:40, berapa ukuran luas 

denah pintu? 

Siswa dapat 

menggunakan 

perbandingan 

senilai dalam 

pemecahan 

masalah 

Mencari harga 

sejumlah barang 

jika diketahui harga 

beberapa barang 

tersebut 

2 

Pemahaman 

tentang aplikasi 

perbandingan 

senilai dalam 

pemecahan 

masalah 

Harga 3 pasang sepatu 

adalah Rp 180.000,00. 

Berapa harga 7 pasang 

sepatu? 

Siswa dapat 

menggunakan 

perbandingan 

berbalik nilai 

dalam 

pemecahan 

masalah 

Mencari jumlah 

pekerja yang 

diperlukan jika 

diketahui jumlah 

hari yang 

diperlukan untuk 

menyelesaikan 

suatu pekerjaan 

3 

Pemahaman 

tentang aplikasi 

perbandingan 

berbalik nilai 

dalam pemecahan 

masalah 

Untuk menyelesaikan 

pekerjaan dalam waktu 

40 hari, diperlukan 

pekerja 60 orang. 

Apabila waktu yang 

tersedia hanya 30 hari, 

berapa jumlah pekerja 

yang diperlukan? 



 

 
 

LAMPIRAN 6 

DOKUMENTASI 

Ke empat Narasumber yang Menjadi Subyek Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 
 

Peserta Didik dari 4 Sekolah yang Diteliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 


