
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengelolaan lembaga pendidikan (sekolah) tidak lepas dari 

kegagalan dan keberhasilan, semua itu merupakan fenomena yang sering 

dialami bagi setiap sekolah. Keberhasilan dari salah satu pengajaran 

merupakan hasil yang dapat dirasakan di bidang lain, sehingga bidang lain pun 

berupaya mampu mengembangkannya sampai berhasil, seperti halnya pada 

bidang metematika, bahasa inggris, dan sebagainya. 

Guru merupakan jabatan, profesi atau pekerjaan yang memerlukan 

keahlian khusus sebagai guru. Dalam menjalankan tugasnya (guru) perlu 

didukung dan menguasai sejumlah ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui 

studi dan disahkan oleh yang berwenang. Pekerja profesional adalah orang 

yang melakukan suatu pekerjaan dengan memanfaatkan seluruh pikiran, 

waktu, dan tenaganya untuk pekerjaan tersebut,serta orang yang dapat 

diandalkan dan dipercaya masyarakat. Tingkat profesionalisme guru 

didasarkan pada kemampuan khusus, pengalaman, latar belakang akademis, 

ijasah, dan gelar yang dimilikinya. Berdasarkan tingkat profesionalisme guru 

tersebut dapat diketahui pula tingkat kompetensi guru. 

Proses belajar dan hasil belajar para siswa bukan saja ditentukan oleh 

sekolah, pola, struktur, dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar 

ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka. 

Berdasarkan undang-undang guru dan dosen no. 14 tahun 2005 Bab IV Pasal 
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10 ayat (1), kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi guru. Menurut Moh. Uzer Usman (2004;16-19) 

kompetensi guru meliputi : Mengembangkan kepribadian; berinteraksi dan 

berkomunikasi; melaksanakan bimbingan dan penyuluhan; melaksanakan 

administrasi sekolah; melaksanakan penelitian sederhana; menguasai landasan 

pendidikan; menguasai bahan pengajaran; menyusun program pengajaran; 

melaksanakan program pengajaran; menilai hasil dan proses belajar mengajar 

yang telah dilaksanakan. 

Keberhasilan seorang guru matematika dalam mengajar yaitu 

penyampaian materi pelajaran secara efektif. Namun realitas menunjukkan 

masih belum mantapnya luaran berbagai jenjang persekolahan dalam hal 

pengetahuan serta pemahaman matematika. Dengan kata lain, kemampuan 

luaran dalam hal matematika masih rendah. Akan tetapi kegagalan itu tidak 

disebabkan oleh siswa, namun komunikasi yang kurang baik pada siswa 

merupakan salah satu pengaruh sehingga siswa sulit memahami pelajaran 

matematika yang disampaikan guru bidang studi. 

Dalam proses belajar mengajar, komunikasi sangat diperlukan dalam 

melaksanakan program pengajaran setelah menyusun program pengajaran 

yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan demikian seorang guru dituntut 

mampu memilih dan mengembangkan media pembelajaran, sehingga dapat 

mengelola interaksi belajar mengajar secara efektif. Untuk itu guru dituntut 
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agar dapat meningkatkan kemampuan atau kompetensi profesional yang 

dimilikinya. 

Proses komunikasi dapat berjalan lancar atau efektif dan mencapai 

hasil yang memuaskan, apabila didukung oleh beberapa faktor yaitu keadaan 

lingkungan, faktor teknis, kultur setempat, bahasa yang digunakan, umpan 

balik, kemampuan komunikator, dan keadaan komunikan. Efektivitas 

komunikasi dalam proses belajar mengajar matematika terjadi, apabila siswa 

mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh guru, serta adanya timbal 

balik baik antara guru dengan siswa atau sebaliknya. Selanjutnya  siswa 

diharapkan terdorong untuk belajar matematika dan mendapatkan nilai pada 

tingkat yang optimal. 

Perlu komunikasi yang efektif dalam upaya meningkatkan 

kompetensi guru yang semakin berkembang. Sehingga kemampuan seorang 

guru tidaklah berarti jika komunikasi guru dengan siswa kurang terbina 

dengan baik. Komunikasi tidaklah akan maksimal jika tidak diimbangi 

kompetensi guru, dengan demikian kompetensi (kemampuan) sangatlah 

berpengaruh dalam berkomunikasi. 

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, muncul pertanyaan yaitu 

bagaimana komunikasi guru matematika dalam proses belajar mengajar 

sehingga siswa mendapatkan prestasi yang optimal. Oleh karenanya perlu 

diketahui bagaimana hubungan kompetensi guru matematika terhadap 

efektivitas komunikasi dalam proses belajar mengajar. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, 

maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru tidak sama, hal ini menuntut 

guru untuk mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan 

baik. 

2. Seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

dan tuntutan masyarakat, menuntut semua guru (matematika) agar lebih 

menyadari kompetensi yang dimilikinya, selanjutnya berdasarkan 

kekurangan-kekurangan yang mereka rasakan sendiri, berusaha 

meningkatkan kompetensi yang telah dimiliki sebelumnya. 

3. Kurangnya komunikasi guru memungkinkan siswa tidak dapat merespon 

pesan yang disampaikan dengan baik, sehingga siswa tidak tanggap 

dengan apa yang disampaikan oleh guru. 

4. Komunikasi yang tidak efektif berpengaruh pada kualitas pembelajaran, 

karena tidak adanya timbal balik dari komunikator (guru) dengan 

komunikan (siswa). 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari kesalahpahaman yang dimaksud dari keefektifan 

serta keefisienan penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan sebagai 

berikut : 

 

 



 5

1. Kompetensi 

Kompetensi merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku 

yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan 

tugas profesionalnya. Dalam penelitian ini, peneliti memberi batasan pada 

kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. 

2. Efektivitas Komunikasi 

Efektivitas komunikasi yang dimaksud adalah suatu keadaan 

dimana pesan (materi) yang disampaikan oleh seorang guru dapat diterima 

dengan baik oleh siswa. Sehingga terjadi umpan balik, baik antara siswa 

dengan guru, guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa, serta adanya 

kesamaan makna antara guru dengan siswa. 

3. Sekolah 

Yang dimaksud dengan sekolah oleh peneliti disini adalah Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) Negeri Se- Kecamatan Wonosari dan 

Delanggu. Dimana pada sekolah ini sebagian besar siswa dianggap paham 

dan mampu mencerna permasalahan yang timbul. Sehingga gurunya pun 

dianggap berkompeten. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka 

permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah ada hubungan antara kompetensi pedagogik dengan efektivitas 

komunukasi dalam proses belajar mengajar? 



 6

2. Apakah ada hubungan antara kompetensi profesional dengan efektivitas 

komunikasi dalam proses belajar mengajar? 

3. Apakah ada hubungan antara kompetensi pedagogik dengan kompetensi 

profesional? 

4. Apakah ada hubungan antara kompetensi pedagogik dan kompetensi 

profesional secara bersama-sama dengan efektivitas komunikasi dalam 

proses belajar mengajar? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kompetensi pedagogik 

dengan efektivitas komunikasi dalam proses belajar mengajar. 

2. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kompetensi profesional 

dengan efektivitas komunikasi dalam proses belajar mengajar. 

3. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kompetensi pedagogik 

dengan kompetensi professional. 

4. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kompetensi pedagogik dan 

kompetensi profesional secara bersama-sama dengan efektivitas 

komunikasi dalam proses belajar mengajar. 
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F. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan di atas, maka pembahasan pada penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai : 

1. Bahan informasi dalam pengembangan pembelajaran matematika pada 

khususnya dan bagi pengajar pada umumnya didalam menjalankan tugas 

belajar mengajar di sekolah, sehingga dapat mengajar dan mendidik siswa-

siswi dengan baik. 

2. Salah satu bahan rujukan dalam penelitian yang sejenis nantinya, sehingga 

penelitian ini akan lebih sempurna, dan sebagai khasanah dalam 

profesionalisme guru serta pengembangan ilmu pendidikan. 
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