
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Problematika dunia pendidikan saat ini merupakan permasalahan yang 

sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan tidak dapat dipisahkan baik 

dalam kehidupan keluarga, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Maju mundurnya suatu bangsa sebagian besar ditentukan oleh maju 

mundurnya pendidikan di negara tersebut. Begitu halnya dengan keberadaan 

pendidikan agama islam di suatu lembaga pendidikan, yang menduduki posisi 

yang sangat penting atau prinsip. Karena pendidikan tersebut mempunyai fungsi 

yaitu memelihara dan mengembangkan fitrah, serta sumber daya insani yang ada 

pada subyek didik menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai 

norma islam.
1

Agama islam juga mengajarkan kepada umat manusia tentang berbagai 

aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi, salah satu diantara ajaran islam 

tersebut adalah mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan pendidikan 

karna menurut ajaran islam pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang 

mutlak harus dipenuhi, demi terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan 

1
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akhirat. Dengan pendidikan ini pula manusia mendapatkan berbagai macam ilmu 

pengetahuan untuk bekal dalam kehidupan. 

Akan tetapi yang menjadi permasalahan dalam pendidikan adalah apa 

yang disampaikan belum tentu dengan baik dan benar diterima oleh subyek didik 

sebagai mestinya. Nabi sendiri juga mengalami kesulitan dan hambatan dalam 

melaksanakan pendidikan. Allah SWT telah mengingatkan dalam firmanya Q.S. 

Al-Kahfi:66 yang berbunyi : 

                       

Artinya : Musa berkata kepada khidhr: “ bolehkah aku mengikutimu supaya kamu 

mengajarkankan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah 

diajarkan kepadamu?”
2
 

 Sekolah sebagai salah satu faktor yang paling penting dalam memberi 

pengaruh terhadap pembentukan karakter dan pengetahuan seseorang. 

Diantaranya dalam pengetahuan dalam hukum islam dan pelaksanaannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam ajaran islam ditegaskan bahwa salah satu 

ciri muslim adalah aktif melakukan ibadah yang wajib dilaksanakan dengan 

didasari pengetahuan dan hukum-hukum yang brlaku dalam ajaran islam. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, maka perlu adanya upaya agar pendidikan agama islam 

dilaksanakan dengan persiapan yang matang, mendasar, dan terpadu. Jadi guru 

agama tidak hanya mengembangkan intelektual anak didik saja, tetapi berupaya 
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untuk membentuk batin dan jiwa agama sehingga anak melaksanakan apa yang 

telah diajarkan oleh guru Fiqih. 

 Guru merupak komponen yang paling menentukan dalam sistem 

pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama 

dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan sterategi ketika 

berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen 

manapun dalam sistem pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara 

formal disekolah. Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, 

terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Guru merupakan 

komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil 

pendidikan yang berkualitas.
3
 

 Profesionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan 

harus dilakukan oleh orang yang profesional. Sedangkan profesionalitas adalah 

sesuatu pekerjaan yang dikerjakan oleh orang-orang yang ahli atau profesional. 

Orang yang profesional adalah orang yang memiliki profesi.
4
 

Kompetensi dalam UU RI No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen serta 

UU RI No 20 tahun 2003 tentang sisdiknas adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru 

atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru yang 

dimaksud meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi 
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kepribadian dan kompetensi profesional yang diproleh melalui pendidikan 

profesi.
5
 Namun dari keempat kompetensi tersebut, kompetensi profesional lebih 

diprioritaskan, karena guru yang mempunyai kompetensi profesional tidak hanya 

dituntut untuk menguasai bidang ilmu, bahan ajar, metode pembelajaran, 

memotivasi peserta didik, memiliki keterampilan yang tinggi dan wawasan yang 

luas terhadap dunia pendidikan, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang 

mendalam tentang hakikat manusia dan masyarakat. Profesional seorang guru 

merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, 

yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan manusia 

termasuk gaya belajar.
6
 

Sedangkan kompetensi profesional yang harus dikuasai guru dalam 

kaitannya dengan pelaksanaan tugas utamanya mengajar. Sementara itu dalam 

standar nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir c, dikemukakan 

bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesianal adalah kemampuan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan 

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam 

standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.
7
 

Kompetensi merupakan suatu kemampuan yang mutlak dimiliki guru agar 

tugasnya sebagai pendidik dapat terlaksana dengan baik. Menurut N.A 

Ametembun, guru adalah semua yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap 
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pendidikan murid-murid, baik secara individu maupun klasikal, baik di sekolah 

maupun di luar sekolah. Ini berarti seorang guru minimal memiliki dasar-dasar 

kompetensi sebagai wewenang dan kemampuan dalam menjalankan tugas, oleh 

karena itu, kompetensi mutlak dimiliki sebagai kemampuan, kecakapan atau 

keterampilan dalam mengelola kegiatan pendidikan. Dengan demikian, 

kompetensi guru berarti pemilikan pengetahuan keguruan, dan pemilikan 

keterampilan serta kemampuan sebagai guru dalam melaksanakan tugasnya.
8
 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran, karena peserta didik akan belajar dengan sungguh-sungguh apabila 

memiliki motivasi yang tinggi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran, guru harus mampu membangkitkan motivasi belajar siswa sehingga 

dapat mencapai tujuan pembelajaran. Eloknya, setiap guru memiliki rasa ingin 

tahu, mengapa dan bagaimana siswa belajar serta menyesuaikan diri kondisi-

kondisi belajar dan lingkungannya. Hal tersebut akan menambah pemahaman dan 

wawasan guru sehingga memungkinkan proses pembelajaran berlangsung lebih 

efektif dan optimal, karena pengetahuan tentang kejiwaan anak yang berhubungan 

dengan masalah pendidikan bisa dijadikan sebagai dasar dalam memberikan 

motivasi kepada siswa sehingga mau dan mampu belajar dengan sebaik-baiknya.
9
 

Kompetensi guru dalam hal ini adalah tidak hanya berperan untuk 

mendorong ntuk meningkatkan prestasi belajar siswa, tapi juga yang lebih jauh 

lagi untuk memotivasi siswa agar lebih aktif dan bergairah belajar. Bila guru 
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berhasil mengaktifkan dan menggairahkan siswa dalam belajar, maka guru telah 

berhasil memotivasi siswa pada gilirannya akan mempengaruhi prestasi belajar 

siswa. Dalam makna yang demikian, maka antara prestasi belajar dan motivasi 

belajar terjadi hubungan sebab akibat, hubungan kualitas. Prestasi belajar siswa 

yang tinggi mendorong siswa untuk mempertahankannya. Sebaliknya, siswa 

memiliki motivasi yang konsisten dan persisten kemungkinan besar siswa akan 

dapat mempertahankan prestasi belajarnya yang tinggi itu. Hal ini tentu saja akan 

dapat ditopang oleh faktor-faktor lainnya sebagai pendukungnya.
10

 

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. 

Karena, salah satu faktor yang paling menentukan berhasilnya proses belajar 

mengajar adalah guru. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan 

lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan dan akan lebih mampu mengelola 

kelasnya , sehingga belajar para siswa berada pada tingkat optimal.
11

 

Apabila guru memiliki kompetensi tersebut, maka motivasi siswa akan 

meningkat. Dalam hal ini peran guru fiqh di MTs Al-Hikmah bandar lampung 

dalam membangkitkan motivasi belajar siswa ada enam hal yang dapat dikerjakan 

guru, yaitu: membangkitkan dorongan kepada siswa untuk belajar, memberikan 

ganjaran terhadap prestasi yang dicapai siswa sehingga dapat merangsang untuk 

mendapatkan prestasi yang lebih baik dikemudian hari, membentuk kebiasaan 
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yang baik, membentuk kesulitan belajar siswa secara individual maupun 

kelompok, menggunakan metode yang bervariasi .
12

 

MTs Al-Hikmah Bandar Lampung sebagai salah satu lembaga pendidikan 

formal yang boleh dikatakan sudah cukup maji. Hal ini dapat dilihat dari 

lengkapnya sarana perasarana yang di sekolah seperti ruang kelas, ruang komputer 

dan laboratorium IPA. Sering terlibatnya sekolah ini dalam berbagai lomba seperti 

pidato, sains, dan olah raga. Kemudian di dukung pula oleh banyaknya kegiatan 

ekstra kurikuler di sekolah ini seperti pramuka, OSIS dan ROHIS.
13

 

Sebagai guru fiqih dituntut untuk mampu memberikan motivasi belajar 

kepada siswanya. Karena tanpa adanya motivasi yang kuat, maka seseorang itu 

akan malas belajar dan akan berakibat tidak tercapainya tujuan belajar yang 

diharapkan. Oleh karena itu, guru fiqih punya peran penting untuk memotivasi 

belajar siswanya. Artinya guru fiqih harus dapat merangsang dan memberi 

dorongan untuk mendinamisasikan potensi anak, menumbuhkan aktivitas dan 

kreatifitasnya sehingga akan terjadi kedinamisan dalam proses belajar mengajar. 

Didalam proses belajar mengajar sebagi seorang guru fiqih dalam 

mendidik siswanya agar mencapai tujuan yang diinginkan tidaklah muda. Ada 

beberapa permasalahan yang bisa dihadapi oleh guru dalam proses belajar 

mengajar fiqih. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan guru fiqih MTs Al-

Hikmah Bandar Lampung. Beliau menyampaikan beberapa permasalahan atau 
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kendala yang menyebabkan motivasi belajar fiqih pada siswa kelas VIII menjadi 

kurang. 

Mengingat waktu yang tersedia untuk menerima pengajaran fiqih sangat 

terbatas, yaitu hanya 2x40 menit saja dalam seminggu, sedangkan materi yang 

diberikan banyak. Dan menghadapi kemampuan anak yang berbeda-beda dengan 

latar belakang pendidikan, ekonomi, dan lingkungan keluarga yang berbeda. Serta 

dikarenakan prestasi belajar siswa pada bidang studi fiqih ini masih perlu untuk 

ditingkatkan lagi, agar nantinya siswa memiliki pengetahuan dan mampu untuk 

melaksanakan hukum-hukum islam dengan baik dan sesuai dalam kehidupan 

sehari-hari, selain itu masih adanya sebagian siswa yang memandang mata 

pelajaran fiqh ini sebelah mata dan menganggap remeh, serta kurang semangatnya 

siswa untuk belajar fiqih juga merupakan penyebab mengapa guru fiqih perlu 

meningkatkan motivasi belajar.
14

 

Seorang guru fiqih yang baik adalah guru yang mampu memberikan 

motivasi belajar bagi siswa yang dihadapinya. Motivasi adalah merupakan daya 

pendorog yang mengakibatkan seseorang itu melakuakan suatu aktivitas, tanpa 

adanya motivasi maka seseorang itu dalam melakukan aktivitas tidak akan 

berhasil dengan baik. Oleh karena itu, motivasi merupakan syarat mutlak dalam 

belajar.
15
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Sebagaimana yang disampaikan oleh guru mata pelajaran fiqih di MTs Al-

Hikmah Bandar Lampung, sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan atau 

meningkatkan motivasi belajar siswa adalah: dengan melihat proporsi waktu 

pembelajaran yang cukup kecil pada pelajaran fiqih dan kemampuan setiap siswa 

berbeda-beda serta hal-hal lain yang telah disebutkan di atas tersebut perlu adanya 

upaya meningkatkan motivasi belajar fiqih. Sebagai guru yang mengajar fiqih, 

harus dapat menyampaikan materi dengan tepat dan baik. 

Materi harus dikemas sedemikian rupa, serta menyederhanakan materi 

yang terlalu sulit dan banyak. Apalagi mengingat kemampuan awal yang dimiliki 

masing-masing siswa berbeda satu sama yang lainnya, sehingga pengaruhnya 

besar sekali terhadap kemampuan memahami materi yang disajikan. Selain itu 

siswa diberikan tugas-tugas baik tugas yang dikerjakan di kelas maupun tugas-

tugas yang dikerjakan di rumah, menumbuhkan semangat pada diri siswa agar 

senang terhadap pelajaran fiqih, menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan, disamping itu guru juga memberi nasehat-nasehat yang baik 

kepada siswa agar melaksanakan segala macam ibadah sesuai dengan hukum-

hukum yang berlaku dalam ajaran agama islam.
16

 

Dalam proses belajar mengajar guru fiqih berharap agar anak didiknya 

mendapatkan hasil atau prestasi yang baik. Apabila guru fiqih merasa belum 

mencapai apa yang diharapkan dari anak didiknya, maka guru fiqih berusaha 

semaksimal mungkin agar apa yang diharapkan berhasil, yakni mutu prestasi 
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belajar siswa optimal atau baik. Oleh karena kemampuan siswanya yang berbeda-

beda satu sma lain, maka prestasi belajar siswa-siswa tersebut dalam materi 

pelajaran fiqih juga tidak sama,yakni ada yang baik, cukup, kurang. 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, diketahui bahwa guru fiqih 

telah memiliki kompetensi profesional dalam menguasai bahan pelajaran yang 

akan disampaikan, namun motivasi siswa dalam ketekunan menghadapi tugas-

tugas yang diberikan masih perlu ditingkatkan. Selain itu guru fiqih telah 

memiliki kemampuan dalam mengelola kelas, namun motivasi siwa dalam 

menunjukan minat terhadap masalah-masalah yang berkaitan dalam pembelajaran 

fiqih masih kurang maksimal. Guru fiqih telah mengelola pembelajaran dengan 

baik, namun motivasi siswa dalam mengemukakan pendapat serta keuletan dalam 

menghadapi kesulitan-kesulitan belajar belum sepenuhnya berkembang.
17

 

Berpijak dari permasalahan yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang  “kompetensi profesional guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswamata pelajaran fiqih kelas XI MTs Al-

Hikmah Bandar Lampung”. 
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah  

1. Identifikasi Masalah  

a. Guru fiqih telah memiliki kompetensi profesional dalam menguasai bahan 

pelajaran yang akan disampaikan, namun motivasi belajar siswa dalam 

ketekunan menghadapi tugas-tugas yang diberikan masih perlu 

ditingkatkan 

b. Guru fiqih telah memiliki kemampuan dalam mengelola kelas, namun 

motivasi belajar siswa dalam menunjukkan minat terhadap masalah-

masalah yang berkaitan dengan pembelajaran fiqih masih kurang 

maksimal. 

c. Guru fiqih telah mengelola pembelajaran dengan baik, namun motivasi 

belajar siswa dalam mengemukakan pendapat serta keuletan dalam 

menghadapi kesulitan-kesulitan belajar belum sepenuhnya berkembang. 

 

2. Batasan Masalah  

Permasalahan dalam penelitian ini hanya dibatasi pada pengkajian teori 

kompetensi profesional guru fiqh dan motivasi belajar siswa. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu: “ Bagaimana Kompetensi Profesional 

Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Fiqih Di MTs 

Al-Hikmah Bandar Lampung?” 
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D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kompetensi profesional guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa 

mata pelajaran fiqih di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung  

2. Kegunaan Penelitian  

a. Sebagai sumbangan pemikiran untuk pengelolaan pembelajaran 

pendidikan agama islam, khususnya pembelajara fiqih di Madrasah 

Tsanawiyah Dan Sekolah-Sekolah Pada Umumnya. 

b. Penelitian ini bermanfaat bagi para guru fiqih dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswanya, sehingga siswa menjadi giat dan rutin untuk 

belajar. 

c. Berguna bagi guru fiqih di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung, khususnya 

dan guru fiqih di sekolah-sekolah lain sebagai acuan pertimbangan dalam 

upaya meningkatkan motivasi belajar bidang studi fiqih. 

 

E. Kerangka Pikir  

Kompetensi merupakan komponen utama dari standar profesi keguruan. 

Merupakan perpaduan antara kemampuan persoanal, keilmuan,teknologi, sosial, 

dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, 

yang mencangkup penguasaan materi, pemahaman terhadap siswa, pembelajaran 

yang mendidik, mengembangkan pribadi dan propesinalisme kemampuan guru 

tersebut akan memiliki arti yang sangat penting dan merupakan sesuatu yang 
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harus dimiliki oleh guruu dalam jenjang apapun, karena hal ini sangat 

berhubungan dengan beberapa hal penting. 

Seperti yang telah dikemukakan oleh oemar hamalik, antara lain: 

1. Kompetensi guru sebagai alat seleksi penerimaan guru 

Kompetensi akan berfungsi sebagai alat penerimaan guru, dan dengan 

adanya syarat sebagai kriteria penerimaan guru akan terdapat pedoman 

bagi para administator dalam memilih guru yang diperlukan. 

2. Kompetensi penting dalam rangka pembinaan guru 

Adanya tingkat kompetensi akan memberikan kemudahan dalam 

pembinaan guru mengenai kompetensi apa yang telah dimiliki dan 

kompetensi apa yang harus dikembangkan. Dari sini akan nampak 

perbedaan guru yang memiliki kompetensii menuju keserasian dan 

peningkatan yang lebih baik. 

3. Kompetensi guru dalam rangka penyusunan kurikulum 

Kurikulum pendidikan disusun atas dasar kompetensi guru, karena 

penyusunan kurikulum dipengaruhi oleh kompetensi guru itu sendiri. 

Untuk itu sebelum kurikulum disusun, maka komptensi guru harus 

dikaji dan ditinjau secara matang dan mantap. 

4. Kompetensi guru penting dalam kaitannya dengan kegiatan PBM dan 

hasil belajar 

Guru memiliki kegiiatan pokok dalam kegiatan belajar dan hasil 

belajar. Kegiatan dan hasil belajar seringkali ditentukan oleh 

keberadaan guru dalam proses pembelajara, yang mana dalam 
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pembelajaran itu sendiri dalam proses pembelajaran, yang mana 

dalampembelajaran itu sendiri dipengaruhi oleh kualitas kompetensi 

guru itu sendiri. Sebab guru yang memiliki kompetensi yang baik akan 

mampu mengelola proses belajar mengajar dengan baik, begitu juga 

sebaliknya guru yang kompetensi yang belum memadai akan menjadi 

sebab bagi kegiatan dan hasil belajar.
18

 

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar, 

menengah dan pendidikan usia dini. Seperti yang tercantum dalam peraturan 

pemerintah No 19 Thun 2005 tentang standar nasional pendidikan bahwasanya 

kompetensi yang harus dimiliki oleh guru antara lain adalah: (a). Kompetensi 

pedagogik, (b). Kompetensi kepribadian, (c). Kompetensi sosial, (d). Kompetensi 

sosial.
19

 

kompetensi profesional yang harus dikuasai guru dalam kaitannya dengan 

pelaksanaan tugas utamanya mengajar. Sementara itu dalam standar nasional 

pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir c, dikemukakan bahwa yang 

dimaksud dengan kompetensi profesianal adalah kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing 

peserta didik. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen utuk 

melaksanakan  tugas keprofesionalan.
20
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 Kompetensi profesioanl adalah kompetensi atau kemampuan yang 

berhubunagn dengan penyesuaian tugas-tugas keguruan. Kompetensi ini 

merupakan kompetensi yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan 

kinerja yang ditampilkan. Oleh sebab itu, tingkat keprofesionalan seorang guru 

dapat dilihat dari kompetensi sebagai berikut: 

1. Kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan, misalnya paham 

akan tujuan pendidikan yang harus dicapai baik tujuan nasional, 

institusional, kurikuler dan tujuan pembelajaran. 

2. Pemahaman dalam bidangpsikologi pendidikan, misalnya paham 

tentang tahap perkembangan siswa, paham tentang teori-teori belajar. 

3. Kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan bidang 

studi yang diajarkannya. 

4. Kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodelogi dan strategi 

pembelajaran. 

5. Kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai alat, media dan 

sumber belajar yang relevan 

6. Kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran 

7. Kemampuan dalam mengorganisasikan dan melaksanakan program 

pembelajaran 

8. Kemampuan dalam melaksanakan unsur penunjang, misalnya 

administrasi sekolah, dan penyuluhan.
21

 

Guru adalah salah satu unsur manusia dalam proses pendidikan. Unsur 

manusiawi lainnya adalah anak didik. Guru dan anak didik berada dalam dalam 

satu relasi kejiwaan. Keduanya berada dalam satu proses interaksi edukatif dengan 

tugas dan peranan yang berbeda.  

Singgig D.Gunarsa, mengartikan motivasi sebafgai dorongan kehendak 

yang timbul dalam diri/jiwa manusia. Adapun fungsi motivasi menurutnya adalah- 

1. Mendorong manusia untuk melakukan suatu aktifitas yang didasarkan 

atas pemenuhan kebutuhan 

2. Menentukan arah yang hendak dicapai 
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3. Menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan guna 

mencapai tujuan yang telah ditentukan.
22

 

Kata motivasi berasal dari bahasa inggris “ motivation” yang berarti 

alasan, daya batin dan dorongan.
23

 

Indikator-indikator yang di tuangkan dalam kerangka pikir digambarkan 

dalam bentuk paradigma penelitian sebagai berikut:  

Skema Kerangka Pikir 

Kompetensi Profesioanl Guru Fiqh Dalam Meningkatkan Motivasi  

Belajar Siswa Di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung 

 

Kompetensi profesional guru fiqh  

1. Menguasai landasan-landasan 

kepribadian 

2. Menguasai bahan 

3. Mengelola program belajar 

mengajar  

4. Mengelola kelas 

5. Menggunakan media atu sumber 

6. Mengelola interaksi belajar 

mengajar 

7. Menilai prestasi siswa untuk 

kepentingan pengajar 

Motivasi belajar siswa yang diharapkan 

1. Tekun menghadapi tugas 

2. Ulet menghadapi kesulitan 

3. Menunjukkan minat terhadap 

bermacam-macam masalah 

4. Lebih senang bekerja mandiri 

5. Dapat mempertahankan 

pendapatnya 

6. Senang mencari dan 

memecahkan masala soal-soal 
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