
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Siswa pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) memasuki masa yang 

kritis bagi masa pendidikan siswa. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih dari 

berbagai pihak terutama para guru, mulai dari karakter siswa hingga hasil belajar 

siswa. Karena hasil belajar yang diperoleh siswa merupakan acuan yang dapat 

dijadikan tolak ukur dalam keberhasilan proses pembelajaran. Begitu pula yang 

terjadi pada siswa SMP yang ada di kota Malang, hasil belajar siswa selayaknya 

harus tetap mejadi perhatian bagi para guru.  

Hasil belajar siswa SMP Malang yang ditunjukkan dengan hasil Ujian 

Nasional pada tahun 2013  kota Malang tidak menduduki peringkat regional Jawa 

Timur. Kota Malang belum berhasil meluluskan 100 persen peserta Ujian 

Nasional SMP,  dari total 11.613 peserta Unas sebanyak 38 anak dinyatakan tidak 

lulus. Sedangkan nilai rata-rata untuk pelajaran matematika adalah 6,24 yang 

berada dibawah mata pelajaran Ujian Nasional lainnya (Yulian, 2013). Padahal 

kota Malang merupakan kota yang mendapat predikat sebagai kota pendidikan 

yang ada di Jawa Timur  (Hasibuan, 2013).  

Banyak alasan kota Malang dijadikan sebagai predikat kota pendidikan, 

hal ini dikarenakan banyaknya sekolah dan perguruan tinggi ternama kemudian 

diikuti dengan banyaknya populasi pelajar dan mahasiswa yang ada di kota 

Malang dan fasilitas yang memadai serta suasana kota yang tenang. Sebagai ikon 

kota pendidikan yang dijadikan barometer bagi kota lainnya yang ada di Jawa 

Timur, hasil belajar siswa SMP yang ada di kota Malang selayaknya harus 

menjadi panutan bagi sekolah yang lainnya. Oleh karena itu selain siswa itu 

sendiri, guru juga harus menjadi pemicu untuk menentukan keberhasilan 

pendidikan termasuk juga di kota Malang. 

Peran guru terlebih lagi dengan hadirnya guru sertifikasi seharusnya dapat 

berpengaruh besar terhadap proses pembelajaran yang akan berlangsung lebih 

baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya yang nantinya akan bermuara pada 
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hasil belajar siswa. Karena pemerintah telah menjamin mutu guru yang lulus 

sertifikasi sebagai guru profesional yang telah teruji kompetensinya sehingga 

dapat meningkatkan kinerjanya dalam hal pembelajaran agar tetap berorientasi 

pada kualitas pembelajaran termasuk juga hasil belajar siswa yang sudah 

dipersyaratkan. 

Muslich (2007) mengatakan bahwa guru yang telah bersertifikat pendidik 

atau yang telah tersertifikasi dapat dikatakan guru yang profesional. Selain itu, 

Sagala (2009) juga mengungkapkan bahwasanya guru yang telah tersertifikasi 

akan dapat meningkatkan kemampuan dan keterlibatannya dalam melaksanakan 

tugas sebagai guru. Bahkan guru yang telah tersertifikasi dapat diasumsikan sudah 

memiliki “nilai lebih” dibandingkan dengan guru-guru yang belum tersertifikasi 

karena sertifikat pendidik hanya diberikan kepada guru yang sudah menjalani 

proses penilaian tingkat profesionalisme guru.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Malang 

tanggal 02 Juni 2014 menunjukkan bahwa guru matematika yang sudah 

tersertifikasi mencapai 132 orang sedangkan jumlah guru matematika yang belum 

mendapatkan sertifikat pendidik mencapai 76 orang. Banyaknya jumlah guru 

matematika yang tersertifikasi tersebut seharusnya menjadi pemicu untuk 

meningkatkan kompetensinya termasuk kompetensi pedagogik dalam 

menggunakan media pembelajaran sehingga dapat membantu meningkatkan hasil 

belajar siswa. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih adanya 

permasalahan yang membelenggu pada guru sertifikasi mulai dari masalah 

profesionalisme hingga gairah mengajar (Santoso, 2013).  

Kompetensi dasar yang harus  dimiliki guru termasuk guru bersertifikasi 

dalam upaya untuk meningkatkan keberhasilan proses pembelajaran menurut 

Muhibibin dalam (Fathurrohman dan Sutikno, 2010) adalah mengelola proses 

belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan media pembelajaran atau 

sumber belajar, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa 

dalam pembelajaran dan mengenal maupun menyelenggarakan administrasi 

sekolah. Guru sertifikasi tersebut telah teruji kemampuan kompetensi 
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pedagogiknya dalam hal penguasaan dalam  memanfaatkan dan menggunakan 

media pembelajaran. 

Penggunaan media pembelajaran dapat membantu siswa dalam memahami 

konsep terlebih lagi konsep yang bersifat abstrak. Mata pelajaran yang memiliki 

karakteristik yang bersifat abstrak adalah matematika. Sifat abstrak ini yang 

menyebabkan banyak siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari matematika. 

Karena pembelajaran matematika tidak hanya ditekankan pada kemampuan 

berhitung, tetapi pada konsep-konsep matematika yang berkenaan dngan ide-ide 

yang bersifat abstrak. Setiap konsep atau prinsip dapat dimengerti secara 

sempurna jika pada awalnya disajikan dalam bentuk konkret. Terlebih lagi siswa 

SMP yang sangat rentan pada hal-hal yang sifatnya abstrak. Senada dengan 

pernyataan Heruman (2007) yang mengatakan bahwa pembelajaran matematika 

yang bersifat abstrak memerlukan alat bantu berupa media pembelajaran yang 

dapat membantu memperjelas apa yang disampaikan oleh guru sehingga lebih 

cepat dipahami dan dimengerti oleh siswa. 

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Isnainiah (2012) dengan judul 

Pembelajaran Materi Geometri Melalui Power Point dan Media Pemanfaatan 

Barang Bekas Menggunakan Metode Jigsaw pada Siswa Kelas IX SMP N 25 

Malang, menunjukkan bahwa prosentase aktivitas dan kreativitas siswa dalam 

pembelajaran metode jigsaw menggunakan media pemanfaatan barang bekas dan 

power point adalah 79,70% dan 70,82 % yang termasuk kategori baik.   

Sedangkan hasil belajar secara klasikal telah mencapai standar ketuntasan klasikal 

yaitu 76,76 %. 

Rasionalnya dalam penggunaan media pembelajaran menurut teori 

informasi adalah proses menerima, menyimpan dan mengungkap kembali 

informasi (Tim Unesa, 2014). Dalam proses pembelajaran proses menerima 

informasi saat siswa menerima pelajaran. Proses menyimpan informasi saat siswa 

menghafal dan memahami pelajaran, sedangkan proses mengungkap kembali 

informasi saat siswa harus mengungkap kembali ilmu pengetahuan yang telah 

dimilikinya. 



4 
 

Informasi masuk ke dalam kesadaran manusia melalui pancaindera. 

Apabila alat indera yang digunakan semakin banyak maka semakin mudah dalam 

menerima dan mengolah informasi yang diterima sehingga dapat dipertahankan 

dalam ingatan, Arsyad (2010). Informasi yang paling banyak masuk ke dalam 

kesadaran manusia melalui indra penglihatan dan pendengaran, sehingga media 

audio, visual maupun audio visual sangat berperan penting. Berdasarkan alasan 

tersebut, peran media pembelajaran sangat membantu siswa dalam proses 

pembelajaran. Hal inilah yang mendasari pentingnya menggunakan media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar terlebih lagi pelajaran matematika. 

1.2 Rumusan Masalah 

Manfaat dari guru yang tersertifikasi terhadap peningkatan kompetensi 

dalam menggunakan media pembelajaran yang nantinya akan meningkatkan 

kulitas pembelajaran menarik untuk diteliti. Sehingga permasalahan yang akan 

diangkat dalam penulisan tugas akhir ini antara lain: 

a) Bagaimana kemampuan guru matematika bersertifkasi dalam memilih media 

pembelajaran di SMP Negeri se-kota Malang? 

b) Bagaimana kemampuan guru matematika bersertifkasi dalam menggunakan 

media pembelajaran di SMP Negeri se-kota Malang? 

c) Faktor apa saja yang mempengaruhi guru matematika bersertifikasi dalam 

menggunakan media pembelajaran? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dari penulisan tugas akhir ini berdasarkan rumusan 

masalah di atas adalah untuk mendeskripsikan : 

a) Kemampuan guru matematika bersertifikasi dalam memilih media 

pembelajaran di SMP Negeri se-kota Malang. 

b) Kemampuan guru matematika bersertifikasi dalam menggunakan media 

pembelajaran di SMP Negeri se-kota Malang. 

c) Faktor yang mendukung dan menghambat guru matematika bersertifikasi 

dalam menggunakan media pembelajaran di SMP Negeri se-kota Malang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memberikan manfaat secara 

teoritis maupun praktis. Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan 

dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penggunaan media 

pembelajaran matematika dalam proses pembelajaran. Sedangkan manfaat praktis 

dalam penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan bahan referensi dalam hal 

penggunaan media pembelajaran matematika sebagai calon guru dimasa yang 

akan datang. Adapun bagi guru matematika yang tersertifikasi dapat dijadikan 

bahan evaluasi diri, refleksi dan masukan untuk menumbuhkan semangat dalam 

penggunaan media pembelajaran matematika untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Manfaat praktis bagi sekolah untuk mengevaluasi dan memotivasi 

guru dalam penggunaan media pembelajaran. Dengan mengetahui ini semua, 

sekolah dapat mengambil langkah yang baik untuk kedepannya untuk mendukung 

maupun  mengatasi permasalahan mengenai penggunaan media pembelajaran.  

1.5 Definisi Operasional 

a) Media Pembelajaran adalah segala alat atau bahan yang dibuat/dirancang oleh 

guru atau siswa untuk membawa informasi dan sarana komunikasi yang 

bertujuan instruksional sebagai penunjang kegiatan proses pembelajaran.   

b) Guru yang tersertifikasi adalah guru matematika di SMP Negeri se-kota 

Malang yang telah memiliki sertifikat pendidik baik melalui jalur portofolio 

maupun melalui pendidikan dan pelatihan guru. 

c) Kemampuan adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan 

guru matematika bersertifikasi dalam menggunakan media pembelajaran. 

 
1.6 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dalam penelitian merupakan suatu hubungan antara 

konsep satu dengan konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Sebagai 

tenaga profesional, guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi. 

Kompetensi yang harus dimiliki guru menurut UU No. 14 tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen pasal 10 adalah kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, 

kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Kompetensi tersebut tidak dapat 
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berdiri sendiri karena berbagai kompetensi tersebut saling berkaitan, memiliki 

keguanaan dan kelebihan masing-masing sehingga dapat menutupi kekurangan 

kompetensi lainnya. 

Setelah lulus uji kompetensi dan telah memenuhi standar kualifikasi 

akademik dan diikuti dengan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional maka guru tersebut berhak 

memperoleh sertifikat pendidik sehingga disebut sebagai guru bersertifikasi. 

Dengan kompetensi yang dimiliki, guru bersertifikasi harus mampu menjalankan 

tugas keprofesionalannya dalam hal perancangan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi, hubungan sosial dengan lingkungan, kepribadian serta hal 

lain yang dapat mendukung untuk meningkatkan keprofesionalannya. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran guru bersertifikasi telah memiliki 

kemampuan dalam mengajar termasuk mampu dalam menggunakan atau 

memanfaatkan media pembelajaran yang bervariatif. Karena guru bersertifikasi 

tersebut telah teruji kemampuan kompetensi pedagogiknya dalam hal penguasaan 

dalam memanfaatkan dan menggunakan media pembelajaran dengan bukti 

sertifikat pendidik yang telah dimiliki. Penggunaan media pembelajaran dapat 

membantu siswa dalam memahami konsep atau materi yang sedang dipelajari 

terlebih lagi konsep yang bersifat abstrak. 

Konsep yang cenderung bersifat abstrak ini ada pada pelajaran matematika 

yang menyebabkan banyak siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari 

matematika. Pembelajaran matematika yang bersifat abstrak ini memerlukan alat 

bantu berupa media pembelajaran yang dapat memperjelas apa yang disampaikan 

guru sehingga lebih cepat dipahami dan dimengerti oleh siswa. Oleh karena itu, 

kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran sangat berperan 

penting dalam pembelajaran. Selain itu juga dapat dijadikan tolak ukur kreativitas 

yang membedakan antara guru bersertifikasi dengan yang belum bersertifikasi 

dalam melaksanakan proses pembelajaran. Berdasarkan  penjelasan di atas dapat 

disimpulkan dengan melihat gambar berikut: 
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Gambar 1.1 Kerangka Konseptual 
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