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MENTORING GURU DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA  

BERBASIS PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE 
 

Ma’rufi1, Muhammad Ilyas2 

Universitas Cokroaminoto Palopo1,2  

 

 marufi@uncp.ac.id1, muhammadilyas@uncp.ac.id1        

 

 

Guru sebagai tenaga profesional mengandung makna bahwa guru harus terus menerus meningkatkan 

layanan profesinya untuk kualitas peserta didiknya.    Pedagogical Content Knowledge (PCK) adalah 

pengetahuan yang merupakan integrasi antara pengetahuan konten metematika, pedagogik dan 

pengetahuan tentang siswa. Pengembangan profesionalisme guru, khususnya guru pemula dapat 

dilakukan melalui program induksi dan mentoring guru. Artikel ini merupakan bagian dari penelitian 

pengembangan model mentoring guru berbasis PCK. Tujuan artikel ini adalah mendeskripsikan PCK 

guru berkaitan dengan jenis pertanyaan yang diajukan guru dalam mengatasi kesalahan dan 

miskonsepsi siswa pada materi sistem persamaan linear. Mentoring sebagai suatu model pembinaan 

dan pendampingan guru melalui kolaborasi dosen program studi pendidikan matematika dan guru 

matematika SMP. Bentuk mentoring dosen terhadap guru berbasis PCK, dapat meningkatkan 

kompetensi profesionalisme dan kompetensi pedagogik guru, termasuk jenis pertanyaan guru dalam 

mengatasi kesalahan dan miskonsepsi siswa. Jenis pertanyaan yang  diajukan guru dalam mengatasi 

kesalahan dan miskonsepsi siswa pada materi sistem persamaan linear terdiri atas pertanyaan yang 

mengarahkan siswa kepada jawaban benar dan pertanyaan  yang mendorong siswa untuk berpikir.  

 

Kata-kata Kunci: Pedagogical Content Knowledge, mentoring, guru, jenis pertanyaan, matematika 

 
1. Pendahuluan 

Salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam belajar siswa adalah kualitas 

guru dan profesionalisme. Faktor ini merupakan tantangan bagi seorang guru yang 

harus memenuhi empat kompetensi utama yaitu kompetensi professional, pedagogik, 

sosial, dan kepribadian. Namun, upaya guru memperhatikan berbagai jenis 

pengetahuan yang dibutuhkan, agar kualitas guru untuk mengajar secara profesional 

masih belum optimal, sehingga berdampak terhadap prestasi belajar siswa.  

 Hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) yang 

diselenggarakan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

tahun 2015 melalui tes komprehensif dilakukan melalui pengukuran kemampuan 

mathematics, reading, science, dan problem solving yang ditujukan untuk 

peningkatan kualitas sistem pendidikan. Seperti hasil-hasil siklus tiga tahunan PISA 

sebelumnya, capaian siswa Indonesia masih kurang memuaskan. Adapun nilai rata-

rata negara-negara OECD dalam matematika, sains, dan membaca berturut-turut 490, 

493, dan 493. Level-level ini menggambarkan tingkat penalaran dalam menyelesaikan 

masalah. Hasil PISA tahun 2015 menunjukkan rata-rata siswa Indonesia di bidang 

matematika  adalah 386, rata-rata skor membaca 397, dan rata-rata skor untuk sains 

403 (OECD, 2015).  

mailto:marufi@uncp.ac.id
mailto:ilyas@uncp.ac.id


  Ma’rufi, Muhammad Ilyas 

Halaman 2 dari 352 
 

Salah satu jenis pengetahuan guru dijelaskan Shulman (Ma’rufi,  2016) adalah 

pedagogical content knowledge (pengetahuan konten pedagogik) yang disingkat 

PCK. Hasil penelitian Ma’rufi (2017) menunjukkan bahwa PCK guru dalam 

pembelajaran limit fungsi berbeda anatara guru pemula dan guru berpengalaman. 

Guru pemula cenderung menjelaskan secara prosedural sedangkan guru 

berpengalaman cenderung memadukan penjelasan secara konseptual dan prosedural.  

Fakta yang ditemukan di lapangan menunjukkan, bahwa penugasan guru baru pada 

umumnya diberi perlakuan layaknya seperti guru berpengalaman. Para guru baru 

mejalankan tugas pertamanya mengajar di kelas dan tugas-tugas lain yang terkait 

dengan pembelajaran dilakukan secara mandiri tanpa didampingi oleh guru yang 

berpengalaman. Hal ini menunjukkan bahwa mentoring guru penting untuk dilakukan 

baik sesama guru maupun mentoring melalui kolaborasi dosen dan guru. 

 Mentoring sebagai suatu model pembinaan dan pendampingan guru melalui 

kolaborasi dosen dan guru. Dosen dituntut untuk melaksanakan tridharma perguruan 

tinggi yaitu melaksanakan pendidikan dan pengajaran, melaksanakan penelitian, dan 

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Lesson Study merupakan kegiatan 

pengkajian pembelajaran yang dilakukan oleh sekelompok guru dana tau dosen secara 

kolaboratif dan berkelanjutan untuk menguji dan meningkatkan keefektifan 

pembelajaran. Lesson Study menyediakan suatu proses untuk berkolaborasi dan 

merancang lesson dan mengevaluasi kesuksesan strategi mengajar yang telah 

diterapkan sebagai upaya meningkatkan proses dan perolehan belajar siswa (Lewis, 

2002). Pengembangan pelatihan bagi guru maupun calon guru hendaknya 

memperhatikan berbagai jenis pengetahuan yang dibutuhkan guru untuk mengajar 

yang efektif.  Kajian tentang pengembangan profesionalisme guru melalui mentoring 

berbasis pedagogical content knowledge penting untuk dilakukan.  

Tinjauan  Pustaka 

Pengembangan profesionalisme guru, khususnya guru pemula dapat 

dilakukan melalui program induksi dan mentoring guru. Program induksi sebagai 

salah satu tahapan  dalam pengembangan profesi berkelanjutan bagi seorang guru. 

Pelaksanaan program induksi dan mentoring yang baik haruslah sistematis dan 

terencana berdasarkan konsep kerjasama dan kemitraan diantara para guru dalam 

pendekatan pembelajaran profesional.  

 Pembelajaran matematika merupakan proses interaksi antara guru dan siswa 

pada suatu lingkungan belajar yang sengaja diciptakan oleh guru dengan berbagai 



Mentoring Guru Dalam Pembelajaran Matematika  Berbasis PCK 

Halaman 3 dari 352 
 

elemen pembelajaran matematika untuk membentuk pola pikir, pemahaman, 

penalaran, dan kemampuan pemecahan masalah matematika. Pembelajaran 

matematika saat ini menghadapi pergeseran paradigma sesuai dengan tuntutan abad 

21. Terdapat enam elemen penting pembelajaran sesuai dengan paradigma 

pembelajaran abad 21. Adapun keenam elemen tersebut, yaitu: (1) menekankan pada 

pengetahuan inti, (2) menekankan pada keterampilan belajar, (3) memanfaatkan 

perangkat pembelajaran abad 21 untuk meningkatkan keterampilan belajar, (4) belajar 

dan mengajar dalam konteks abad 21, (5) belajar dan mengajar dengan konten abad 

21, dan (6) menggunakan asesmen untuk mengukur keterampilan abad 21 (Basuki  

dan Hariyanto, 2016). 

Pengetahuan yang akan dicapai melalui kegiatan pembelajaran matematika, 

yaitu: (1) produk yaitu  konsep dan prinsip-prinsip yang terkait dengan materi pokok, 

(2) proses yaitu apersepsi budaya, interaksi sosial dalam penyelesaian masalah, 

memodelkan masalah secara matematika, merencanakan penyelesaian masalah, 

menyajikan hasil kerja dan menganalisis serta mengevaluasi kembali hasil 

penyelesaian masalah, (3) kognitif yaitu kemampuan matematisasi, kemampuan 

abstraksi, pola pikir deduktif, berpikir tingkat tinggi (berpikir kritis, dan berpikir 

kreatif), (4) psikomotor yaitu keterampilan menyelesaikan masalah, keterampilan 

berkolaborasi, kemampuan berkomunikasi, dan (5) afektif yaitu menghargai budaya, 

penerimaan individu atas perbedaan yang ada, bekerjasama, tangguh menghadapi 

masalah, jujur mengungkapkan pendapat dan senang belajar matematika seperti  

tercantum  dalam permendikbud  2013  (Ma’rufi,  2016). 

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik  dengan  

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. National Council of 

Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) merekomendasikan empat prinsip 

pembelajaran matematika, yaitu: (1) matematika sebagai pemecahan masalah, (2) 

matematika sebagai penalaran, (3) matematika sebagai komunikasi, dan (4) 

matematika sebagai hubungan. Belajar matematika merupakan proses psikologis, 

proses tersebut merupakan kegiatan aktif seseorang dalam upaya memahami dan 

menguasai matematika. Hakikat belajar matematika sangat terkait dengan 

karakteristik matematika sebagai materi pelajaran di sekolah.  Menurut Soedjadi 

(2000) bahwa beberapa karakteristik matematika, yaitu:  (1) memiliki objek kajian 

yang abstrak, (2) bertumpu   pada    kesepakatan, (3) berpola pikir deduktif, (4) 
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memiliki simbol yang kosong dari arti,  (5) memperhatikan  semesta pembicaraan, dan 

(6) konsisten dalam sistemnya. 

Menurut Shulman (Ma’rufi, 2017b) bahwa PCK  terdiri atas pengetahuan 

tentang representasi ide, analogi, ilustrasi, contoh, penjelasan, dan demonstrasi 

sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. 

 “The most useful froms of representation of those [content] ideas, the most 

powerful analogies, illustrations, examples, explanations, and 

demonstrations-in a word, the ways of representing and formulating the 

subject that make it comprehensible to others.” It also includes “an 

understanding of what makes the learning of specific topics easy or difficult, 

the conceptions and preconceptions that students of different ages and 

backgrounds bring with them to the learning of those most frequently taught 

topics and lessons”. 
 

Shulman (Ma’rufi, 2017a), menggaris bawahi, bahwa PCK terdiri atas: (1) 

pengetahuan tentang cara-cara mempresentasikan dan menjelaskan suatu materi untuk 

membuat materi itu dapat dipahami, (2) pengetahuan tentang berpikir siswa, 

khususnya pengetahuan tentang konsepsi, dan prakonsepsi siswa yang berbeda usia 

dan latar belakang yang mereka bawa ke dalam belajar dan (3) PCK juga mencakup 

suatu pemahaman tentang apa yang membuat pelajaran tentang topik tertentu mudah 

atau sulit. Beberapa aspek PCK diidentifikasi oleh Shulman sebagai model penalaran 

pedagogik dalam fakta, pengembangan, aplikasi, dan komunikasi yang menunjukkan 

keterkaitan satu sama lain.  

PCK dalam pembelajaran matematika adalah pengetahuan yang merupakan 

integrasi antara pengetahuan konten pedagogik, dan pengetahuan tentang siswa dalam 

pemahaman materi matematika dan  selanjutnya diimplementasikan pada 

pembelajaran matematika, pengetahuan  tentang  cara-cara merepresentasikan dan 

menjelaskan suatu materi matematika untuk membuat materi tertentu dapat dipahami 

peserta didik. Selanjutnya Magnusson, Krajcik, dan  Borko (1999) mendefinisikan 

PCK sebagai berikut. 

“Pedagogical content knowledge is a teacher’s understanding of how to help 

students understand specific subject matter. It includes knowledge of how 

particular subject matter topics, problems, and issues can be organized 

represented and adapted to the diverse interests and abilities of learners, and 

then presented for instruction. . . . The defining feature of pedagogical content 

knowledge is its conceptualization as the result of a transformation of 

knowledge from other domains” (p.96). 
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Magnusson et al, (1999) menjelaskan dalam definisi di atas, bahwa PCK  

adalah pemahaman guru tentang bagaimana  guru  membantu siswa memahami topik 

tertentu. Ini termasuk pengetahuan topik, permasalahan dan isu materi tertentu dapat 

diorganisasikan, dan disesuaikan dengan kemampuan dan ketertarikan siswa yang 

beragam. Ciri terdefinisi PCK adalah konseptualisasinya sebagai hasil transformasi 

pengetahuan dari domain lain. Maksud kalimat yang terakhir ini adalah PCK sebagai 

domain pengetahuan yang merupakan integrasi antara pengetahuan mata pelajaran 

dengan cara mengajarkannya. 

Selanjutnya, Grossman (Rohaan, Taconis, & Jochems, 2009) memposisikan 

PCK sebagai domain khas dan sentral untuk pengetahuan guru dalam mengajar. PCK 

dipandang sebagai sintesis pengetahuan pedagogik dan pengetahuan konten ke 

pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana suatu topik tertentu, masalah atau 

isu dapat disusun, direpresentasikan dan diadaptasi menurut minat dan kemampuan 

siswa dalam bentuk pembelajaran. Selanjutnya Grossman, Schoenfeld (dalam Guzel, 

2010) membagi empat komponen PCK, berikut ini.  

1. Teacher’s knowledge of objectives required to teach a subject (pengetahuan guru 

tentang tujuan yang dibutuhkan untuk mengajarkan mata pelajaran).  

2. Knowledge of students’ understandings and their possible misunderstandings 

related to that subject (pengetahuan tentang pemahaman siswa dan 

kemungkinan-kemungkinan miskonsepsi siswa terkait mata pelajaran).  

3. Knowledge of program and materials related to the program (pengetahuan 

tentang program dan materi terkait dengan program) 

4. Knowledge of representations and strategies to teach a particular topic 

(pengetahuan tentang representasi dan strategi untuk mengajarkan topik tertentu. 

 Berdasarkan pendapat para ahli tentang PCK yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat disintesiskan bahwa PCK merupakan pengetahuan tentang 

cara-cara mentransformasikan materi atau topik tertentu melalui representasi, 

ilustrasi, penyajian contoh yang dapat membantu siswa mudah memahami materi dan 

sukses dalam belajar matematika.  PCK dalam penelitian ini adalah pengetahuan guru 

yang merupakan integrasi antara pengetahuan konten matematika, pedagogik dan 

pengetahuan tentang siswa yang diimplementasikan dalam pembelajaran matematika 

sehingga materi yang diajarkan dapat dengan mudah dipahami oleh siswa.  

Guru dituntut untuk melakukan pengembangan diri, namun disisi lain guru 

perlu bimbingan dan pendampingan untuk pengembangan profesionalisme secara 
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berkelanjutan. Kolaborasi dosen dan guru dalam menyusun perencanaan, 

melaksanakan pembelajaran, dan melakukan refleksi dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Selain itu dapat juga menghasilkan sutu karya ilmiah sebagai hasil dari 

pengkajian pembelajaran secara berkelanjutan melalui lesson study. Bentuk 

mentoring dosen terhadap guru berbasis PCK, dapat meningkatkan kompetensi 

profesionalisme dan kompetensi pedagogik guru. Proses mentoring mengarahkan 

guru tentang pengetahuan konten matematika dan cara mengajarkannya sehingga 

materi pelajaran matematika dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. 

 

2. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Research and Development. Artikel ini merupakan 

bagian dari proses pengembangan model mentoring guru berbasis pedagogical 

content knowledge. Fokus artikel ini adalah mendeskripsikan PCK yang dibutuhkan 

guru dalam pembelajaran matematika pada materi sistem persamaan linear dua 

variabel, khususnya jenis pertanyaan yang dapat diajukan oleh guru untuk 

mengidentifikasi jenis kesalahan siswa pada materi sistem persamaan linear dua 

variabel. Penelitian ini melibatkan kolaborasi antara dosen program studi pendidikan 

matematika dan guru matematika SMP kelas VIII. Kolaborasi dosen dan guru melalui 

lesson study dalam menyusun perencanaan, melaksanakan pembelajaran, dan 

melakukan refleksi pembelajaran.  

Pengembangan model yang dilakukan dalam penelitian ini mengikuti  

pengembangan model Plomp (1997) yang terdiri dari 5 fase, yaitu: (a) Fase 

pengkajian awal,  (b) Fase perancangan, (c) Fase  realisasi (konstruksi), dan (d) Fase  

pengujian, evaluasi, dan revisi, dan (5) Fase implementasi.  Sedangkan komponen-

komponen yang tercakup dalam model tersebut mengacu kepada komponen-

komponen model yang dikemukakan Joyce, Weil, & Shower (1992), yaitu: (a) 

sintaks, (b) sistem sosial, (c) prinsip reaksi, (d) sistem pendukung, dan (e) 

dampak instruksional dan pengiring.   Artikel ini tidak menjelaskan proses 

pengembangan model mentoring, tetapi mendeskripsikan PCK guru berkaitan 

dengan pengetahuan guru tentang siswa. 

 

3. Hasil  Penelitian dan Pembahasan 

Hasil mentoring guru matematika SMP dengan kolaborasi dosen program 

studi pendidikan matematika melalui lesson study ditemukan bahwa PCK guru 
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matematika SMP pada materi sistem persamaan linear  dua variabel, khususnya jenis 

pertanyaan yang dapat diajukan oleh guru untuk mengidentifikasi jenis kesalahan 

siswa pada materi sstem persamaan linear dua  variabel. Guru diberikan satu masalah  

yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel untuk mengetahui pengetahuan 

guru tentang pemikiran siswa.  Guru diminta untuk mengidentifikasi jenis pertanyaan 

yang dapat diajukan kepada setiap siswa untuk membantu siswa memahami 

kesalahannya. 

Tahap awal mentoring, guru diberikan situasi masalah yang dilakukan siswa 

berkaitan dengan persamaan linear dua variabel.  Hasil pekerjaan salah seorang siswa  

sebagai berikut:  

Pertanyaan yang diajukan guru kepada siswa untuk mengatasi kesalahan dan 

miskonsepsi siswa adalah (1) apakah persamaan 2𝑥 + 6𝑦 = 2 dan 2𝑥 + 𝑦 = −8  

dikurangkan? , (2) berapakah koefisien  y pada persamaan   tersebut?,  (3) Pada 

konstanta  kedua persamaan,  apakah 2 - 8 atau 2 – (-8) ? , (4) Bagaimanakah  kalau 

ruas kiri dan ruas kanan dikurangi dengan 4?, (5) Apakah artinya 𝑥 = 5 dan 𝑦 = −1?, 

(6) Berapakah hasil  dari 6𝑦 − 𝑦, (7) Apakah 𝑥 = 5 dan 𝑦 = −1 memenuhi kedua  

persamaan? (8) Apakah 𝑥 − 3(−1) = 𝑥 + 4 atau 𝑥 + 3? (9) Apakah 𝑥 + 4 = 1 

didapat 𝑥 = 5?, (10) Kalau 𝑥 = 5 disubtitusi ke 𝑥 + 4,apakah hasilnya 1 atau 9?. 

 Pertanyaan yang diiajukan oleh guru untuk mengidentifikasi kesalahan dan 

miskonsepsi siswa, dibagi dua yaitu pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk 

menjawab dengan benar dan pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir. 

Pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk menjawab dengan benar merupakan 

Soal: 

Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 𝑥 + 3𝑦 = 1 dan 2𝑥 +
𝑦 = −8. 

 

Jawaban salah seorang siswa: 

 

𝑥 + 3𝑦 = 1                       2𝑥 + 6𝑦 = 2 

2𝑥 + 𝑦 = −8                      2𝑥 + 𝑦 = −8 

                 7𝑦 = 6 

    𝑦 = −1 

𝑦 = −1 maka  𝑥 − 3(−1) = 1       

  𝑥 + 4 = 1   

         𝑥 = 5 
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pertanyaan untuk membantu siswa menjawab soal dengan benar bukannya menilai 

pengetahuan siswa tentang konsep.  

Pertanyaan yang diajukan sifatnya mengarahkan, dimana guru bertanya 

dengan memberikan siswa petunjuk untuk jawaban yang benar atau dengan langsung 

mengatakan jawaban yang benar. Contoh pertanyaan yang mengarahkan yang 

diajukan oleh  guru, yaitu:  (1) apakah persamaan 2𝑥 + 6𝑦 = 2 dan 2𝑥 + 𝑦 = −8 

dikurangkan?, (2) berapakah koefisien  y pada persamaan   tersebut?  ,(3) Apakah  

hasil 2 – 8 sama dengan 2 − (−8)  ? (4) Berapakah hasilnya dari 6𝑦 − 𝑦, (5) Apakah 

𝑥 − 3(−1) = 𝑥 + 4 atau 𝑥 + 3? (6) Apakah 𝑥 + 4 = 1 didapat 𝑥 = 5?, (7) Kalau 𝑥 =

5 disubtitusi ke 𝑥 + 4,apakah hasilnya 1 atau 9?.  

Pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir merupakan pertanyaan yang 

membutuhkan informasi lebih lanjut yang diajukan guru untuk membantu siswa 

mengenali kesalahan dan miskonsepsi sendiri. Pertanyaan ini membimbing siswa 

untuk memahami kesalahan dan miskonsepsi yang dilakukan. Pertanyaan yang 

mendorong siswa untuk berpikir, yaitu: (1) Bagaimanakah  kalau ruas kiri dan ruas 

kanan dikurangi dengan 4?, (2) Apakah artinya  𝑥 = 5 dan 𝑦 = −1 ?, (3) Apakah 𝑥 =

5 dan 𝑦 = −1 memenuhi kedua  persamaan?  

Keterampilan bertanya guru penting untuk memahami proses berpikir siswa 

dan mengantisipasi pengetahuan yang dibutuhkan siswa untuk menganalisis dan 

memprediksi pemikiran siswa. Kualitas pertanyaan yang diajukan oleh guru atau 

keterampilan bertanya yang dimiliki oleh guru sangat penting dalam mengidentifikasi 

kesulitan dan miskonsepsi siswa. Guru yang mampu mengajukan pertanyaan yang 

berkualitas juga dapat menganalisis pemikiran siswa dengan lebih baik. Proses 

berpikir siswa dapat diidentifikasi oleh guru melalui kesalahan  dan miskonsepsi 

dalam jawaban siswa untuk setiap pertanyaan yang diberikan. Kemampuan guru untuk 

membuat kesimpulan yang benar tentang jenis dan penyebab kesalahan dan 

miskonsepsi siswa. Guru tidak hanya dapat mengatakan apa yang membuat suatu 

solusi benar, melainkan juga guru harus bisa mengatakan mengapa solusi itu benar. 

 

4.  Kesimpulan  

PCK merupakan pengetahuan tentang cara-cara mempresentasikan dan 

menjelaskan suatu materi untuk membuat materi itu dapat dipahami serta pengetahuan 

guru tentang pemahaman siswa berkaitan dengan kemungkinan kesalahan dan 

miskonsepsi siswa  pada topik tertentu. Mentoring guru berbasis PCK berkaitan 
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dengan pengetahuan guru tentang kesalahan dan miskonsepsi siswa. Proses mentoring 

mengarahkan guru tentang pengetahuan konten matematika dan cara mengajarkannya 

sehingga materi pelajaran mudah dipahami oleh siswa, termasuk jenis pertanyaan guru 

dalam mengatasi kesalahan dan miskonsepsi siswa. Jenis pertanyaan yang  diajukan 

guru dalam mengatasi kesalahan dan miskonsepsi siswa pada materi sistem persamaan 

linear terdiri atas pertanyaan yang mengarahkan siswa kepada jawaban benar dan 

pertanyaan  yang mendorong siswa untuk berpikir.  
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