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Abstrak—Penelitian ini bertujuan mengeksplorasikan bagaimana konsep mengajar 

Guru Matematika SMA yang efektif dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keefektifan guru dalam mengajar Matematika. Metode pengumpulan data ini yaitu 

dengan melakukan kajian pustaka atau menggunakan literatur dan hasil penelitian 

oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Temuan menunjukkan bahwa guru merupakan inti 

dalam mengajar Matematika yang efektif. Temuan ini juga menunjukkan bahwa ada 

pula faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan guru dalam mengajar Matematika 

terkait dengan kompetensi-kompetensi yang dimilikinya dan harus dikembangkan 

secara terus-menerus. Namun, di Kabupaten Lombok Tengah, tidak semua siswa 

memiliki nilai yang baik dalam mata pelajaran matematika. Data dari Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP) menunjukan bahwa siswa di SMA Kabupaten Lombok 

Tengah belum mendapatkan nilai yang memuaskan. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai 

Ujian Nasional matematika di Kabupaten Lombok Tengah yang menurun dari tahun 

2015 sampai 2017 dan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015, Provinsi Nusa 

Tenggara Barat termasuk daerah yang belum mencapai Standar Kompetensi 

Minimum (SKM), yaitu dengan pemetaan nilai hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) 

49,26. Maka dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tersebut, guru di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat belum memenuhi tujuan dari pelaksanaan Uji Kompetensi Guru 

(UKG) yaitu untuk memperkuat peran guru dalam melaksanakan pendidikan. 

Kata kunci: guru Matematika efektif, faktor-faktor yang mempengaruhi guru 

efektif 

 

I. PENDAHULUAN 
 
 
Hakikat dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional Indonesia telah dirumuskan dalam pasal 3 Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pendidikan Nasional 

Berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 

Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung 

jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Inilah tugas pendidikan yang merupakan salah satu instrumen utama pengembangan sumber daya 

manusia, maka guru memiliki tanggung jawab untuk mengemban tugas itu. Hal ini ditunjukkan dengan 

Permendikbud No. 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pasal 3 

ayat 3 huruf (a) yaitu menyediakan sumber daya. Peranan sumber daya manuasia (SDM) khususnya guru 

yang berkualitas sangat penting artinya bagi pembangunan suatu Negara. Bahkan ketersediaan guru yang 

berkualitas diyakini banyak orang sebagai kunci utama keberhasilan pembangunan. Pendidikan menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses pembangunan sikap dan tata laku seseorang atau 
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kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses 

perbuatan dan cara didik. 

Dewasa ini pendidikan di Indonesia berkembang dengan pesat, dengan kondisi seperti ini guru dituntut 

memiliki wawasan yang luas dalam perkembangan pendidikan. Maka dari itu guru harus mengembangkan 

dirinya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam pembelajaran. 

Sekolah saat ini sudah dihadapkan pada persaingan dan teknologi yang tidak berskala nasional akan tetapi 

sudah internasional, baik sekolah negeri maupun swata. Guru yang efektif sangat urgen dalam 

pengembangan sumber daya manusia. Seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen, Bab I ayat 1 mendefinisikan bahwa 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. 

Berdasarkan data nasional kelulusan sertifikasi guru tahun  2007 s.d 2010 menunjukkan bahwa 

beberapa provinsi belum mencapai rata-rata nasional yaitu 27,37% salah satunya adalah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat dengan perolehan kelulusan 24,85%. Namun jika dilihat dari rata-rata provinsi yaitu 

24,85%, kelulusan sertifikasi guru kabupaten Lombok Tengah sudah mencapai rata-rata yaitu 25,98%. 

Seperti yang dilansirkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan 

Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional. 

 
Sumber :Kementerian Pendidikan Nasional 2010 

    GAMBAR 1. DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010 

Perubahan kurikulum di indonesia juga membawa perubahan yang sangat berpengaruh terhadap 

wajah pendidikan Indonesia. Perubahan KTSP menjadi K13 yang beberapa tahun terakhir ini sangat 

hangat diperbincangkan, terkait pro dan kontra dari penerapannya hingga pengadaan pelatihan yang 

masih kurang memadai dan sangat singkat kepada pelaksana akademi di sekolah. Perubahan kurikulum 

ini juga sangat dirasakan oleh sekolah-sekolah. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Aqdwirida (2013) dengan judul “Implementation of the Curriculum 2013 in SMA Negeri 

2 Magelang” bahwa kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 terkait 

tentang media, pengemasan pembelajaran, penilaian hasil belajar siswa dan memberikan sumber belajar. 

Sedangkan kesulitan pada siswa adalah mencari sumber belajar dalam menyelesaikan tugas. 

Seiring dengan itu, tujuan Ujian Kompetensi Guru (UKG) untuk memperkuat peran guru dalam 

melaksanakan pendidikan. Sehingga guru mampu memberikan dan juga meningkatkan mutu pendidikan di 

Indonesia. UKG juga dapat digunakan untuk memetakan kondisi objektif setiap guru sehingga dapat 

dijadikan sebagai informasi penting bagi pemerintah ketika akan mengambil sebuah kebijakan yang terkait 
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dengan materi dan juga strategi dalam memberikan pembinaan yang dibutuhkan oleh guru. Namun 

kenyataan di lapangan, hasil UKG beberapa provinsi belum mencapai Standar Kompetensi Minimum 

(SKM). Dari kompetensi yang di uji adalah kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Seperti 

yang dilansirkan oleh kemendikbud. 

 

Sumber :Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbud 2015 
GAMBAR 2. HASIL NILAI UJI KOMPETENSI GURU TAHUN 2015 

Jika diperhatikan, Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk daerah yang belum mencapai Standar 

Kompetensi Minimum (SKM), yaitu dengan pemetaan nilai hasil UKG 49,26. Maka dari hasil UKG 

tersebut, Provinsi NTB belum memenuhi tujuan dari pelaksanaan UKG yaitu untuk memperkuat peran 

guru dalam melaksanakan pendidikan. 

Istilah “guru yang baik” dahulu lebih banyak digunakan. Akan tetapi, kini istilah “guru efektif” lebih 

sering digunakan karena sifatnya lebih terukur. Pengertian “guru yang baik” lebih bersifat sebagai 

kemampuan personal seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pengajaran. Sementara 

itu, pengertian “guru efektif” lebih bersifat sebagai kemampuan profesional (Suparlan, 2008: 107). 

Lupascu, Pânisoară, & Pânisoară (2014) Good teachers understand what students everywhere can 

confirm: teaching is not just talking, and learning in not just listening. Effective teachers are able to figure 

out not only what they want to teach, but also how to do so way that students can understand and use the 

new information and skills. Guru yang efektif memiliki strategi yang baik untuk membantu siswa 

(Bockerts, Pitrich & Zeidner, 2000) dalam pelatihan bekerja sebagai katalis yang menimbulkan perubahan 
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yang signifikan dalam guru, mengubah peran, memperluas visi dan meningkatkan atribut guru. Pelatihan 

guru in-service memungkinkan para guru untuk menjadi lebih sistematis dan logis dalam gaya pengajaran 

mereka (Kazmi, Pervez, Mumtaz, 2011) dalam Syeda Farhana Jahangir, Nighat Saheen and Syeda Farhana 

Kazmi (2012) yang berjudul, “In Service Training: A Contributory Factor Influencing Teachers’ 

Performance”. Dadi Permadi dalam buku yang berjudul “The Smiling Teacher” mengutip dari James 

Cooper, the effective teachers is one who is able to bring about intended learning outcomes. Henson & 

Eller (1999) mengungkapkan bahwa seorang guru yang efektif akan selalu berpikir untuk mencari cara 

yang lebih baik dalam mengajar. Sebagai contoh, pada saat menghadapi keributan di dalam kelas yang 

sudah sangat mengganggu, ada beberapa guru yang berteriak untuk menenangkan siswa. Hal ini lebih 

sering tidak mencapai hasil yang diinginkan. Seorang guru yang efektif akan berusaha mencari pendekatan 

yang berbeda. Sebagai contoh, daripada menaikkan nada suaranya, guru yang efektif akan berhenti bicara, 

kemudian melakukan kontak mata untuk menenangkan kelas. Guru efektif yang lain akan melakukan 

proximity control, yang digambarkan dengan berjalan mendekati bagian kelas yang paling berisik dan terus 

berada di sana sampai keributan itu reda. Senada dengan itu, Ronald L. Partin (2009: 2), mengungkapkan 

bahwa guru yang efektif menyesuaikan aktifitas pengajarannya dengan tingkat perkembangan siswa 

mereka dan kemudian sedikit demi sedikit menuntun mereka ke tingkat penguasaan yang lebih tinggi. Ini 

melibatkan pengenalan dan perbaikan kekurangan dalam tahap keterampilan siswa. Kenneth D. Moore 

(2015 : 12) mengatakan bahwa guru yang efektif (a) terlibat dalam perencanaan dan persiapan yang 

berkualitas, (b) menyiapkan lingkungan kelas yang positif, (c) menggunakan teknik pembelajaran yang 

terbukti, dan (d) menunjukkan perilaku profesional. Anthony & Walshaw (2009: 157) memandang seorang 

guru yang efektif itu mengambil waktu untuk berbagi keputusan tentang pendekatan berbasis teknologi 

dengan peserta didik. Mereka mewajibkan peserta didik untuk memantau penggunaan sumber daya atau 

penggunaan teknologi dengan mereka sendiri. 

Jadi, guru yang efektif adalah guru dengan kemampaun profesional yang memiliki strategi yang 

baik dan mampu membawa outcome yang diinginkan, mencari cara lebih baik dalam mengajar,  

menyesuaikan aktifitas pengajarannya dengan perkembangan siswa serta terlibat dalam perencaan 

pembelajaran dan menyiapkan kelas yang kondusif. 

Kemudian Covey (1991) menyatakan bahwa ada tujuh ciri kebiasaan manusia efektif yaitu (1) berpikir 

proaktif, (2) memiliki tujuan yang jelas, (3) pandai membuat dan menentukan skala prioritas, (4) berpikir 

menang-menang (think win-win), (5) senang bekerjasama, (6) memperhatikan orang lain, dan (7) selalu 

belajar sepanjang waktu. Dari ketujuh ciri manusia efektif tersebut, dapat ditarik kesepadanan sebagai ciri-

ciri guru yang efektif. Tidak hanya itu, Jeremy A. Polk juga mengidentifikasi sepuluh karakteristik dasar 

guru yang efektif: good prior academic performance, communication skills, creativity, professionalism, 

pedagogical knowledge, thorough and appropriate student evaluation and assessment, self-development or 

life-long learning, personality, talent or content area knowledge, and the ability to model concepts in their 

content area. Artinya bahwa karakteristik dasar guru yang efektif itu memprioritaskan kinerja akademis 

yang baik, kemampuan komunikasi, kreativitas, profesionalisme, pengetahuan pedagogis, evaluasi dan 

penilaian siswa yang teliti dan tepat, pengembangan diri atau pembelajaran seumur hidup, kepribadian, 

bakat atau pengetahuan area konten, dan kemampuan untuk membuat model konsep di area konten 

mereka. 

Gi-Pyo Park dan Hyo-Woong Lee (2006) mengatakan bahwa  “. . . These characteristics were found 

among the teachers who tended to be good managers, use systematic instruction techniques, have high 

expectations of students and themselves, believe in their own efficacy, vary teaching strategies, handle 

discipline through prevention, are caring, are demographic in their approach, are task oriented, are 

concerned with perceptual meanings rather than with facts and events, are comfortable interacting with 

others, have a strong grasp of subject matter, are accessible to students outside of class, tailor teaching to 

student needs, are flexible and imaginative. Artinya, karakteristik guru efektif dibagi dalam dua kategori: 

manajemen dan teknik instruksional dan karakteristik pribadi (Demmon-Berger, 1986). Karakteristik ini 

ditemukan di antara para guru yang cenderung menjadi manajer yang baik, menggunakan teknik 

pengajaran yang sistematis, memiliki harapan yang tinggi terhadap siswa dan diri mereka sendiri, percaya 

pada kemandirian belajarnya sendiri, strategi pengajaran yang beragam, menangani disiplin melalui 

pencegahan, peduli, bersifat demografis dalam pendekatan mereka, berorientasi pada tugas, peduli dengan 

makna persepsi dan bukan dengan fakta dan kejadian, merasa nyaman berinteraksi dengan orang lain, 

memiliki pemahaman materi pelajaran yang kuat, dapat diperoleh oleh siswa di luar kelas, disesuaikan 

dengan kebutuhan siswa, fleksibel dan imajinatif. 

Selain karakteristik yang harus dimiliki oleh guru yang efektif, keterampilan mengajar juga sangat 

penting untuk dikembangkan. Kenneth D. Moore (2015 : 11) mengatakan bahwa pengajaran yang efektif 

adalah pekerjaaan yang kompleks yang membutuhkan pengembangan pengetahuan dan keterampilan 
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mengajar yang esensial, serta perkembangan profesional yang terus-menerus. Alex Moore (2004: 40) 

mengidentifikasi sembilan keterampilan mengajar yang dibutuhkan seorang guru yang efektif yaitu 

harapan yang tinggi; perencanaan; metode dan strategi; manajemen peserta didik; manajemen waktu dan 

sumber daya; waktu bertugas atau mengajar; alur pelajaran; penilaian; pengatur pekerjaan rumah yang 

sesuai dan menantang. Senada dengan itu, Kenneth D. Moore (2015 : 12-13), guru yang efektif harus 

meluangkan waktu dan energi yang dapat dicoba untuk merencanakan materi, materi, dan elemen evaluasi 

yang terkait dengan pengajaran konten. Danielson (2007) menemukan bahwa guru yang efektif 

membutuhkan pengetahuan tentang isi dan pedagogi (ketahui subjek dan cara mengajarinya); pengetahuan 

siswa (mengetahui bagaimana siswa belajar dan berkembang); kemampuan untuk memilih tujuan 

instruksional (menetapkan harapan yang sesuai); pengetahuan tentang sumber daya (dapat menemukan 

bahan dan orang yang akan meningkatkan pengajaran); kemampuan mendesain instruksional (bisa 

merencanakan rencana yang efektif); kemampuan untuk merancang evaluasi siswa (dapat merancang 

evaluasi yang adil dan berarti). 
Selain itu ada juga faktor-faktor pengajaran matematika yang Efektif yang dipaparkan oleh Ismail, 

Shahrill, & Mundia (2015) yaitu faktor terpenting yang berkontribusi terhadap pengajaran guru matematika 
berasal dari guru Matematika sendiri, sedangkan konteks sekolah atau administrasi sekolah tampaknya 
mempengaruhi efektivitas pengajaran sampai tingkat minimal. Dengan kata lain, pengajaran matematika 
yang efektif harus disertai dengan pengetahuan mendalam guru tentang materi pelajaran, pemahaman 
mereka tentang apa yang mengoptimalkan pembelajaran siswa, dan praktek pembelajaran di kelas. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterampilan mengajar guru meliputi : pengetahuan tentang isi materi 
dan pedagogi, perencanaan, metode dan strategi, kemampuan evaluasi siswa, berpikir kritis dan 
komunikasi. Selain itu faktor pengajaran matematika berasal dari pengetahuan guru tentang materi 
pelajaran dan praktek pembelajaran. Pemerintah RI (2005) pasal 8 menyebutkan bahwa guru wajib 
memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. 
Kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 
kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 

Namun, dalam konteks pendidikan di Indonesia, Sunarto (2008) mengemukakan tujuh kesalahan yang 

sering dilakukan oleh para guru, yaitu mengambil jalan pintas dalam mengajar, menunggu siswa 

berperilaku negatif baru ditegur, menggunakan destructive discipline saat membina siswa, mengabaikan 

keunikan siswa saat mengajar sehingga siswa kurang mampu dan siswa yang mampu diperlakukan sama 

saja dalam KBM, malas belajar dan menolak untuk meningkatkan keterampilan karena merasa paling 

pandai dan tahu, diskriminatif, dan memaksa hak para siswa. 

Di Kabupaten Lombok Tengah, tidak semua siswa memiliki nilai yang baik dalam mata pelajaran 

matematika. Data dari BNSP menunjukan bahwa siswa di SMA Kabupaten Lombok Tengah belum 

mendapatkan nilai yang memuaskan. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai UN matematika di Kabupaten 

Lombok Tengah yang menurun dari tahun 2015 sampai 2017. 

TABEL 1. HASIL NILAI UJIAN MATEMATIKA SMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH 

 

 

 

 

Sumber : Badan Nasional Sertifikasi Profesi 

Hal tersebut menunjukkan bahwa  dalam prakteknya guru matematika masih belum bisa di katakan 

efektif dalam mengajar, sehingga perlu dikaji lebih serius lagi. Untuk itu peneliti akan menggali tentang 

Guru Matematika SMA yang Efektif dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya di Lombok Tengah Nusa 

Tenggara Barat. Mengingat bahwasanya guru yang efektif sangat berpengaruh terhadap keberhasilan siswa 

dalam pembelajaran. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan: mengekspolasikan bagaimana konsep 

mengajar Guru Matematika SMA yang Efektif dan Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan guru 

dalam mengajar Matematika di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. 

Telaah pustaka ini berusaha untuk menunjukkan apa yang telah dipelajari di lapangan, dan juga 

kesenjangannya dengan memperoleh data dari hasil penelitian sebelumnya dan sumber buku bacaan. 

Kemudian mengaitkan di daerah mana saja yang memerlukan studi lebih lanjut. Rumusan masalah dari 

Tahun Rata-rata Provinsi 
Rata-rata SMAN 

Kabupaten Lombok Tengah 

2014/2015 57,66 62,08 

2015/2016 41,97 41,32 

2016/2017 32,05 32,18 
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penelitian ini adalah bagaimana konsep mengajar Guru Matematika SMA yang Efektif dan Faktor-faktor 

yang mempengaruhi keefektifan guru dalam mengajar Matematika di Lombok Tengah Nusa Tenggara 

Barat dengan tujuan mengekspolasikan bagaimana konsep mengajar yang efektif Guru Matematika SMA 

di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat dan mendeskripsikan Faktor-faktor yang mempengaruhi 

keefektifan guru dalam mengajar Matematika di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Hasil dari 

penelitian pustaka ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan 

kemampuan guru yang efektif terutama dalam mengajar matematika.  

 

 

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Hasil dari penelitan ini yaitu dengan menggunakan literatur dan hasil penelitian oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya. Temuan menunjukkan bahwa guru merupakan inti dalam mengajar Matematika yang efektif. 
Temuan ini juga menunjukkan bahwa ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan guru dalam 
mengajar Matematika terkait dengan kompetensi-kompetensi yang dimilikinya dan harus dikembangkan 
secara terus-menerus. Faktor-faktor pengajaran Matematika yang efektif yang dipaparkan oleh Ismail, 
Shahrill, Mundia (2014: 479) yaitu faktor terpenting yang berkontribusi terhadap pengajaran guru 
matematika berasal dari guru Matematika sendiri, sedangkan konteks sekolah atau administrasi sekolah 
tampaknya mempengaruhi efektivitas pengajaran sampai tingkat minimal. Dengan kata lain, pengajaran 
matematika yang efektif harus disertai dengan pengetahuan mendalam guru tentang materi pelajaran, 
pemahaman mereka tentang apa yang mengoptimalkan pembelajaran siswa, dan praktek pembelajaran di 
kelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterampilan mengajar guru meliputi : pengetahuan tentang isi 
materi dan pedagogi, perencanaan, metode dan strategi, kemampuan evaluasi siswa, berpikir kritis dan 
komunikasi. Selain itu faktor pengajaran matematika berasal dari pengetahuan guru tentang materi 
pelajaran dan praktek pembelajaran. 

Namun, di Kabupaten Lombok Tengah, tidak semua siswa memiliki nilai yang baik dalam mata 
pelajaran Matematika. Data dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menunjukan bahwa siswa di 
SMA Kabupaten Lombok Tengah belum mendapatkan nilai yang memuaskan. Hal ini terlihat dari rata-rata 
nilai Ujian Nasional (UN) matematika di Kabupaten Lombok Tengah yang menurun dari tahun 2015 
sampai 2017 dan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015, Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk 
daerah yang belum mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM), yaitu dengan pemetaan nilai hasil Uji 
Kompetensi Guru (UKG) 49,26. Maka dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tersebut, Provinsi Nusa 
Tenggara Barat belum memenuhi tujuan dari pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) yaitu untuk 
memperkuat peran guru dalam melaksanakan pendidikan. Hasil pengolahan data dilakukan dengan 
menunjukkan apa yang telah dipelajari di lapangan dan juga kesenjangannya dari hasil penelitian 
sebelumnya serta sumber buku bacaan. Kemudian mengaitkan di daerah mana saja yang memerlukan studi 
lebih lanjut. Hal itu sesuai dengan hasil penelitian yang dipaparkan oleh Ismail, Shahrill, Mundia (2014: 
479) bahwa faktor-faktor pengajaran Matematika yang efektif merupakan faktor terpenting yang 
berkontribusi terhadap pengajaran guru matematika berasal dari guru Matematika sendiri, sedangkan 
konteks sekolah atau administrasi sekolah tampaknya mempengaruhi efektivitas pengajaran sampai tingkat 
minimal. Dengan kata lain, pengajaran matematika yang efektif harus disertai dengan pengetahuan 
mendalam guru tentang materi pelajaran, pemahaman mereka tentang apa yang mengoptimalkan 
pembelajaran siswa, dan praktek pembelajaran di kelas. 

Kemudian Sementara itu, Slavin (2009) menyebutkan, faktor yang membuat seseorang itu menjadi 

guru yang baik adalah sebagai berikut: (1) Mengetahui pokok mata pelajaran dan menguasai kemampuan 

pedagogi; (2) Menyelesaikan semua tugas yang terdapat dalam pengajaran yang efektif dengan 

kehangatan, antusiasme, dan kepedulian; (3) Guru yang intensional dan menggunakan prinsip psikologi 

pendidikan dalam pengambilan keputusan dan pengajaran; (4) Menggabungkan riset dan akal sehat. 

Terkait dengan Peraturan Presiden tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 pasal 1 

menerangkan bahwa daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang 

berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.  Dilanjutkan pada pasal 2 bahwa 

suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan kriteria: (1) Perekonomian masyarakat; 

(2) Sumber daya manusia; (3) Sarana dan prasarana; (4) Kemampuan keuangan daerah; (5) Aksesibiltas; 

dan (6) Karakteristik daerah. Berdasarkan kriteria di atas, lampiran peraturan presiden nomor 131 

tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal. Kabupaten Lombok Tengah termasuk dalam daftar 

daerah tertinggal. Sehingga perlu diberi perhatian untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia salah 

satunya adalah pengembangan guru (RI, 2015). 
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III. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Temuan menunjukkan bahwa guru merupakan inti dalam mengajar Matematika yang efektif. Temuan 

ini juga menunjukkan bahwa ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan guru dalam mengajar 

Matematika terkait dengan kompetensi-kompetensi yang dimilikinya dan harus dikembangkan secara 

terus-menerus. Namun, di Kabupaten Lombok Tengah, tidak semua siswa memiliki nilai yang baik dalam 

mata pelajaran Matematika. Data dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menunjukan bahwa 

siswa di SMA Kabupaten Lombok Tengah belum mendapatkan nilai yang memuaskan. Hal ini terlihat dari 

rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) matematika di Kabupaten Lombok Tengah yang menurun dari tahun 

2015 sampai 2017 dan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015, Provinsi Nusa Tenggara Barat 

termasuk daerah yang belum mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM), yaitu dengan pemetaan 

nilai hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) 49,26. Hal itu sesuai dengan hasil penelitian yang dipaparkan oleh 

Ismail, Shahrill, Mundia (2014: 479) bahwa faktor-faktor pengajaran Matematika yang efektif merupakan 

faktor terpenting yang berkontribusi terhadap pengajaran guru matematika berasal dari guru Matematika 

sendiri, sedangkan konteks sekolah atau administrasi sekolah tampaknya mempengaruhi efektivitas 

pengajaran sampai tingkat minimal. Dengan kata lain, pengajaran matematika yang efektif harus disertai 

dengan pengetahuan mendalam guru tentang materi pelajaran, pemahaman mereka tentang apa yang 

mengoptimalkan pembelajaran siswa, dan praktek pembelajaran di kelas. 

Semua karakteristik dan faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan guru dalam mengajar 

Matematika yang dibahas dalam penelitian pustaka ini saling terkait satu sama lain. Penelitian harus terus 

menyelidiki konsep mengajar guru Matematika yang efektif dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keefektifan guru dalam mengajar Matematika untuk memberikan kemungkinan prestasi terbaik bagi siswa. 

Mengingat temuan dan saran ini, untuk pengajaran yang efektif bukanlah keterampilan bawaan namun 

harus dikembangkan secara terus-menerus sesuai dengan profesinya sebagai guru. Untuk itu identifikasi 

masalah dan penelitian selanjutnya terhadap variabel-variabel ini benar-benar harus dilakukan dan faktor-

faktor yang mempengaruhi guru Matematika yang efektif dapat dikenali oleh guru dan siswa. 
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